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RESUMO 

 

Néri, A. M. Assimilação de nitrato, amônio e ureia pelo fitoplâncton com uso de traçador 
15N: experimentos com amostras ambientais e culturas laboratoriais. 2016. 106f. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2016. 

 

Os reservatórios, embora importantes para diversas atividades humanas, podem trazer 

modificações negativas ao ambiente. Tais sistemas aquáticos propiciam condições favoráveis 

ao maior desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica, associado ao aporte de nutrientes e 

ao fenômeno da eutrofização artificial. O estudo do processo de assimilação de 

macronutrientes por esta comunidade pode orientar planos para mitigação dos efeitos da 

eutrofização e contribuir para o entendimento dos fatores limitantes ao fitoplâncton. A 

presente pesquisa teve como objetivo principal quantificar a assimilação de três formas de 

nitrogênio pelo fitoplâncton com uso do traçador 15N, de modo a contribuir para o 

entendimento da influência da temperatura e da disponibilidade de luz sobre esse processo em 

amostras ambientais e em culturas laboratoriais. Os objetivos específicos visaram: 1) estimar 

a variação temporal da assimilação de nitrato, amônio e ureia em amostras ambientais do 

reservatório do Lobo (SP); 2) quantificar e comparar a assimilação das mesmas três formas 

nitrogenadas por duas espécies fitoplanctônicas isoladas em laboratório (a cianobactéria 

Microcystis aeruginosa e a clorofícea Scenedesmus sp.), para verificar a influência da luz e da 

temperatura sobre o processo de assimilação. Para o primeiro objetivo específico, amostras 

foram coletadas em quatro períodos do ano no reservatório do Lobo (out/14; jan, abr e jul/15), 

próximo a São Carlos (SP). Foram reproduzidas, em incubadoras, as condições de Radiação 

Solar Fotossinteticamente Ativa (RSFA) e temperatura observadas em campo e relativas às 

profundidades em que estavam disponíveis 50% e 10% da RSFA. Em laboratório, os 

traçadores nitrato (15NO3
-), amônio (15NH4

+) e ureia [(15NH2)2CO] foram adicionados em 

frascos de 250 mL, incubados por uma hora. Após etapa de filtração, os filtros seguiram para 

análise elementar de quantificação do nitrogênio particulado e espectrometria de massa para a 

determinação da composição isotópica (15N/14N). Para o segundo objetivo específico, após a 

obtenção das culturas isoladas de uma cianobactéria e uma clorofícea, foi realizada a 

quantificação da assimilação das formas de nitrogênio. Esta análise foi realizada por 

experimento fatorial, com dois fatores e três níveis (temperatura: 20, 24 e 28°C e luz: 50, 250 

e 450 µE.m-2.s-1). Os resultados apresentados para as amostras ambientais sugeriram maior 

preferência da comunidade fitoplanctônica em assimilar amônio em janeiro (23,7 µgN.L-1.h-1) 

e julho (54,4 µgN.L-1.h-1) de 2015. Em abril de 2015, a assimilação foi maior para nitrato 

(38,5 µgN.L-1.h-1) e ureia (43,1 µgN.L-1.h-1). Foi observado, ao longo dos meses de coleta, 

aumento na assimilação total do nitrogênio, da mesma forma como a densidade total de 

fitoplâncton, o biovolume e a clorofila-a, sugerindo que a assimilação deve acompanhar o 

aumento do grau de trofia do reservatório. Os resultados para as culturas laboratoriais 

indicaram uma assimilação quase que total do amônio pelas duas espécies estudadas. 

Scenedesmus sp. mostrou-se mais adaptada a assimilar amônio (517,1 µgN.L-1.h-1) em 

condições de alta intensidade luminosa (450 µE.m-2.s-1), enquanto Microcystis aeruginosa 

assimilou melhor o amônio (160,0 µgN.L-1.h-1) em condições de 50 µE.m-2.s-1. Para as duas 

espécies, a temperatura de 20°C resultou em maiores taxas de assimilação. Com base nos 

resultados obtidos, busca-se oferecer subsídios para o controle do estado trófico e manejo de 

reservatórios subtropicais por meio da identificação da forma de nitrogênio preferencialmente 

assimilada pelo fitoplâncton e os respectivos fatores intervenientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Assimilação de nitrogênio; Fitoplâncton; Isótopo 15N; Reservatórios. 



 

 

ABSTRACT 

 

Néri, A. M. Uptake of nitrate, ammonium and urea by phytoplankton with the use of the 
15N isotope: experiments with environmental samples and laboratory cultures. 2016. 106 

f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2016. 

 

The reservoirs, despite their importance for different human activities, can bring negative 

changes to the environment. Such aquatic systems hold favorable conditions to the 

development of the phytoplankton community, which is associated with nutrient inputs and to 

the artificial eutrophication. The study of macronutrients’ uptake by this community can aid 

in plans for mitigating the effects of eutrophication and contribute to the understanding of the 

limiting factors to phytoplankton. This research aimed at quantifying the uptake of three 

forms of nitrogen by the phytoplankton with of use the 15N isotope, in order to contribute to 

the understanding of the influence of temperature and light availability on this process in 

environmental samples and in laboratory cultures. The specific objectives were: 1) to estimate 

the temporal variation of the uptake of nitrate, ammonium and urea in environmental samples 

from the Lobo Reservoir (SP, Brazil); 2) to quantify and compare the assimilation of the same 

three nitrogen forms for phytoplankton species isolated in laboratory (the Cyanobacteria 

Microcystis aeruginosa and the Chlorophyceae Scenedesmus sp.), to verify the influence of 

light and temperature in the uptake process. For the first specific objective, samples were 

collected in four periods of the year in the Lobo Reservoir (Oct/14; Jan, Apr and Jul/15), close 

to São Carlos (SP). Under controlled lab conditions, Photosynthetic Active Radiation (PAR) 

and temperature conditions observed in the field (at depths corresponding to 50% and 10% of 

the PAR) were reproduced. The tracers nitrate (15NO3
-), ammonium (15NH4

+) and urea 

[(15NH2)2CO] were added in bottles of 250 mL and incubated for one hour. After filtration, 

the filters were sent to elemental analysis for quantification of particulate nitrogen and mass 

spectrophotometry for the determination of isotopic composition (15N/14N). For the second of 

specific objective, after obtaining isolated cultures of the Cyanobacteria and the 

Chlorophyceae, the quantification of nitrogen uptake was performed. This analysis was 

carried out by factorial experiment with two factors and three levels (temperature: 20, 24 and 

28°C and light: 50, 250 and 450 µE.m-2.s-1). The results obtained for the environmental 

samples suggested greater preference of the phytoplankton community for ammonium uptake 

in January (23.7 µgN.L-1.h-1) and July (54.4 µgN.L-1.h-1) from 2015. In April 2015, the uptake 

rates were greater for nitrate (38.5 µgN.L-1.h-1) and urea (43.1 µgN.L-1.h-1). It was observed 

temporal increase in total nitrogen uptake, following the patterns for total phytoplankton 

density, biovolume and chlorophyll-a, suggesting that uptake can be related with the 

increasing trophic state of the reservoir. The results from the laboratory cultures showed 

almost total ammonium uptake by both studied species. Scenedesmus sp. seemed to be more 

adapted to uptake ammonium (517.1 µgN.L-1.h-1) in conditions of high light intensity (450 

µE.m-2.s-1), while the respective condition for Microcystis aeruginosa uptaking ammonium 

(160.0 µgN.L-1.h-1) was 50 µE.m-2.s-1. For the two species, the temperature of 20°C resulted in 

higher uptake rates. We expect our results will aid in trophic state control and management of 

subtropical reservoirs through the identification of the nitrogen forms preferentially 

assimilated by phytoplankton and the factors involved. 

 

 

KEY-WORDS: Nitrogen uptake; Phytoplankton; Isotope 15N; Reservoirs. 
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1. CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS  

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento populacional nas últimas décadas, vinculado às formas não planejadas 

de uso e ocupação do solo, gerou uma pressão significativa sobre os recursos hídricos para 

que a sociedade satisfizesse suas necessidades básicas, como o consumo de água. Os usos 

múltiplos trouxeram aumento na demanda por água e fizeram com que o seu armazenamento 

em reservatórios artificiais se tornasse uma alternativa recorrente. A partir da década de 70, o 

Brasil apresentou uma tendência crescente na utilização de reservatórios, principalmente para 

a reserva energética (BRANCO; ROCHA, 1977). No entanto, outros usos como o 

abastecimento de água potável, irrigação, recreação, regularização de vazões dos rios e 

amortecimento de cheias tornaram-se igualmente importantes. 

Apesar do aspecto positivo em armazenar e disponibilizar água para múltiplos fins, a 

construção de reservatórios pode propiciar diversas alterações no ambiente onde são 

inseridos. Alterações hidrológicas, geológicas, sobre o microclima, a paisagem e as 

características físicas e químicas da água, são algumas que podem ser observadas (FILHO, 

2006; MOLOZZI, 2011; SOARES et al., 2012). Além disso, os reservatórios podem acarretar 

modificações econômicas e sociais na região, bem como alterações no rio a jusante. O 

possível aumento do grau de trofia do sistema aquático, resultante do aporte excessivo de 

nutrientes e do desenvolvimento acelerado de macrófitas aquáticas, algas e cianobactérias, 

também tem afetado os reservatórios em diferentes regiões do planeta. A eutrofização 

artificial é favorecida pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados ou 

tratados de maneira insuficiente, além do escoamento superficial de áreas agrícolas e urbanas, 

caracterizando a poluição difusa. 

A avaliação da comunidade fitoplanctônica, que é responsável por parcela 

significativa da produção primária em ecossistemas aquáticos, é fundamental para estudos 

sobre a eutrofização de cursos de água. Tal comunidade é constituída por grupos taxonômicos 

de algas e cianobactérias, considerados fotoautotróficos. A comunidade fitoplanctônica pode 

ser considerada uma bioindicadora, pois responde às alterações do ambiente que sofreu 

impactos oriundos das atividades antrópicas, apresentando mudanças em sua composição, 
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estrutura e taxas de crescimento (CARVALHO, 2003). Por meio do estudo desta comunidade, 

é possível caracterizar o grau de trofia dos sistemas aquáticos, o que é essencial para definir as 

condições em que o reservatório se encontra e, assim, buscar medidas para sanar ou mitigar os 

efeitos negativos da eutrofização. 

Os organismos fitoplanctônicos, em seus processos metabólicos e do ciclo de vida, são 

capazes de realizar a assimilação de nutrientes, sobretudo fósforo e nitrogênio, que é regulada 

por diferentes fatores ambientais (OLIVEIRA, 2010). O processo de assimilação do 

nitrogênio converte as formas nitrogenadas inorgânicas (e.g., amônio e nitrato) em compostos 

orgânicos (LAUTENSCHLAGER, 2001) imprescindíveis ao funcionamento celular. 

Levando-se em conta que ainda existem incertezas sobre o principal nutriente limitante à 

produção primária fitoplanctônica em sistemas aquáticos tropicais e subtropicais, o 

entendimento do processo de assimilação de nitrogênio representa um avanço no que diz 

respeito à busca de medidas de controle do estado trófico desses ambientes. Igualmente, a 

identificação da forma de nitrogênio preferencialmente assimilada pelo fitoplâncton e os 

respectivos fatores intervenientes (e.g., radiação solar e temperatura) pode contribuir para o 

manejo dos reservatórios.  

Esse estudo, que faz parte de um projeto maior intitulado “Fixação biológica e 

assimilação de nitrogênio pelo fitoplâncton em reservatórios subtropicais com diferentes 

graus de trofia” (Auxílio Regular FAPESP – Processo Nº 2014/02088-5), se dedica a 

aprofundar a compreensão dos fatores relacionados à assimilação de amônio, nitrato e ureia 

pelo fitoplâncton em águas continentais de regime lêntico. Espera-se que a presente pesquisa 

indique caminhos para solucionar as consequências prejudiciais que a eutrofização traz aos 

reservatórios e, dessa forma, subsidiar o planejamento e a tomada de decisão para melhoria da 

qualidade da água, com vistas a garantir uma gestão adequada destes recursos hídricos, 

compatível com os objetivos desejados e os usos esperados. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

Quantificar a assimilação de diferentes formas de nitrogênio (nitrato, amônio e ureia) 

pelo fitoplâncton com uso do traçador 15N, de modo a contribuir para o entendimento da 

influência da temperatura e da disponibilidade de luz sobre esse processo em amostras 

ambientais provenientes de um reservatório e em culturas laboratoriais.  



22 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 

 Estimar a variação temporal da assimilação de nitrato, amônio e ureia em 

amostras ambientais do reservatório do Lobo (SP); 

 

 Quantificar e comparar a assimilação das mesmas três formas nitrogenadas por 

duas espécies fitoplanctônicas isoladas em laboratório (a cianobactéria Microcystis 

aeruginosa e a clorofícea Scenedesmus sp.), para verificar a influência da luz e da temperatura 

sobre o processo; 

 

 Com base nos resultados obtidos para amostras ambientais e culturas 

laboratoriais, oferecer subsídios para o controle do estado trófico e manejo de reservatórios 

subtropicais por meio da identificação da forma de nitrogênio preferencialmente assimilada 

pelo fitoplâncton e os respectivos fatores intervenientes. 

 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.3.1 Eutrofização artificial e fatores limitantes à produção primária fitoplanctônica 

 

 

A eutrofização é um fenômeno natural de sucessão que se processa lentamente nos 

ecossistemas aquáticos por meio do progressivo acúmulo de nutrientes, o que gera um 

enriquecimento gradual da população fitoplanctônica (RIVERA, 2003). No entanto, como 

resposta à pressão das atividades humanas, tem ocorrido o processo conhecido como 

eutrofização artificial ou cultural, com o desenvolvimento acelerado dos produtores primários. 

Dependendo do incremento do nível de trofia do corpo de água, a eutrofização pode acarretar 

mudanças significativas na qualidade da água, como alteração da diversidade de espécies, 

diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água, morte de peixes, aumento da 

condutividade elétrica, acúmulo de fósforo no sedimento, ocorrência de maus odores, 
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mudança do pH, possíveis florações de cianobactérias, desenvolvimento excessivo de 

macrófitas, entre outras (CALIJURI; ALVES; DOS SANTOS, 2006).  

Segundo Dodds e Cole (2007), a palavra “trofia” possui um significado de nutrição e, 

em termos ecológicos, pode ser considerada como a base da cadeia alimentar, ou seja, a 

produção primária autóctone de alimentos. Para que esse processo nutricional ocorra, são 

necessários alguns recursos, como a entrada de nutrientes ao meio aquático. Assim, o 

conhecimento do grau de trofia ou estado trófico dos ambientes aquáticos apresenta 

importância tanto no entendimento das cadeias alimentares, como na avaliação das 

características biogeoquímicas e de qualidade da água. 

Muitos estudos (CUNHA; CALIJURI; LAMPARELLI, 2013; DODDS; COLE, 2007; 

LAMPARELLI, 2004; RIVERA, 2003; FIA et al., 2009) têm se dedicado à avaliação do grau 

de trofia de diferentes corpos hídricos por meio da observação e análise de fatores como a 

produção primária, o grau de transparência da água e a concentração de nutrientes. Para 

definir o estado trófico que um reservatório apresenta, alguns índices (IET – Índice de Estado 

Trófico) foram desenvolvidos, sendo o de Carlson (1977) o mais usado com modificação de 

Toledo Jr. et al. (1983), aplicável a águas de regiões tropicais (FIA et al., 2009). Mais 

recentemente, Lamparelli (2004) e Cunha, Calijuri e Lamparelli (2013) propuseram 

atualizações e aprimoramentos ao IET. 

Lamparelli (2004) destacou a preocupação com a eutrofização artificial surgida nos 

anos 1990 nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Estudos mostravam, à época, 

que cerca de metade dos rios, lagos e estuários norte-americanos apresentavam os sintomas 

negativos causados pela eutrofização. Na Europa, um relatório de avaliação de nutrientes 

desenvolvido pela Comunidade Europeia em 1999 considerou este processo como um dos 

maiores problemas ambientais do continente. Nesse período, também surgiu um volume 

significativo de estudos sobre fitoplâncton nos corpos hídricos brasileiros, que comprovaram 

o predomínio de cianobactérias em corpos de água por todo território nacional, algumas delas 

potencialmente tóxicas (AZEVEDO et al., 1994; BOUVY et al., 2000; COSTA; 

CHELLAPPA; ARAÚJO, 1998; GIANI; FIGUEREDO; ETEROVICK, 1999; 

MATTHIENSEN; YUNES; CODD, 1999; NOGUEIRA et al., 1998). 

Assim como reforçado por Matsuzaki, Mucci e Rocha (2004), há diversos fatores 

limitantes à produção primária, tais como luz, temperatura, circulação horizontal e vertical da 

coluna de água, disponibilidade de nutrientes, competição entre diferentes espécies, além de 

suas características fisiológicas. Os nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, são 

provenientes de fontes como despejo de esgoto doméstico, atividades agrícolas e industriais, 
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além das fontes atmosféricas (e.g., deposição seca ou úmida, fixação atmosférica de 

nitrogênio). Estudo realizado por Elser et al. (2007) sugeriu que o nitrogênio e o fósforo são 

fatores limitantes equivalentes para a produção primária em lagos e córregos, e o fósforo é o 

principal nutriente limitante nos oceanos. No entanto, não há um consenso sobre qual destes 

nutrientes é mais limitante à produção primária em cada ambiente, ou se a combinação de 

ambos, a co-limitação, seria mais frequente. Esta falta de consenso é apresentada no trabalho 

de Huszar et al. (2006), em que modelos empíricos foram propostos para comparar a relação 

entre fósforo e nitrogênio total com clorofila-a em ambientes aquáticos tropicais, subtropicais 

e temperados. Os autores observaram que houve significativa variação tanto nas 

concentrações anuais de fósforo e nitrogênio total, como na biomassa fitoplanctônica, e que o 

acoplamento entre a disponibilidade de nutrientes e a clorofila-a nem sempre ocorreu nos 

sistemas avaliados. 

Outro importante fator que regula a produção primária é a incidência da radiação solar 

e a disponibilidade de radiação subaquática, citadas por diversos autores, como Henry (1998), 

Matsuzaki, Mucci e Rocha (2004), Mesquita (2009) e Passerini (2010). A luz, de cuja 

disponibilidade depende a fotossíntese, torna-se um fator limitante quando a presença de 

matéria orgânica ou sólidos em suspensão, que modificam a cor e a turbidez da água, pode 

diminuir a penetrabilidade de radiação que incide no sistema aquático.  

O aumento da temperatura, em geral, estimula o metabolismo fitoplanctônico, acelera 

suas taxas de crescimento e, consequentemente, a produção primária. A circulação da coluna 

de água, sua estratificação térmica ou mistura completa dependem da ação dos ventos, das 

rotinas de operação do reservatório (e.g., vazões turbinadas e vertidas) ou de outras 

perturbações a que o sistema seja submetido. Tal movimentação, seja na dimensão horizontal 

ou vertical, pode ressuspender as partículas sedimentadas, aumentar a turbidez e diminuir a 

transparência da água. 

A análise do grau de trofia de rios, lagos e reservatórios deve ser associada à avaliação 

de quais espécies de fitoplâncton são predominantes, quais fatores são limitantes para a 

produção primária destes organismos e suas possíveis repercussões sobre os usos múltiplos da 

água e a saúde humana, incluindo a possibilidade de produção de cianotoxina por algumas 

cepas de cianobactérias. Assim, a tomada de decisões e o manejo dos sistemas aquáticos se 

tornarão mais eficientes.  
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1.3.2 Ciclo do nitrogênio 

 

 

Além de ser um dos elementos indispensáveis para a sobrevivência dos diferentes 

organismos na Terra, o nitrogênio é o elemento químico de maior abundância total na 

biosfera, apresentando uma quantidade total na atmosfera, solos e águas de aproximadamente 

4x1021 g, mais do que a massa de carbono (C), fósforo (P), oxigênio (O) e enxofre (S) 

combinados, sendo estes outros elementos também necessários à sustentação da vida 

(GALLOWAY et al., 2003). De acordo com referências citadas por Ward (2012), os 

principais reservatórios de nitrogênio existentes na Terra estão na atmosfera, na biosfera, nos 

oceanos e em reservatórios geológicos. De todas as formas conhecidas, a mais abundante 

encontra-se como N2 (gás nitrogênio) na atmosfera, sendo também a principal forma 

observada nos oceanos, na forma dissolvida. 

Apesar de o nitrogênio possuir um papel fundamental no controle da produção 

primária na biosfera (GRUBER; GALLOWAY, 2008), somente 0,02% apresenta-se em 

formas diretamente disponíveis aos seres vivos (GARCIA; CARDOSO; SANTOS, 2013). Isto 

se deve pela forma molecular que apresenta uma ligação tripla que demanda significativa 

energia para rompê-las. Isso requer processos com elevada temperatura ou com a presença de 

microrganismos especializados em fixar nitrogênio. Assim, o nitrogênio pode ser apresentado 

em dois grupos diferentes, o nitrogênio não reativo (N2) e o nitrogênio reativo (Nr), 

biologicamente disponível, ligado a carbono, oxigênio ou hidrogênio (GARCIA; CARDOSO; 

SANTOS, 2013). Este último inclui formas inorgânicas reduzidas (NH3, NH4
+), formas 

inorgânicas oxidadas (NOx, HNO3, N2O, NO3
-) e compostos orgânicos (ureia, aminas, 

proteínas, ácidos nucléicos) (GALLOWAY et al., 2003). 

O nitrogênio reativo ocorre naturalmente a partir da fixação biológica do nitrogênio, 

um processo do ciclo do nitrogênio em que ocorre conversão do gás N2 em formas 

disponíveis necessárias ao desenvolvimento celular. Além deste caminho, o Nr pode advir da 

formação de raios em tempestades, com capacidade de quebrar a tripla ligação do N2 e formar 

óxidos de nitrogênio (FOWLER et al., 2013; GALLOWAY, 1998; GALLOWAY et al., 2003; 

GARCIA; CARDOSO; SANTOS, 2013). O Nr é passível de diversas transformações 

biológicas e químicas, uma vez que participa de uma série de processos do ciclo do nitrogênio 

antes de voltar para a atmosfera como nitrogênio molecular (FOWLER et al., 2015).  

A Figura 1 mostra os principais processos do ciclo do nitrogênio, como a fixação do 

nitrogênio, nitrificação, desnitrificação, assimilação e mineralização. As transformações e 
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transferências neste ciclo ocorrem predominantemente por processos biológicos, mediados 

por significativa diversidade de microrganismos.  

A fixação biológica do nitrogênio se refere à transformação do nitrogênio atmosférico 

em uma forma capaz de ser absorvida pelos organismos, ocorrendo em ambientes terrestres e 

aquáticos, e considerada a principal rota de entrada deste nutriente nos ecossistemas. Neste 

processo, alguns grupos restritos de bactérias e Archaea (FOWLER et al., 2015; WARD, 

2012) podem converter o N2 (gasoso) a amônia (NH3) ou íon amônio (NH4
+). No ciclo do 

nitrogênio, também ocorre o processo de nitrificação, no qual o nitrogênio é oxidado a nitritos 

(NO2
-) e nitratos (NO3

-), apresentando subprodutos como óxido nítrico (NO) e nitroso (N2O), 

que contribuem para a emissão de gases para a atmosfera. Outro processo é a desnitrificação, 

no qual ocorre a redução de nitrato a espécies de nitrogênio na forma de gás (N2, N2O, NO). 

As plantas, algas e bactérias utilizam o N através da conversão das formas inorgânicas para 

formas orgânicas, tornando, assim, o nitrogênio disponível para a cadeia alimentar 

(MARTINS et al., 2003). 

 

 

Figura 1: Fluxos básicos do ciclo do nitrogênio em qualquer ecossistema. Desnitrificação; Fixação do nitrogênio; 

Nitrificação; “Reamonificação” (redução do nitrato a amônio); Redução assimilatória do nitrato; Mineralização 

(amonificação); Assimilação. Fonte: modificado de Bowden (1987). 

 

As atividades antrópicas têm contribuído para desbalancear o ciclo do nitrogênio e 

alterar os fluxos das formas nitrogenadas (STEVENS et al., 2004; VITOUSEK et al., 1997). 
Nitrito 
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O Nr vem sofrendo um aumento considerável em função das alterações ambientais 

[eutrofização de sistemas terrestres e aquáticos; acidificação global; transformações químicas 

do nitrogênio ao longo do percurso de transporte no ambiente (GRUBER; GALLOWAY, 

2008)], como resultado direto da ação humana. A agricultura é uma das fornecedoras de Nr 

para o ambiente, com apenas 17% do nitrogênio produzido consumido pelo homem e seu 

restante, perdido para solo, água doce e atmosfera (FOWLER et al., 2013). Além desta 

atividade, a queima de combustíveis fósseis também contribui para o aumento de Nr no 

ecossistema, convertendo tanto N2 atmosférico como N fóssil a NOx reativo (GALLOWAY et 

al., 2003). 

Estudos como de Galloway (1998) e Fowler et al. (2013), mostram que o fornecimento 

antrópico de nitrogênio nos ambientes terrestres globais dobrou (de 70 Tg N.ano-1 em 1970, 

para cerca de 140 Tg N.ano-1 na década de 1990). As formas nitrogenadas mais prejudiciais à 

qualidade dos ecossistemas aquáticos encontram-se como nitrogênio inorgânico dissolvido 

(nitrato e amônio), compostos orgânicos dissolvidos (aminoácidos e ureia), e nitrogênio 

particulado (RABALAIS, 2002). 

A Figura 2 mostra as transformações principais do ciclo do nitrogênio em ambientes 

aquáticos. Ambos desnitrificação e oxidação anaeróbia de amônia (anammox) ocorrem em 

condições anóxicas, e produzem substratos que podem ser usados para a respiração de 

bactérias desnitrificantes convencionais ou anammox. As interações apresentadas mostram 

que organismos nitrificantes e desnitrificantes podem se acoplar, desde que estejam em 

gradientes adequados para que não haja inibição nem da nitrificação nem da desnitrificação. 

Isso resulta em diferentes gradientes de difusão, o consumo líquido de amônio e a produção 

líquida do gás N2 (WARD, 2012). 
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Figura 2: Transformações no ciclo do nitrogênio enfatizando a ligação entre processos ocorridos em ambientes 

aquáticos. Setas sólidas: transformações microbianas; setas pontilhadas: transformação química. Fonte: 

Modificado de Ward (2012). 

 

Em bacias hidrográficas de ambientes tropicais, o nitrogênio total apresenta-se em 

média com 5,1 kg.ha-1.ano-1, sendo que deste total 30% encontram-se na forma particulada e 

70%, na forma dissolvida (LEWIS et al., 1999). Da fração dissolvida, em média 50% estão na 

forma orgânica e 50% na forma inorgânica (dos quais 20% de amônio e 80% de nitrato). Os 

ambientes aquáticos podem desempenhar um importante papel no fornecimento de N para os 

sistemas costeiros ou atuar como sumidouros do nutriente (i.e. retenção do N por diferentes 

processos). Lagos e reservatórios são reconhecidos também pela extensa desnitrificação e 

sedimentação do nitrogênio que pode ocorrer devido ao tempo de residência da água 

relativamente maior que em córregos e rios (HARRISON et al., 2009).  

 

 

1.3.3 Assimilação de nitrogênio pelo fitoplâncton 

 

 

O estudo da assimilação do nitrogênio pelo fitoplâncton vem sendo realizado há muito 

tempo, visto que existem várias referências das décadas de 1960, 70 e 80 (BATED, 1976; 

COLLOS, 1987; CONWAY, 1977; DUGDALE; GOERING, 1967; PRICE; HARRISON, 

1988). O interesse em tais estudos tem aumentado ainda mais nos últimos anos, visto que tais 

organismos podem remover os nutrientes dos corpos de água por algumas rotas, incluindo a 

assimilação intracelular (ASLAN; KAPDAN, 2006; GARCÍA et al., 2006; KHAN; 

YOSHIDA, 2008). A assimilação do nitrogênio é um processo biológico de transformação do 
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nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico, utilizado para o crescimento de plantas, 

bactérias, fungos e algas (ANTIA; HARRISON; OLIVEIRA, 1991; LAUTENSCHLAGER, 

2001), uma vez que são formados compostos para viabilizar o crescimento, como 

aminoácidos, proteínas, DNA, RNA, pigmentos, carboidratos e lipídios contendo nitrogênio 

(DORTCH, 1982). 

A assimilação do nitrogênio por organismos fitoplanctônicos dá-se pelo transporte 

deste elemento, principalmente na forma iônica, por meio da membrana plasmática, de fora 

para dentro da célula. Seu processo caracteriza-se por um encadeamento de reações 

conduzidas por complexos enzimáticos que possibilitam a incorporação dos íons inorgânicos 

em substâncias orgânicas da célula, assinalando reações de redução das formas nitrogenadas 

(BREDEMEIER; MUNDSTOCK, 2000; SEPÚLVEDA, 2000). A primeira etapa das reações 

enzimáticas ocorridas neste processo é a redução do nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-), processo 

no qual atua a enzima nitrato redutase (NR) e que utiliza o NAD(P)H como agente redutor 

(FALCÃO, 2006). Desta forma, a presença desta enzima é um dos fatores responsáveis pela 

realização do processo de assimilação (SOUZA, 2006). 

Como a ação da enzima NR responde de acordo com as mudanças diurnas na 

fotossíntese, a radiação solar é descrita como um dos importantes fatores intervenientes na 

assimilação de diversas formas do nitrogênio, tal como nitrato e amônio, tanto em ambientes 

temperados e marinhos como em ambientes subtropicais/tropicais e de água doce (BERMAN 

et al., 1984; DÖHLER, 1997; SOUZA, 2006; MONETA et al., 2014). Em estudo realizado 

por Berman et al. (1984) no Lago Kinneret, em Israel, com foco no organismo Peridinium sp., 

os autores observaram que durante o meio-dia, a velocidade de assimilação do nitrato 

apresentou valor de 7,5x10-3 µgN.L-1.h-1, diminuindo durante a noite para 2,0x10-3 µgN.L-1.h-

1. Nesse trabalho, tanto o nitrato como o amônio apresentaram aumento em sua assimilação 

pelo fitoplâncton sob elevadas intensidades luminosas, porém com alguma diminuição do 

nitrato em intensidades muito elevadas, por volta de 800 μE.m-2.s-1. 

A segunda etapa do processo de assimilação é a redução do nitrito ao amônio por meio 

da enzima nitrito redutase (NiR). Após a conversão a amônio, este é incorporado na forma 

orgânica nos aminoácidos pela ação do glutamato sintase e da glutamina sintetase (GS-

GOGAT), caso as concentrações de amônio sejam baixas nas células. Se estas concentrações 

forem elevadas, a assimilação é mediada pela enzima glutamato desidrogenase (GDH) 

(CRAWFORD; FORDE, 2002; FALCÃO, 2006; ROJAS, 2012). A glutamina e o glutamato 

desenvolvem o papel de doadores de nitrogênio na biossíntese de quase todos os aminoácidos, 
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ácidos nucléicos e outros compostos que possuem nitrogênio, como a clorofila-a (CORUZZI, 

2003). 

Além disso, o carbono também é um elemento requerido durante o processo de 

assimilação, mais especificamente na síntese de aminoácidos. Desta forma, a assimilação do 

nitrogênio resulta no estímulo respiratório do carbono (SEPÚLVEDA, 2000). Em uma fase 

inicial do processo de assimilação, as formas inorgânicas de nitrogênio acumulam-se no 

citoplasma da célula, formando estoques transitórios. Estes estoques são influenciados pelas 

concentrações ambientais e pela velocidade de assimilação (BERGES, 1997). 

A temperatura mostra-se como outro importante fator de interferência na assimilação. 

De acordo com Souza (2006), em seu estudo com a cianobactéria Microcystis aeruginosa em 

ambiente de água doce, a assimilação de nitrogênio ocorreu de maneira facilitada quando o 

ambiente apresentou uma temperatura elevada. Já em ambientes temperados e marinhos, o 

melhor desempenho da assimilação foi em temperatura de 0,5 a 3°C, como apresentado por 

Döhler (1997) em estudo realizado no Mar da Escócia, Antártica. No estudo desenvolvido por 

Moneta et al. (2014) no Mar do Norte, na Holanda, as temperaturas da água atingiram seu 

menor valor em janeiro (1,4°C) e maior valor em julho (19,4°C). Nesse caso, a assimilação de 

amônio, nitrato e ureia apresentaram menores taxas no outono e inverno e maiores taxas na 

primavera e verão, o que reforça a correlação positiva entre assimilação e temperatura.  

A concentração ambiental de nutrientes também se apresenta como fator que interfere 

no processo de assimilação pelo fitoplâncton. Segundo Berman (1984), Souza (2006) e Falcão 

(2006), a assimilação do nitrato (NO3
-) é inibida em fungos, plantas superiores e algas quando 

a principal fonte de nitrogênio disponível é o amônio (NH4
+). Este se apresenta em muitos 

estudos como a principal forma de nitrogênio assimilada pelo fitoplâncton (BERMAN et al., 

1984; DÖHLER, 1997; BRADLEY et al., 2010; FILIPPINO et al., 2011; SEEYAVE et al., 

2013; GANGULY et al., 2013; MONETA et al., 2014). Alguns destes estudos mostram a 

ureia como segunda maior forma de nitrogênio assimilável e outros apresentando o nitrato 

como tal. 

A possível interação entre as formas nitrogenadas também é um fator importante na 

regulação da assimilação do nitrogênio. Jauzein et al. (2008) observaram a diminuição da taxa 

máxima de assimilação da ureia (Vmáx N-ureia), em uma concentração constante de 10 µg.L-1, ao 

mesmo tempo que houve um aumento no gradiente da concentração de amônio (0 - 10µg.L-1). 

Já quando a ureia era a forma nitrogenada que sofria alteração do gradiente de concentração, 

enquanto o amônio mantinha-se constante a 10 µg.L-1, não foi observada nenhuma influência 

da concentração da ureia na Vmáx N-amônio. Em pesquisa realizada no Mar Báltico, a adição de 
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NH4
+ reduziu a assimilação da ureia de forma significativa (JAUZEIN et al., 2008). Alguns 

estudos constataram que há uma grande variabilidade nas características de inibição, tanto no 

nível, que pode ser de 15 a 90%, como no limiar de concentração do amônio necessária para 

dificultar a assimilação da ureia (HEALEY, 1977; IRMISCH, 1991; MCCARTHY; EPPLEY, 

1972). Não foi encontrada uma tendência semelhante à interferência do nitrato como foi para 

a assimilação do amônio e ureia (JAUZEIN et al., 2008).  

A cinética de assimilação destas formas nitrogenadas indica que o fitoplâncton 

apresenta uma assimilação mais rápida pelo nitrogênio, e uma maior afinidade em 

comparação a macroalgas, além de apresentar uma elevada relação superfície:volume 

proporcionada pelas microalgas. Como estes nutrientes são transportados através da 

membrana celular para dentro da célula, organismos menores teoricamente apresentariam uma 

vantagem em assimilar mais rapidamente o nitrogênio (HEIN; PEDERSEN; SAND JENSEN, 

1995). As taxas máximas de assimilação do nitrogênio (Vmáx), juntamente com a baixa 

constante de meia saturação (Km), caracterizam a cinética de assimilação do nitrato e amônio. 

Isso resulta em uma maior velocidade de assimilação deste nutriente pelo fitoplâncton (HEIN; 

PEDERSEN; SAND JENSEN, 1995; PEDERSEN; BORUM, 1997).  

A assimilação de nitrogênio pode ser descrita pela cinética enzimática de Michaelis-

Menten, em que a velocidade da reação aumenta à medida que a concentração do substrato 

aumenta, até atingir um máximo de velocidade, devido à saturação da enzima utilizada. A 

cinética de Michaelis-Menten apresenta-se como uma curva que atinge um patamar, de acordo 

com a Equação 1. 

 
𝑣 =

𝑉𝑚á𝑥 × [𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

(1) 

 

Em que: 

v = velocidade de assimilação 

Vmáx = taxa máxima de assimilação 

[S] = concentração do substrato 

Km = constante de meia saturação 

 

As formas inorgânicas de nitrogênio, amônio e nitrato, além dos aminoácidos, 

apresentam uma característica comum a toda comunidade fitoplanctônica, tanto em ambiente 

natural como em cultivo, que é sua acumulação dentro das células. Trata-se de uma reserva de 

nitrogênio, que pode ser totalmente esgotada pelas células em caso de escassez do nitrogênio 
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externo utilizado para o seu crescimento e sobrevivência (DORTCH et al., 1985; 

SEPÚLVEDA, 2000). No entanto, para que as funções metabólicas das células sejam 

mantidas, o fitoplâncton tem a capacidade de selecionar as formas nitrogenadas não 

essenciais. Primeiramente, as substâncias nitrogenadas inorgânicas são esgotadas, em seguida, 

pode ocorrer a perda total dos aminoácidos livres, ficobiliproteínas, e parte das proteínas, 

RNA e clorofilas, respectivamente. Em casos de extremo estresse nutricional, a deficiência de 

nitrogênio que limita o crescimento das células procede na diminuição da razão N/C, nos 

teores de clorofila total e proteína total por células, além do rendimento fotossintético. 

Fontes de nitrogênio parecem provocar mudanças na composição fitoplanctônica, que 

por sua vez, apresentam preferências distintas nas formas nitrogenadas para seu 

desenvolvimento (ANTIA; HARRISON; OLIVEIRA, 1991). Há uma variedade de interações 

entre a forma nitrogenada preferencialmente assimilável por cada grupo, ou até mesmo 

espécie fitoplanctônica. Dependendo do armazenamento de determinada forma nitrogenada 

nas células, um grupo ou espécie de fitoplâncton pode preferir assimilar uma forma 

nitrogenada a outra, ou apresentar uma ordem de preferência para a captação.  

 

 

1.3.3.1 Nitrato 

 

 

A assimilação do nitrato decorre da redução do nitrato a nitrito, seguido da redução do 

nitrito a amônio (SYRETT; LEFTLEY, 2013). Desta forma, estudos sugerem que a 

assimilação do nitrato requer maior energia para ser realizada do que a assimilação do 

amônio, já que o primeiro passa por etapas de síntese de NO3
- e NO2

-, necessitando de 

sistemas de transporte ativo associado e um volume de estoque de ATP e NADPH, além de 

ser limitado por taxas de nitrificação e pela mistura vertical do corpo de água. Como este 

processo necessita de fontes de energia para ocorrer, é dependente de luz, oxigênio, enzimas e 

substratos metabólicos (MULHOLLAND; LOMAS, 2008). 

O primeiro passo é catalisado pela enzima nitrato redutase, requerendo dois elétrons 

por átomo de nitrogênio, e o segundo passo é catalisado pelo nitrito redutase, que requer seis 

elétrons, conforme a reação a reação: 

 

NO3
-  2e-  NO2

-  6e-  NH4
+ 
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Normalmente, a enzima catalisa a redução do nitrato a nitrito com NADH como 

elétron doador. Já a enzima nitrito redutase, contendo ferro, reduz o nitrito a amônio com 

ferredoxinas reduzidas como elétrons doadores (SYRETT; LEFTLEY, 2013). 

O carbono apresenta-se como uma fonte importante para a assimilação do nitrato no 

escuro, na forma de carboidratos, por exemplo. Já na presença de luz, o nitrato só é assimilado 

quando as células esgotadas de carbono são capazes de fixar CO2. No entanto, na falta de 

CO2, as células iluminadas são reduzidas a amônio, que se acumula muito mais rapidamente 

do que em células com armazenamento de CO2 (SYRETT; LEFTLEY, 2013). Outro fator que 

reforça a relação entre a luz à assimilação do nitrato é a inibição da atividade da enzima 

nitrato redutase no escuro, resultante da diminuição da fixação do CO2. 

As concentrações de amônio interferem na assimilação de nitrato e concentrações de 

1.10-7 a 3.10-7 mol.L-1 podem ser suficientes para inibir totalmente a assimilação de nitrato 

(L’HELGUEN; MAGUER; CARADEC, 2008). O processo de inibição da assimilação do 

nitrato pelo amônio pode ser representado pela cinética de Michaelis-Mente reversa, já que 

em concentrações muito baixas de amônio, verifica-se uma potencial inibição do processo. 

Outro fator relevante para o entendimento da assimilação desta forma nitrogenada é a 

fisiologia fitoplanctônica. No estudo de L’Helguen, Maguer e Caradec (2008), espécies 

fitoplanctônicas com células menores responderam a uma maior inibição da assimilação do 

nitrato na presença de qualquer concentração de amônio. Isto indicou que independentemente 

da concentração de amônio, a razão superfície/volume da célula fitoplanctônica pode ser 

crucial para a assimilação do nitrato. 

 

 

1.3.3.2 Amônio 

 

 

Amônio é o substrato inicial da nitrificação e regenerado pela mineralização da 

matéria orgânica. Trata-se, provavelmente, de fonte preferencial de nitrogênio assimilada pela 

maioria dos organismos, como sugeriram Twomey, Piehler e Paerl (2005). De acordo com 

tais autores, a comunidade fitoplanctônica tipicamente prefere assimilar formas reduzidas de 

N, como o amônio, em vez de formas oxidadas, como nitrato e nitrito. 

A assimilação do amônio decorre da atividade da enzima glutamato dehidrogenase, 

que catalisa a aminação redutiva de 2-oxoglutarato para formar glutamato. O amônio, então 

incorporado, pode ser transferido para oxoglutarato tal que duas moléculas de glutamato 
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resultarão na reação da catalise formando glutamina 2-oxoglutarato amino transferase 

(GOGAT). Outro padrão da assimilação deste é a reação da síntese de glutamato que se 

combina ao amônio, formando glutamina (SYRETT; LEFTLEY, 2013). O amônio está 

disponível para uso celular após ser transportado através da membrana celular (CONWAY, 

1977) e pode ser utilizado na síntese de compostos orgânicos, tais como os aminoácidos. Em 

algas como as dos gêneros Chlorella e Ankistrodesmus, um NADP ligado ao glutamato 

dehidrogenase provavelmente desempenha funções na assimilação do amônio (SYRETT; 

LEFTLEY, 2013). 

 

 

1.3.3.3 Ureia 

 

 

Para a realização da assimilação da ureia, duas enzimas são conhecidas, a urease e a 

ATP:ureia amidoliase (UAL-ase). No entanto, foi observado em estudo utilizando diversas 

espécies fitoplanctônicas em meio axênico, e com a ureia como única fonte nitrogenada, que 

nenhum organismo apresentava ambas as enzimas (SYRETT; LEFTLEY, 2013). Estas 

enzimas se diferem pelas seguintes características: a) a atividade da urease é inibida por 

hidroxiureia, enquanto a da UAL-ase não; b) a atividade da UAL-ase requer ATP para seu 

funcionamento, enquanto a urease torna-se ineficiente com a presença de ATP; c) a atividade 

da UAL-ase é inibida por avidina combinada a biotina, já a urease não sofre nenhum efeito 

com a avidina (SYRETT; LEFTLEY, 2013). 

A ureia também é considerada como uma importante fonte de nitrogênio para o 

fitoplâncton, contribuindo significativamente para a quantidade total de N utilizado por esta 

comunidade (TWOMEY; PIEHLER; PAERL, 2005). Foi observado que em condições 

anaeróbias e no escuro, a assimilação da ureia foi prejudicada, enquanto que em condições 

com presença de luz e anaeróbicas ou em condições aeróbicas, mas no escuro, a assimilação 

foi favorecida (WILLIAMS; HODSON, 1977). Em células com déficit de nitrogênio, a 

assimilação da ureia pode ocorrer no escuro, enquanto que em células com excesso de 

nitrogênio, a taxa de assimilação da ureia no escuro é baixa, e altamente estimulada na 

presença de luz (ANTIA; HARRISON; OLIVEIRA, 1991). 

Há estudos que mostram que a ureia tem a capacidade de dificultar a assimilação do 

nitrato, no entanto, não inibe a um nível igual ao amônio. Outros estudos mostram que o 

nitrato tem a capacidade de inibir a assimilação da ureia (GRANT; MADGWICK; DAL 



35 

 

PONT, 1967; LUND, 1987; MCCARTHY; EPPLEY, 1972; MOLLOY; SYRETT, 1988; 

RICKETTS, 1988). 
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2. CAPÍTULO 2: EXPERIMENTOS COM AMOSTRAS AMBIENTAIS 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para o cumprimento do primeiro 

objetivo específico desta pesquisa, que foi avaliar a assimilação de nitrogênio em amostras 

ambientais do Reservatório do Lobo (SP). Além disso, o capítulo apresenta os resultados 

obtidos e a sua discussão. 

 

 

2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1.1 Área de estudo 

 

 

Foi utilizada como área de estudo o Reservatório do Lobo (Figura 3), localizado nos 

municípios de Itirapina e Brotas, a aproximadamente 15 km de São Carlos, na região centro-

leste do Estado de São Paulo, e com as seguintes coordenadas geográficas: 22°15’ S 47°49’ O 

(RIVERA et al., 2007). O reservatório encontra-se em uma sub-bacia da UGRHI 13 – 

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Tietê/Jacaré (PASSERINI, 2010). 

 

 

Figura 3: Imagem de satélite da Represa do Lobo com seus usos e ocupações ao entorno. Fonte: Google Earth. 

 

O reservatório foi construído em 1936, com intuito de gerar energia elétrica para uso 

das comunidades e indústrias da região. Atualmente, atende a esta demanda, porém com 
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menor intensidade, intensificando seu uso para o lazer e recreação (MOTHEO, 2005). Desde 

1983, o sistema aquático foi inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) Corumbataí, pelo 

Decreto Estadual n° 20.960, de 8 de junho de 1983 (SÃO PAULO, 1983). A área de entorno 

do reservatório apresenta usos agrícolas, como monocultura de eucalipto e cana-de-açúcar, 

além da mineração de areia (PASSERINI, 2010; PEREIRA, 2005). É encontrado no entorno 

da represa, além destes usos e ocupações, a presença de vários condomínios residenciais e 

propriedades particulares, além do Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CREA) 

pertencente a Universidade de São Paulo, e áreas de reflorestamento de Pinus sp. e Eucaliptus 

sp. (MILANO et al., 2013). 

O clima da região é caracterizado pelos períodos de seca no inverno (maio a outubro) 

e chuvoso no verão (novembro a abril), classificado como subtropical mesotérmico. 

Apresenta uma temperatura entre 15°C e 17°C no mês mais frio do inverno (julho) e 21°C a 

23°C no mês mais quente do verão (janeiro). Sua pluviosidade anual média é de 1.500 mm 

(TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2013; TUNDISI et al., 2015). O solo da bacia do 

reservatório do Lobo constitui-se por rochas da formação Serra Geral, com basalto, arenito e 

outros, além da formação Botucatu-Pirambóia e do grupo Bauru, com arenitos, siltitos e 

conglomerados (PEREIRA, 2005). A dominância é de sedimentos arenosos holocênicos, e em 

algumas planícies predomina os solos orgânicos (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 

2013). 

Os principais tributários que desaguam no reservatório são os ribeirões Itaqueri e do 

Lobo, além dos córregos do Limoeiro, da Água Branca e o ribeirão da Onça (MOTHEO, 

2005). Estes tributários caracterizam a sua forma alongada, de contorno irregular e levemente 

dendrítico. Trata-se de um sistema raso, com profundidade média de 3 m e máxima de 12 m, 

largura máxima de 2 km, comprimento máximo de 8 km, área total de 6 km2 e volume de 22 

milhões de m3 (RIVERA et al., 2007).  

As características dimensionais, além da presença dos ventos e consequente 

turbulência no corpo de água do reservatório, são responsáveis pela ausência da estratificação 

térmica deste, e de uma distribuição homogênea do fitoplâncton na coluna de água 

(ANGELINI; PETRERE, 2000). 

As formas não planejadas de uso e ocupação nas áreas de drenagem do Reservatório 

do Lobo têm propiciado diversas alterações e impactos ambientais, tais como morte de peixes, 

presença das cianobactérias potencialmente tóxicas Microcystis aeruginosa e Aphanizomenon 

sp., alteração das espécies de macrófitas comuns no reservatório, assoreamento, aceleração da 

eutrofização, introdução de agentes químicos nocivos ao meio ambiente, aumento da descarga 
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de esgoto doméstico não tratado e desmatamento de suas margens (MOTHEO, 2005; 

PEREIRA, 2005; PASSERINI, 2010).  

RIVERA et al. (2007) sugeriram que o Reservatório do Lobo é suscetível ao processo 

de eutrofização pela entrada de resíduos urbanos e industriais no tributário Rio Itaqueri, 

podendo modificar o nível dos nutrientes no reservatório. O reservatório era classificado 

como oligotrófico até o início dos anos 1980, mas chegou aos anos 2000 com um estado 

mesotrófico, tendendo à eutrofização (MOTHEO, 2005). Além disso, vários rios da região 

têm origem na Serra do Itaqueri, com elevada capacidade de dissolução e transporte de 

substâncias minerais, podendo causar alterações nos níveis atuais de amônio do reservatório. 

 

 

2.1.2 Obtenção de dados climatológicos e hidrológicos 

 

 

Foram obtidos os dados de precipitação mensal (mm), temperatura do ar (°C) e 

velocidade dos ventos (Km.h-1) para os meses de outubro de 2014 até julho de 2015 da 

estação do CRHEA, pertencente a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 

São Paulo (EESC/USP).  

Estes dados foram usados para melhor caracterizar os aspectos climáticos e 

hidrológicos durante o período de estudo, e desta forma utiliza-los para possíveis 

comparações com os resultados encontrados nas análises e experimento realizados. 

 

 

2.1.3 Procedimentos prévios ao experimento 

 

 

Para a realização do experimento laboratorial da assimilação do nitrogênio pela 

comunidade fitoplanctônica do Reservatório do Lobo, alguns procedimentos prévios foram 

observados. Cálculos para quantificar o volume dos traçadores [nitrato – 15NO3
-; amônio – 

15NH4
+; ureia – (15NH2)2CO] adicionados às amostras foram realizados, tendo como base as 

concentrações ambientais das formas nitrogenadas da coleta anterior. Foi considerada a 

adição desejável de uma concentração do traçador referente a 5% da concentração in situ. Este 

cuidado foi tomado para que não houvesse um enriquecimento das amostras a serem 
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analisadas, sendo apontado um limite de concentração de traçador entre 2-10% da 

concentração ambiental (LIPSCHULTZ, 2008). Com isso, a Equação 2 foi considerada. 

 

 
[ ] 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 (

𝜇𝑔

𝐿
) = [ ] 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 (

𝜇𝑔

𝐿
) × % [ ] 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 (

5

100
)   

(2) 

   

Logo, fez-se a conta para obter o volume a ser pipetado na amostra ambiental: 

 

 𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2 (3) 

 

Onde: 

C1 = concentração [ ] da solução filha (diluída) do traçador (mg.L-1) 

V1 = volume desejado a ser pipetado (L) 

C2 = concentração [ ] desejada (mg.L-1) 

V2 = volume do frasco incubado (0,25 L) 

 

Para a filtração das amostras, foram utilizados filtros de fibra de vidro GF-6 25 mm 

(marca Macherey-Nagel), com 0,45 μm de porosidade. Estes filtros foram previamente 

calcinados em mufla a 550°C por trinta minutos, para eliminar qualquer impureza (APHA, 

2005). Após esse procedimento, os filtros foram pesados em balança analítica da marca 

Shimadzu, modelo AUW220D, e deixados em placas de petri pequenas dentro de um 

dessecador. 

 

 

2.1.4 Análises de campo 

 

 

Algumas análises em campo foram realizadas para melhor detalhamento das condições 

do ambiente em estudo, e necessárias para verificar possíveis fatores ambientais que 

influenciaram a assimilação. Para os perfis verticais foi utilizada a Sonda Multiparamétrica 

YSI556 (Yellow Springer) para medição das seguintes variáveis: temperatura (°C), pH, 

condutividade elétrica (μS.cm-1) e oxigênio dissolvido (mg.L-1). Foi utilizado também o Disco 

de Secchi para estimativa da transparência da água.  
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Para a construção de um perfil de RSFA (Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa; 

μE.m-2.s-1) e a escolha de duas profundidades para coleta das amostras, correspondentes a 

50% e 10% de RSFA encontrada na superfície – definidas para comparação da quantificação 

de assimilação em uma maior e menor intensidade luminosa – utilizou-se um radiômetro 

(Quanta-Meter Ly-Cor, faixa de 400 a 700 nm). 

Todas estas análises em campo foram realizadas nas quatro coletas entre as 7h e 8h da 

manhã. 

 

 

2.1.5 Experimento da assimilação 

 

 

As amostras ambientais foram provenientes do Reservatório do Lobo (SP) em quatro 

períodos distintos do ano, em outubro de 2014 e janeiro, abril e julho de 2015. Estes meses 

foram referentes aos períodos de inverno seco (maio a outubro) e verão chuvoso (novembro a 

abril), segundo Passerini (2010), para que a variação temporal fosse avaliada. 

Para que as condições de luz e temperatura encontradas nas profundidades coletadas 

no reservatório fossem reproduzidas em laboratório, foram utilizadas incubadoras e refletores 

de lâmpada LED com potência de 50 W. A temperatura das incubadoras foi ajustada de 

acordo com as respectivas temperaturas observadas na coluna de água através da sonda 

multiparamétrica no momento das coletas das amostras. Já as RSFA observadas nas duas 

profundidades de coletada também foram reproduzidas nas incubadoras com auxílio das 

lâmpadas LED e monitoradas com radiômetro de bancada. Desta forma, os frascos incubados 

permaneceram em posições adequadas a receber a intensidade luminosa desejada (Figura 4).  
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Figura 4: Disposição dos frascos com as amostras ambientais do Reservatório do Lobo, com a adição dos 

traçadores de nitrato, amônio e ureia, nas condições de luz e temperatura encontradas em campo e reproduzidas 

em incubadoras para incubação por uma hora. 

 

As amostras de água do reservatório foram transportadas em caixas de isopor ao 

Laboratório BIOTACE (EESC/USP) e, em seguida, dispostas em frascos de vidro com 

volume de 250 mL para proceder com o experimento. O experimento foi realizado em 

triplicata, além da utilização de brancos necessários para posterior cálculo da assimilação. 

Foram introduzidos os volumes calculados dos traçadores de nitrogênio (15N) nas amostras 

relativas à profundidade de 50% da RSFA (profundidade um), e colocados na incubadora com 

as condições referentes a tal profundidade durante o período de 1 h. Os mesmos 

procedimentos foram observados para as demais amostras (profundidade de 10% da RSFA), 

que foram dispostas em outra incubadora, com as condições de luz e temperatura ajustadas 

(Figura 5).  

Este período de 1 hora de incubação foi estimado, levando-se em consideração que a 

assimilação interna se apresenta controlada constantemente por volta de 1 h para o amônio e 2 

h para o nitrato (PRÉSING et al., 2001). Dugdale e Wilkerson (1986), apontam que nos 

primeiros 20 minutos da assimilação, este processo é mais acentuado, fazendo com que o 

fitoplâncton assimile mais rapidamente os nutrientes, tornando-se mais controlado e constante 

depois de decorrido esse período inicial. 

Além disso, este tempo foi determinado para minimizar os efeitos da regeneração de 

nutrientes, a diluição isotópica e a diminuição da velocidade de assimilação, ocorridos em 

longos períodos de incubação (MULHOLLAND; LOMAS, 2008). 
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Figura 5: Esquema do experimento de assimilação, onde foi adicionado em 24 frascos a amostra ambiental do 

Reservatório do Lobo, e adicionado os traçadores de nitrato, amônio e ureia para incubação em incubadoras que 

reproduziram as condições de luz e temperatura observadas em campo. 

 

Após 1 h de incubação, as amostras foram filtradas (cerca de 100-150 mL) com 

auxílio de bomba a vácuo, utilizando os filtros de fibra de vidro já preparados. Os filtros 

foram guardados em freezer a -20 ºC para posterior secagem em estufa a 60 °C por um dia. 

Em seguida, foram pesados novamente e acondicionados em local seco e escuro.  

Finalmente, os filtros foram acondicionados em cápsulas de estanho e levados ao 

Laboratório de Isótopos Estáveis do CENA/USP (Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 

Universidade de São Paulo), onde foi realizada análise elementar para quantificação do 

nitrogênio particulado e a espectrofotometria de massa para a determinação da composição 

isotópica (15N/14N) (Cp), em parceria com o Prof. Assoc. José Albertino Bendassoli. 

 

 

2.1.6 Análises em laboratório  

 

 

Além do experimento de assimilação em laboratório, foram armazenadas alíquotas das 

amostras para análises de variáveis físicas, químicas e biológicas. Da série nitrogenada, o 

nitrogênio total Kjeldahl (mg.L-1) e o nitrogênio amoniacal (μg.L-1) foram quantificados pelos 

métodos 4.500 Norg e NH3 B e C, pelo Bücchi®. Nitrato (mg.L-1) e nitrito (μg.L-1) seguiram o 

método de espectrofotometria através do espectrofotômetro Hach®. Para o fósforo total 
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(μg.L-1), adotou-se o método de digestão com perssulfato, com utilização do 

espectrofotômetro Hach®. Os sólidos suspensos totais (mg.L-1) foram filtrados em membrana 

pré-calcinada de microfibra de vidro (Millipore AP 20; 47 mm de diâmetro e 0,8 – 8,0 nm de 

porosidade), e analisados pelo método de gravimetria, com balança analítica com até cinco 

casas decimais. Todas estas análises foram realizadas segundo Standard Methods (APHA, 

2005). A amônia foi determinada de acordo com Koroleff (1983), seguindo o método 

colorimétrico. 

A ureia não foi determinada analiticamente, mas estimada empiricamente, 

considerando-a como 5% da concentração de nitrogênio orgânico total, que representa a 

subtração do NTK pelo Nitrogênio amoniacal (Equações 4 e 5), de acordo com Maranger 

(2013) (informação verbal)1. Os cálculos estão apresentados a seguir: 

 

 𝑁𝑜𝑟𝑔 𝑇(𝑚𝑔. 𝐿−1) = 𝑁𝑇𝐾 − 𝑁𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙 (4) 

 

 𝑁𝑢𝑟𝑒𝑖𝑎(𝜇𝑔. 𝐿−1) = (𝑁𝑜𝑟𝑔 𝑇 × 0,05) × 1000 (5) 

 

A razão N/P foi calculada através das concentrações de fósforo total, nitrogênio total 

Kjeldahl, nitrato e nitrito (μM). 

A clorofila-a (μg.L-1) seguiu o método apresentado por Nush (1980) e NEN (1981), 

com a extração com etanol 80%, utilizando-se de choque térmico. Para esta análise, as 

amostras foram filtradas em membranas de microfibra de vidro (membrana GF/C de 0,45 μm) 

em campo, e armazenadas em freezer para posterior extração. Após a extração, foram 

efetuadas as leituras dos extratos em espectrofotômetro Hach® 4.000V, nos comprimentos de 

onda de 665 nm e 750 nm. As concentrações foram estimadas pela Equação 6. 

 

 
[𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 − 𝑎] = 29,6 ×

𝑉

𝑉𝑎 × 𝑆
× [(𝐸𝑢665 − 𝐸𝑢750) − (𝐸𝑎665 − 𝐸𝑎750)] 

(6) 

 

Em que: 

[Clorofila-a] = concentração de clorofila-a na água (μg.L-1) 

Eu = absorbância da amostra não acidificada; 

Ea = absorbância da amostra acidificada; 

                                                 
1Informação fornecida pro Maranger em Montreal (Canadá), em 2013. 
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V = volume do extrato (mL); 

Va = volume da amostra filtrada (L); 

S = espessura da cubeta (cm); 

29,6 = Coeficiente de absorção especifica da clorofila-a. 

 

Com as amostras ambientais também foi realizado, em laboratório, o estudo 

qualitativo e quantitativo do fitoplâncton no Laboratório de Biotoxicologia de Águas 

Continentais e Efluentes (BIOTACE), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC – USP).  

Das amostras coletadas, 100 mL foram reservadas, transferidas para frascos de vidro, 

fixadas com lugol acético e armazenadas em local escuro. Para a realização da análise 

quantitativa da comunidade, foram utilizadas câmaras de sedimentação (UTHERMÖHL, 

1958) e microscópio ótico invertido Olympus CK2® com aumento de 400 vezes. A densidade 

total fitoplanctônica (ind.mL-1) foi calculada, considerando como um indivíduo organismos 

unicelulares, filamentosos e coloniais, com base em APHA (2005). A identificação dos 

organismos foi realizada através de chaves de classificação presentes na literatura, ao menor 

nível taxonômico possível. A abundância relativa (%) dos grupos fitoplanctônicos também foi 

realizada seguindo APHA (2005). 

O cálculo da densidade total seguiu a Equação 7. 

 

 
𝐷 =

𝐶 × 𝐴𝑡

𝐴𝑓 × 𝐹 × 𝑉
 

(7) 

 

Em que: 

D = densidade total (ind.mL-1) 

C = número de organismos contatos 

At = área total do fundo da câmara de sedimentação (mm3) 

Af = área do campo de contagem (mm2) 

F = número de campos contados 

V = volume da amostra sedimentada (mL) 

 

O biovolume de cada organismo também foi estimado, baseando-se nas formas 

geométricas encontradas no estudo de Hillebrand et al. (1999). Utilizando-se uma régua 

acoplada ao microscópio, foi possível medir as dimensões dos diferentes grupos de 

organismos e, desta forma, realizar o cálculo de seus volumes, obtendo uma média dos 
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volumes de um total de 30 indivíduos medidos. A partir da média dos volumes, foi realizado o 

cálculo do biovolume, pela multiplicação com a densidade total fitoplanctônica (Equação 8). 

 

 𝐵 = 𝐷 × 𝑉𝑚é𝑑  (8) 

 

Em que: 

B = biovolume (μm3.mL-1) 

D = densidade total (ind.mL-1) 

Vméd = volume médio (μm3.ind-1) 

 

 

2.1.7 Cálculo da assimilação 

 

 

As etapas do cálculo das taxas de assimilação de nitrato, amônio e ureia foram 

transferidas para planilha Excel com base na publicação de Dugdale e Goering (1967). As 

Equações 9-14 foram utilizadas para estimar as taxas de assimilação. 

 

 
15𝑁𝑥𝑠 = (

15𝑁

14𝑁
) (𝑎𝑝ó𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑏𝑎çã𝑜) − (

15𝑁

14𝑁
) (𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙) 

(9) 

 

Em que: 

15Nxs = Concentração 15N excedente (Atom %) 

(15N/14N) (após incubação) = Cp = Concentração medida para a amostra (Atom %) 

(15N/14N) (natural) = C0 = Abundância natural de 15N (Atom %) 

 

 
15𝑁𝑒𝑛𝑟 =

([15𝑁]𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜) × 100

[15𝑁]𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 + [15𝑁]𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
 

(10) 

 

Em que: 

15Nenr = Cd = 15N enriquecido (Atom %) 

[15N]adicionado = concentração adicionada de 15N (μM) 

[15N]natural = concentração ambiental da forma nitrogenada em estudo (μM) 
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𝑉𝑡

𝑁 =
15𝑁𝑥𝑠

[(15𝑁𝑒𝑛𝑟 − 15𝑁𝑁) × 𝑡
 

(11) 

 

Em que:  

Vt
N = velocidade de assimilação (h-1) 

15NN = C0 

t = tempo de incubação (h) 

 
𝑁𝑂𝑃𝑡 =

𝑁𝑂𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

⁄  
(12) 

 

Em que: 

NOPt = Nitrogênio Orgânico Particulado total (μg.L-1) 

NOPfiltro = Nitrogênio Orgânico Particulado no filtro (μg) 

Vfiltrado = volume filtrado da amostra (L) 

 

 𝑁𝑂𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 × (% 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
100⁄ ) × 106 (13) 

 

Em que: 

Massa do filtrado = diferença dos pesos do filtro depois e antes de filtrar (g) 

% elemento = resultado da análise elementar para quantificação do N particulado 

 

 𝜌𝑡
𝑁 = 𝑉𝑡

𝑁 × 𝑁𝑂𝑃𝑡 (14) 

 

Em que: 

ρN
t = Taxa de assimilação - uptake absoluto (rho; µgN.L-1 h-1) 

 

 

2.1.8 Organização dos dados e análises estatísticas 

 

 

Os resultados foram analisados no programa Statistica 7.0 com uso de teste não 

paramétrico (Correlação de Spearman), já que os dados não seguiram distribuição normal. 

Essa análise buscou facilitar a visualização da influência das variáveis bióticas e abióticas da 

água sobre a assimilação das formas nitrogenadas pelo fitoplâncton no reservatório. Além 
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disso, utilizando Análise de Variância (ANOVA), foi avaliada a variação sazonal das taxas de 

assimilação e entre as diferentes profundidades de coleta, a um nível de confiança de 95% (p 

< 0,05). 

 

 

2.2 RESULTADOS 

 

 

2.2.1 Dados climatológicos e hidrológicos 

 

 

Os dados de precipitação mensal (mm), temperatura do ar (°C) e velocidade dos 

ventos (km.h-1) estão apresentados na Figura 6. Os perfis verticais encontram-se na Figura 7. 

A precipitação mostrou-se compatível com o esperado de acordo com as estações do 

ano, sendo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março os meses mais chuvosos, com 

máxima precipitação em dezembro de 2014 (próximo de 250 mm). Os meses de outubro de 

2014, abril, maio, junho e julho de 2015 foram os meses com menor precipitação, sendo 

junho o mês em que quase não houve precipitação (cerca de 10 mm).  

 

 

Figura 6: Dados de precipitação (mm), temperatura do ar (°C) e velocidade dos ventos (m.s-1) a 0,5 m e 2 m, dos 

meses de outubro de 2014 até julho de 2015, do Reservatório do Lobo, obtido pela estação do CRHEA da 

EESC/USP – São Carlos/SP. 

 

A temperatura do ar durante os meses das coletas variou entre 24°C em out/14 até 

19°C em jul/15, apresentando um pico em janeiro de aproximadamente 26°C. Assim como a 

precipitação, a temperatura do ar seguiu as características climatológicas da região, com seus 

maiores valores no verão (jan/15) e menores no inverno (jul/15). 
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A velocidade dos ventos no reservatório diminuiu de out/14 a jul/15, sendo maior em 

out/14 para as duas alturas analisadas na estação do CRHEA (5,9 km.h-1 na altura de 2m; 3,3 

km.h-1 na altura de 0,5m). É possível observar que a velocidade dos ventos sempre foi maior 

na altura correspondente a 2m. 

 

 

2.2.2 Resultados de campo 

 

 

Os resultados observados em campo durante as quatro coletas realizadas estão 

apresentados na Tabela 1, e os perfis obtidos, na Figura 7. 

As profundidades em que foram coletadas amostras durante todo período de estudo 

variaram de 0,2 a 1,5 m. Estas profundidades corresponderam aos valores de 50% e 10% da 

Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa observada na superfície, denominadas 

profundidades 1 e 2, respectivamente.  

A RSFA atingiu seu valor máximo em out/14 (440 μE.m-2.s-1) na prof. 1. A radiação 

mais baixa durante os meses de coleta ocorreu em jul/15, na prof. 2, com 18 μE.m-2.s-1. 

Exceto no primeiro mês de estudo (out/14), em que a RSFA resultou em valores mais 

elevados para ambas as profundidades (440 e 99 μE.m-2.s-1, prof. 1 e 2, respectivamente), os 

meses seguintes apresentaram valores relativamente semelhantes. Para a prof. 1, as radiações 

encontradas foram: em janeiro, abril e julho de 2015 de 135, 116 e 128 μE.m-2.s-1, 

respectivamente. A prof. 2 obteve radiações de 29, 24 e 18 μE.m-2.s-1, nos mesmos meses em 

sequência. Importante observar que entre as profundidades a variação da radiação foi bastante 

expressiva, sendo em média cinco vezes maior na prof. 1 em relação a prof. 2.  

Na Figura 7, é possível observar que não houve estratificação térmica em nenhuma das 

quatro coletas realizadas, caracterizando a mistura completa da coluna de água do 

reservatório. Os perfis de pH e OD apresentaram, em geral, tendência de diminuição da 

superfície ao fundo. 
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Figura 7: Perfil vertical da coluna de água do Reservatório do Lobo, com profundidade máxima de 11,5 m, das 

variáveis Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa (RSFA: μE.m-2.s-1), temperatura da água (°C), pH, 

condutividade elétrica (μS.cm-1), oxigênio dissolvido (mg.L-1) e porcentagem de saturação do oxigênio 

dissolvido (%), para as quatro coletas realizadas (outubro/14: 1ª coleta; janeiro/15: 2ª coleta; abril/15: 3ª coleta; 

julho/15: 4ª coleta). 

 

Considerando as duas profundidades de amostragem, a temperatura mostrou-se 

coerente as estações do ano em que as coletas foram realizadas: o mês de jul/15 com as 

menores temperaturas (média das profundidades: 19,4 °C), referente ao inverno; e jan/15, 
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correspondente ao verão, com respectiva média de 26,8 °C. Os meses de out/14 e abr/15 

obtiveram médias intermediárias (22,4 e 24,8 °C, respectivamente).  

O pH caracterizou o ambiente como sempre próximo da neutralidade, com a água 

levemente ácida nos meses de out/14 (prof.1: 6,7; prof.2: 6,8) e jan/15 (prof. 1: 6,8; prof. 2: 

6,5). O mês de abr/15 mostrou-se com uma água alcalina (prof. 1: 8,5; prof. 2: 8,7). Entre as 

profundidades, considerando uma mesma coleta, não houve variações significativas. 

Os valores da condutividade elétrica (CE) foram de 16 µS.cm-1 em out/14 a no 

máximo 26 µS.cm-1 em jan/15 (Tabela 1). Em abril e julho de 2015 houve uma pequena 

oscilação, de 19-21 µS.cm-1 e de 18-21 µS.cm-1, nas profundidades de 50% e 10%, 

respectivamente. 

 

Tabela 1: Resultados das análises de campo para duas profundidades do Reservatório do Lobo em relação a 

temperatura (T, ºC), pH, Condutividade Elétrica (CE, µS.cm-1); Oxigênio Dissolvido (OD, mg.L-1 e %), 

profundidade de desaparecimento do Disco de Secchi (transparência, m) e Radiação Solar Fotossinteticamente 

Ativa (RSFA, µE.m-2.s-1), durante as coletas de outubro de 2014 e janeiro, abril e julho de 2015 

COLETAS 

Profun-

didade  

(m) 

RSFA 

(µE.m-2.s-1) 

T 

(°C) 
pH 

CE 

(µS.cm-1) 

OD 

(mg.L-1) 

Saturação 

de OD (%) 

Transpa-

rência 

(m) 

Out/14 
Prof. 1 0,2 440 22,4 6,7 16 9,7 112,0 

- 
Prof. 2 0,7 99 22,4 6,8 16 8,8 101,8 

Jan/15 
Prof. 1 0,5 135 26,8 6,8 26 5,2 71,6 

1,2 
Prof. 2 1,5 29 26,9 6,5 26 4,9 67,8 

Abr/15 
Prof. 1 0,3 116 24,8 8,5 19 7,8 104,1 

0,7 
Prof. 2 0,8 24 24,8 8,7 21 7,9 104,2 

Jul/15 
Prof. 1 0,2 128 19,4 7,6 21 4,1 48,6 

0,6 
Prof. 2 0,9 18 19,4 6,7 18 3,2 38,9 

 

Diferente das demais variáveis analisadas, em que seus valores se mantiveram em uma 

pequena faixa de variação, o oxigênio dissolvido e sua porcentagem de saturação 

apresentaram significativa mudança durante os meses de coleta. O máximo OD foi de 9,7 

mg.L-1 no mês de out/14, com mínimo de 3,2 mg.L-1 em jul/15. A média da variação de OD 

entre as duas profundidades foi de 0,5 mg.L-1. As porcentagens de saturação sugeriram 

ambientes supersaturados em out/14 e abr/15 (médias entre as profundidades: 106,9% em 

out/14 e 104,2% em abr/15). Em jan e jul/15, as médias foram 69,7% e 43,8%, 

respectivamente. 
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2.2.3 Resultados de laboratório 

 

 

Na Tabela 2, a menor concentração do Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) durante todas 

as coletas e profundidades foi de 0,2 mg.L-1 em abr/15 na prof. 2, e o maior valor foi de 3,7 

mg.L-1 em jul/15 na prof. 1. Entre os meses de coleta, o NTK apresentou-se mais elevado em 

jul/15 (prof. 1: 3,7 mg.L-1; prof. 2: 1,0 mg.L-1). O mês em que ambas as profundidades se 

encontraram com NTK baixo foi abr/15, na faixa de 0,2-0,3 mg.L-1. Out/14 foi o mês que 

apresentou uma maior variação [0,5 (prof. 1) – 0,9 mg.L-1 (prof. 2)] do NTK entre as 

profundidades. Para out/14 e jan/15 a prof. 1 apresentou menor NTK em relação a prof. 2, já 

em abr e jul/15 a prof. 1 obteve valores maiores de NTK. 

As concentrações de nitrato (NO3
-) apresentaram-se maiores para os dois pontos de 

coleta na coluna de água no mês de abr/15, com 0,7 mg.L-1 na prof. 1 e 2. O mês com as 

menores concentrações foi out/14, com 0,2 mg.L-1 e 0,3 mg.L-1, nas prof. 1 e 2, 

respectivamente. Os meses de jan e jul/15 apresentaram uma maior variação das 

concentrações entre as profundidades, na faixa de 0,6 mg.L-1 na prof. 1 para 0,4 mg.L-1 na 

prof. 2. 

 

Tabela 2: Concentrações da série nitrogenada [Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK; mg.L-1), Nitrato (NO3
-; mg.L-1), 

Amônia (NH3; μg.L-1), Ureia (μg.L-1)], Fósforo Total (PT; μg.L-1), Sólidos Suspensos Totais (SST; mg.L-1); 

Relação N/P e Clorofila-a (Chl-a; μg.L-1), durante as coletas de outubro/2014, janeiro, abril e julho/2015, do 

Reservatório do Lobo. 

COLETAS 
NTK 

(mg.L-1) 

NO3
- 

(mg.L -1) 

NH3 

(μg.L-1) 

Ureia 

(μg.L-1) 

PT 

(μg.L-1) 

SST 

(mg.L-1) 

Relação 

N/P 

Chl-a 

(μg.L-1) 

Out/14 

Prof. 

1 
0,5 0,2 29,8 23,1 42,9 11,2 31 77,0 

Prof. 

2 
0,9 0,3 59,1 42,6 55,2 10,0 49 64,8 

Jan/15 

Prof. 

1 
0,3 0,6 460,2 50,0 68,4 7,0 28 63,0 

Prof. 

2 
0,4 0,4 416,9 50,0 23,4 7,4 76 46,8 

Abr/15 

Prof. 

1 
0,3 0,7 24,8 83,7 36,2 7,5 60 71,6 

Prof. 

2 
0,2 0,7 32,5 81,4 45,9 7,5 46 74,6 

Jul/15 

Prof. 

1 
3,7 0,6 163,2 174,7 37,9 9,8 249 95,9 

Prof. 

2 
1,0 0,4 219,1 39,3 38,9 9,7 78 104,8 
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A concentração de amônia nas amostras apresentou grandes variações durante os 

meses de amostragem. Em jan/15, em ambas as profundidades, as concentrações foram 

elevadas (média de 438,6 μg.L-1), se comparadas aos outros meses. Jul/15 foi o segundo mês 

com maior concentração de NH3, apresentando concentrações de 163,2 μg.L-1 na prof. 1 e 

219,1 μg.L-1 na prof. 2. Out/14 e abr/15 foram os meses com maior semelhança das 

concentrações de amônia, com médias entre as profundidades de 44,5 μg.L-1 e 28,6 μg.L-1.  

Em relação à ureia, o mês de abril apresentou menor variação entre as profundidades, 

apresentando-se na faixa de 83,7 μg.L-1 na prof. 1 para 81,4 μg.L-1 na prof. 2. O mês de out/14 

apresentou uma concentração duas vezes maior na prof. 2 (42,6 μg.L-1) do que na prof. 1 

(23,1 μg.L-1). Jul/15 apresentou maior alteração na concentração de ureia entre as 

profundidades, com 174,7 μg.L-1 na prof. 1 e 39,3 μg.L-1 na prof. 2. 

O fósforo total apresentou maior concentração nas coletas da prof. 2, exceto no mês de 

jan/15 (68,4 μg.L-1 – prof. 1; 23,4 μg.L-1 – prof. 2). Todos os meses de coleta apresentaram 

médias próximas entre as profundidades (out/14: 55,2 μg.L-1; jan/15: 45,9 μg.L-1; abr/15: 41, 

1 μg.L-1; jul/15: 38,4 μg.L-1). Os sólidos suspensos totais foram maiores em out/14 (prof. 1: 

11,2 mg.L-1; prof. 2: 10,0 mg.L-1) e jul/15 (prof. 1: 9,8 mg.L-1; prof. 2: 9,7 mg.L-1). Nos meses 

de janeiro e abril de 2015 mantiveram-se similares, em concentrações próximas a 7,0 mg.L-1. 

A relação N/P apresentou grandes variações entre as profundidades de cada mês, 

principalmente no último mês de coleta, jul/15 (prof. 1: 249; prof. 2: 78). Em out/14 e jan/15 

a maior razão N/P foi na prof. 2, diferente de abr e jul/15, onde a prof. 1 mostrou-se maior.  

A clorofila-a apresentou as maiores concentrações em jul/15 (prof. 1: 95,9 μg.L-1 e 

prof. 2: 104,8 μg.L-1). Em out/14 e abr/15, observou-se menor variação entre as profundidades 

(out/14 – prof. 1: 77,0 μg.L-1 e prof. 2: 64,8 μg.L-1; abr/15 – prof. 1: 71,6 μg.L-1 e prof. 2: 74,6 

μg.L-1). Em jan/15 já se observou uma variação maior entre as profundidades, em um 

intervalo de 63,0 μg.L-1 na prof. 1, a 46,8 μg.L-1 na prof. 2. 

Os resultados da densidade total, em ind.mL-1 mostrou ser maior na prof. 1 nos meses 

de out/14 (prof. 1: 11.885 ind.mL-1; prof. 2: 10.770 ind.mL-1) e jan/15 (prof. 1: 16.007 

ind.mL-1; prof. 2: 14.395 ind.mL-1), e na prof. 2 nos meses de abr/15 (prof. 1: 21.420 ind.mL-

1; prof. 2: 23.216 ind.mL-1) e jul/15 (prof. 1: 30.190 ind.mL-1; prof. 2: 36.621 ind.mL-1). 

Importante observar que a densidade total da comunidade fitoplanctônica do Reservatório do 

Lobo demonstrou tendência de aumento ao longo das coletas, da ordem de três vezes (Figura 

8). 
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Figura 8: Gráfico da densidade total de fitoplâncton (ind.mL-1) nos meses de out/14, jan, abr e jul/2015, no 

Reservatório do Lobo, nas profundidades de 50% da RSFA (prof. 1) e 10% da RSFA (prof. 2). 

 

A abundância relativa (%) da comunidade fitoplanctônica apresentou seis grupos 

durante os quatro meses de coleta. Os grupos encontrados nas amostras foram Cyanobacteria, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Chlamydophyceae, Cryptophyceae e Dynophyceae 

(Figura 9). As espécies de cada grupo encontradas durante as coletas estão apresentadas na 

Tabela 6 em Apêndice. 

O grupo Cyanobacteria apresentou maior abundância relativa em todas as coletas, e 

com uma porcentagem significativa em relação aos demais. À exceção de jan/15, em que a 

abundância das cianobactérias foi de cerca de 45%, out/14, abr e jul/15 tiveram uma média da 

abundância entre profundidades e meses de cerca de 80%. Entre estes três meses de coleta, a 

abundância variou de 77,5% a 83,0%. 

Em out/14 e jan/15, a espécie de cianobactéria mais abundante foi Cylindrospermopsis 

raciborskii e em abr e jul/15, Aphanizomenon sp. No entanto, em janeiro, a abundância 

relativa de Cylindrospermopsis raciborskii foi menor, com médias entre as profundidades de 

72,6% (out/14) e 29,1% (jan/15). A espécie Aphanizomenon sp. manteve uma abundância 

relativa semelhante entre os meses de abr e jul/15 (72,5% e 75,0%, respectivamente) (Figura 

9). 

O segundo grupo de fitoplâncton que se destacou foi Chlorophyceae, principalmente 

em jan, abr e jul/15 (média entre profundidades: 33,3%, 18% e 14,8%). Neste grupo, as 

espécies mais abundantes foram Actinastrum hantzschii (26,1% em jan/15 e 14,6% em 
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abr/15) e Kirchneriella obesa (7,8% em jul/15). Em out/14, o grupo Bacillariophyceae 

mostrou a segunda maior abundância (7% e 6% nas profs. 1 e 2, respectivamente), sendo a 

terceira mais representativa entre os seis grupos encontrados. A espécie deste grupo que 

obteve maior abundância em out/14 foi Aulacoseira granulata (5,35%) 

Chlamydophyceae e Cryptophyceae apresentaram abundância relativamente baixa 

durante todas as coletas. Chlamydophyceae chegou a apresentar nenhum indivíduo nas 

amostras da prof. 2 dos meses de jan e abr/15. Sua maior abundância foi no mês de jan/15 na 

prof. 1, com 6,5%. Os outros meses tiveram médias entre as profundidades de 2,5%, 1,9% e 

2,6%, em out/14, abr e jul/15, respetivamente. Cryptophyceae teve uma maior abundância em 

out/14 na prof. 2 (4%), e sua menor abundância em jul/15, com 0,6% na prof. 2. 

A classe Dynophyceae foi a menos abundante durante as coletas, não se apresentando 

nos meses de janeiro e abril de 2015 em ambas as profundidades, e no mês de jul/15 na 

primeira profundidade. Na segunda profundidade deste mesmo mês, a abundância foi de 

1,2%, enquanto que nas duas profundidades de out/14 a abundância chegou a 1%. 

                               

 

Figura 9: Gráfico da abundância relativa (%) do fitoplâncton nos meses de coleta (out/14; jan, abr, jul/15) no 

Reservatório do Lobo, com a presença dos grupos Bacillariophyceae, Chlamydophyceae, Chlorophyceae, 

Cryptophyceae, Cyanobacteria e Dynophyceae, nas profs. 1 e 2. 

 

Assim como a abundância em termos de densidade, a contribuição relativa em termos 

de biovolume relativo foi maior por parte das cianobactérias (Figura10). No mês de julho, a 

cianobactéria apresentou-se com biovolume maior em relação aos outros meses de análise 
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(prof. 1: 15,2 mm3.L-1; prof. 2: 15,1 mm3.L-1). Em out/14 e jan/15 as médias entre as 

profundidades foram semelhantes (4 mm3.L-1 em out/14 e 4,1 mm3.L-1 em jan/15). Em abril a 

média do biovolume de cianobactéria para as duas profundidades foi de 12,8 mm3.L-1. 

Todas os outros grupos de fitoplâncton apresentaram biovolume menor que 1,5 

mm3.L-1. Chlorophyceae teve o maior biovolume em jul/15, na prof. 1 (0,4 mm3.L-1), e o 

menor em out/14 na prof. 1, com 0,1 mm3.L-1. Bacillariophyceae obteve média das 

profundidades de 1,4 mm3.L-1, 0,6 mm3.L-1, 0,4 mm3.L-1 e 1,0 mm3.L-1 nos meses de out/14, 

jan, abr e jul/15, respectivamente.  

Nos meses de out/14 e abr/15, o grupo Chlamidophyceae mostrou uma média entre as 

profundidades de 0,03 mm3.L-1 e 0,1 mm3.L-1, respectivamente. Nos meses de jan e jul/15, as 

médias entre as profundidades foram semelhantes, com 0,1 mm3.L-1. Para a classe 

Cryptophyceae, observou-se pouca diferença entre as profundidades dos meses de out/14 

(prof. 1: 0,1 mm3.L-1; prof. 2: 0,2 mm3.L-1) e jul/15 (prof. 1: 0,3 mm3.L-1; prof. 2: 0,1 mm3.L-

1). Em jan/15 a variação entre as profundidades também foi pequena, de 0,1 mm3.L-1 da prof. 

1 a 0,2 mm3.L-1 da prof. 2, e em abr/15 não houve variação, sendo 0,1 mm3.L-1 nas duas 

profundidades. 

 

 

Figura 10: Biovolume (mm3.L-1) dos grupos Cyanobacteria, Chlorophyceae, Bacillariophyceae, 

Chlamydophyceae, Cryptophyceae e Dynophyceae, encontrados no Reservatório do Lobo durante o período de 

estudo (outubro/2014, janeiro, abril e julho/2015). 
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2.2.4 Resultados da assimilação 

 

 

Os resultados da assimilação das formas nitrogenadas pela comunidade fitoplanctônica 

no reservatório (Figura 11) mostraram preferências diversas entre as formas nitrogenadas 

durante todos os meses de amostragem. 

Em geral, a forma preferencialmente assimilada foi o amônio (NH4
+), nas duas 

profundidades nos meses de jan e jul/2015 (jan – prof. 1: 31,2 µgN.L-1.h-1, prof. 2: 16,3 

µgN.L-1.h-1; jul – prof. 1: 37,0 µgN.L-1.h-1, prof. 2: 71,7 µgN.L-1.h-1), e na primeira 

profundidade de out/14 (0,4 µgN.L-1.h-1). 

O nitrato obteve uma maior assimilação pelo fitoplâncton no mês de abr/15, porém, só 

na primeira profundidade (44,1 µgN.L-1.h-1). Na segunda profundidade deste mês, a ureia 

apresentou maior assimilação (46,5 µgN.L-1.h-1). A ureia também apresentou uma assimilação 

maior que as outras formas nitrogenadas no mês de out/14 na segunda profundidade, com 1,3 

µgN.L-1.h-1. 

Nitrato apresentou uma média entre as profundidades de 0,1 µgN.L-1.h-1 em out/14 e 

38,5 µgN.L-1.h-1 em abr/15, variando em 0,2 e 0,5 µgN.L-1.h-1 nas médias entre as 

profundidades em jan e jul/15, respectivamente. 

As médias entre as profundidades para a assimilação do amônio foram de 0,6, 23,7, 

13,6 e 54,4 µgN.L-1.h-1 nos meses de coleta out/14, jan, abr e jul/15, respectivamente. 

A ureia apresentou um média maior no mês de abr/15 (43,1 µgN.L-1.h-1), e menor 

média da assimilação em out/14, com 0,8 µgN.L-1.h-1, seguido de 1,1 µgN.L-1.h-1 em jan/15 e 

7,5 µgN.L-1.h-1 em jul/15. 



57 

 

 

Figura 11: Assimilação (μg N.L-1.h-1) das formas nitrogenadas (nitrato, amônio e ureia) pelo fitoplâncton do 

Reservatório do Lobo, nas coletas de outubro de 2014, janeiro, abril e julho de 2015, nas profundidades de 50% 

(prof. 1) e 10% (prof. 2) da RSFA. 

 

Entre as profundidades houve uma pequena variação das formas nitrogenadas, como 

se pode observar no gráfico da Figura 11. Observando este gráfico, pode-se sugerir que não há 

um padrão da assimilação das formas de nitrogênio estudada pela comunidade 

fitoplanctônica. Contudo, parece haver preferência pelo amônio. Além disso, houve tendência 

geral de aumento das taxas de assimilação ao longo do tempo, de out/14 a jul/15, como pode 

ser verificado no gráfico da Figura 12. 

Em out/14 foi apenas 1,5 µgN.L-1.h-1 assimilado de todas as três formas nitrogenadas 

pelo fitoplâncton, seguido de 25,1 µgN.L-1.h-1 em jan/15. Abr/15 foi o mês em que ocorreu 

maior assimilação total pelo fitoplâncton (95,2 µgN.L-1.h-1), apresentando uma diminuição em 

jul/15, com 62,4 µgN.L-1.h-1 assimilado no total. 
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Figura 12: Assimilação total do nitrogênio nos meses de out/14, jan, abr e jul/15, somando as três formas 

nitrogenadas (nitrato, amônio e ureia) pelo fitoplâncton do Reservatório do Lobo. 

 

 

2.2.5 Resultados estatísticos 

 

 

De acordo com a ANOVA, houve variação temporal significativa das taxas de 

assimilação de nitrato, amônio e ureia (p < 0,05) ao longo das diferentes coletas. No entanto, 

não houve variação significativa de tais taxas quando o fator “profundidade de coleta” (50% 

versus 10% da RSFA) foi considerado: nitrato (p = 0,874), amônio (p = 0,920) e ureia (p = 

0,917). O teste de correlação de Spearman entre as taxas de assimilação das formas 

nitrogenadas e as variáveis bióticas e abióticas da água apresentou alguns coeficientes 

significativos (p < 0,05) (Tabela 3). Os coeficientes sugeriram relação positiva entre a 

assimilação de nitrato e ureia com o pH e com as concentrações de nitrato na água. Houve 

correlação negativa entre a assimilação de amônio e as concentrações de oxigênio dissolvido. 

Maiores taxas de assimilação de amônio estiveram associadas a menores relações N:P ( = − 

0,548) e a maiores densidades fitoplanctônicas ( = 0,786). 
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Tabela 3: Teste de correlação de Spearman () entre as taxas de assimilação de nitrato (Ass. NO3), amônio (Ass. 

NH4) e ureia (Ass. CH4N2O) pelo fitoplâncton e as variáveis bióticas e abióticas do Reservatório do Lobo (SP) 

entre outubro/2014 e julho/2015, incluindo temperatura (T), pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade 

elétrica (CE), radiação solar fotossinteticamente ativa (RSFA), NTK (nitrogênio total Kjeldahl), nitrato (NO3), 

amônio (NH4), ureia (CH4N2O), fósforo total (PT), sólidos suspensos totais (SST), relação nitrogênio 

total:fósforo total (NT:PT), clorofila-a e densidade fitoplanctônica. As correlações estatisticamente significativas 

foram marcadas com asterisco (p < 0,05) 

Variável 
Ass. Nitrato 

(NO3) 

Ass. Amônio 

(NH4) 

Ass. Ureia 

(CH4N2O) 

T 0,084 − 0,180 − 0,180 

pH 0,826* − 0,036 0,743* 

OD − 0,309 − 0,952* − 0,214 

CE 0,436 0,521 0,073 

RSFA − 0,190 − 0,381 − 0,548 

NTK − 0,381 0,286 − 0,119 

NO3 0,952* 0,333 0,738* 

NH4 − 0,190 0,690 − 0,381 

CH4N2O 0,838* 0,275 0,682 

PT − 0,190 − 0,167 − 0,238 

SST − 0,476 − 0,429 − 0,119 

NT:PT 0,191 − 0,548* 0,429 

Clorofila-a 0,095 0,286 0,309 

Densidade fito 0,643 0,786* 0,619 

Ass. NO3 - 0,333 0,809* 

Ass. NH4 0,333 - 0,214 

Ass. CH4N2O 0,809* 0,214 - 

 

 

2.3 DISCUSSÃO 

 

 

Os perfis verticais mostraram que o reservatório se apresentou em estado de mistura 

da água, sem estratificação térmica, assim como foi observado por Angelini e Petrere (2000). 

Isto pode estar associado à velocidade dos ventos da área (DAVIS; KOOP, 2006), além de se 

tratar de um reservatório relativamente raso, o que segundo Dodds e Whiles (2002) contribui 

para a mistura da coluna de água, também verificado por Cunha e Calijuri (2011a). Esta 

desestratificação permite uma maior disponibilidade de nutrientes em toda a coluna de água 
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aos microrganismos da zona eufótica (DAVIS; KOOP, 2006), onde as amostras foram 

coletadas. 

Assim como foi colocado por Rivera et al. (2007), as características limnológicas 

observadas no Reservatório do Lobo, em relação às variáveis bióticas e abióticas da água, 

sugerem incremento contínuo do seu estado trófico e suscetibilidade à eutrofização. Para 

Tundisi et al. (2015), o Reservatório do Lobo já se encontra eutrofizado, devido a várias 

pesquisas científicas realizadas no local demonstrando o declínio da qualidade da água. O 

processo acelerado da eutrofização e as alterações observadas nas variáveis físicas, químicas e 

biológicas da água do reservatório já foram caracterizados por outros pesquisadores 

(MOTHEO, 2005; PEREIRA, 2005; PASSERINI, 2010). 

Com os resultados apresentados, foi observado entre os meses de out/14 e jul/15 um 

decaimento do OD em cerca de 60% referente à média das profundidades. No entanto, esta 

diminuição não foi constante, apresentando um aumento no mês de abr/15, e voltando a 

diminuir no último mês de coleta. No estudo realizado no inverno de 2003, foram observadas 

concentrações de OD, em uma profundidade de 10 m, de 6,5-9,5 mg.L-1 (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDISI, 2013). Isso sugere a significativa deterioração ocorrida ao longo 

dos últimos dez anos no Reservatório do Lobo para o oxigênio dissolvido, caracterizando uma 

possível piora da qualidade da água.  

A diminuição do oxigênio dissolvido em jul/15, o que de certa forma não seria 

esperado em função da maior solubilidade deste gás em temperaturas menores, pode estar 

relacionada principalmente ao despejo de esgoto doméstico, pelos inúmeros condomínios e 

residências privadas no entorno do reservatório, provocando a demanda de oxigênio para 

estabilização e decomposição da matéria orgânica. As maiores concentrações de sólidos 

suspensos totais em comparação aos meses de jan e abr/15 também podem ser consideradas. 

Estas concentrações elevadas, ao aumentarem a turbidez da água, diminuem a transparência 

da mesma, o que pode limitar o processo de fotossíntese, e consequentemente diminuir o 

oxigênio dissolvido. 

O pH do reservatório esteve sempre próximo da neutralidade, variando de 6,7 a 8,7, 

apresentando sua maior média entre as profundidades no mês de abr/15 (8,6), e menor média 

em jan/15 (6,7). Estes valores também foram encontrados em estudos apresentados por 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2013), realizados em agosto de 2003. Isto mostra que o pH não 

sofreu alterações ao longo dos anos, diferente de outras variáveis. 

Os valores próximos da neutralidade beneficiam a vida aquática, e quando mais 

alcalinos, sugerem a ocorrência de proliferação de algas (VON SPERLING; FERREIRA; 
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GOMES, 2008). Como foi observado, os meses de abr e jul/15 apresentaram uma maior 

densidade de fitoplâncton, juntamente com maiores valores de clorofila-a, indicando um 

aumento da comunidade fitoplanctônica no reservatório. Logo, o pH pode ser indicador deste 

aumento, assim como é mostrado no estudo de Gemelgo, Mucci e Navas-Pereira (2009) e 

Cunha e Calijuri (2011b). 

No mês em que houve maior densidade total e concentração da clorofila-a (jul/15), foi 

também o mês em que os SST apresentaram o segundo maior valor, sendo out/14 o mais 

elevado. Isto contradiz o que foi exposto por Molisani et al. (2010) e Cunha e Calijuri 

(2011b), que observaram uma relação inversa entre a matéria em suspensão na água com a 

densidade total fitoplanctônica e a clorofila. Infere-se, portanto, que os SST nos meses 

estudados apresentaram, majoritariamente, origem orgânica. 

As variáveis clorofila-a e densidade fitoplanctônica contribuem para determinar a 

biomassa de fitoplâncton no ambiente aquático, podendo ser relacionadas. Esta relação foi 

observada neste trabalho, apresentando-se maiores ao longo dos meses, assim como no estudo 

de Molisani et al. (2010). No entanto, esta relação deve ser estudada com cuidado, pois 

segundo Cunha, Calijuri e Lamparelli (2013), alguns grupos fitoplanctônicos como 

dinoflagelados e cianobactérias podem conter outros pigmentos fotossintéticos além da 

clorofila-a, apresentando uma correlação não significativa entre estas variáveis. 

Mais do que a densidade total da comunidade de fitoplâncton, a clorofila-a é em 

muitos trabalhos relacionada às concentrações de nutrientes disponíveis da coluna de água, a 

intensidade de luz solar e temperatura (CHELLAPPA; BORBA; ROCHA, 2008; CUNHA; 

CALIJURI, 2011b; FELIP; CATALAN, 2000; MOLISANI et al., 2010). Felip e Catalan 

(2000) destacaram que muitos fatores internos e externos influenciam a clorofila-a, tais como 

composição taxonômica do fitoplâncton, condições fisiológicas das células, temperatura, 

concentração de nutrientes e intensidade luminosa. A diminuição da intensidade luminosa 

induzida por um aumento da biomassa, relativa a um aumento dos nutrientes na coluna de 

água misturada, leva a mudanças no predomínio de espécies e ao desenvolvimento máximo da 

clorofila. Eles observaram, através da diminuição da intensidade luminosa, mudanças tanto no 

conteúdo de clorofila nas células quanto uma redução do tamanho das células, além da 

mudança de dominância de espécies e grupos fitoplanctônicos. 

Os resultados deste trabalho mostraram que em abr e jul/15 este padrão apresentado 

por Felip e Catalan (2000) também foi encontrado, com menores disponibilidades de RSFA 

coincidindo com as maiores concentrações de clorofila-a, além da maior concentração das 

formas nitrogenadas serem encontradas neste período mais frio e de estiagem. Chellappa, 
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Borba e Rocha (2008) observaram que as concentrações de clorofila-a foram maiores no 

período de seca, o que também ocorreu no presente estudo. 

A clorofila também é relacionada ao biovolume, assim como observado que 

microrganismos com células menores apresentam uma relação mais significativa com o 

conteúdo de clorofila do que organismos com células maiores (MALONE, 1980).  

Da mesma forma como no estudo de Felip e Catalan (2000), foi observado no presente 

estudo um biovolume maior do grupo Cyanobacteria no mês com menor RSFA (jul/15). 

Comparando as profundidades, nos meses de jan e abr/15, o biovolume deste grupo 

fitoplanctônico se apresentou maior na prof. 2 do que na prof. 1. Em jul/15 o biovolume das 

duas profundidades foi bem próximo. Logo, sugere-se que a intensidade luminosa pode ser 

um fator preponderante para a estruturação do biovolume das espécies. 

As concentrações de nitrato, ureia e fósforo total foram elevadas nos meses de 

estiagem, em out/14, abr e jul/15. Isto pode ser devido à baixa precipitação atmosférica, 

diminuindo os efeitos de diluição das concentrações destes nutrientes. No entanto, as 

concentrações de amônia, também elevadas em jul/15, foram maiores em jan/15, período 

chuvoso. Apesar de a precipitação favorecer a diluição das concentrações de nutrientes na 

água, sugere-se que uma elevada carga de matéria orgânica oriunda de despejo de esgoto 

doméstico tenha acontecido neste período, carregada pelas chuvas através de seus tributários, 

chegando próximo a barragem ainda em elevadas concentrações.  

Silva, Train e Rodrigues (2005), em estudo desenvolvido em reservatórios do Rio 

Iguaçu (PR), observaram uma maior biomassa do grupo de cianobactérias em reservatórios 

que apresentaram uma razão N/P acima de 58. A abundância relativa de cianobactéria neste 

estudo foi sempre maior que os outros grupos encontrados no reservatório. Em jul/15, a 

abundância foi próxima de 80%, assim como a razão N/P também foi maior neste mês (média 

das profs.: 164). No entanto, em out/14 a abundância relativa do grupo Cyanobacteria também 

foi elevada (aproximadamente 80%), mesmo sob uma relação N/P menor que nos meses 

seguintes (média das profs.: 40). Isto implica que outras variáveis, além da composição 

relativa das formas de nitrogênio e fósforo, também interferem na estrutura da comunidade 

fitoplanctônica.  

Calijuri, Dos Santos e Jati (2002) apresentam que a ação conjunta da precipitação com 

a velocidade dos ventos contribui significativamente para alterações na estrutura desta 

comunidade. No caso da cianobactéria, que se mostrou mais abundante em todas as coletas, o 

mês em que se mostrou menor (cerca de 45%), em jan/15, foi também o mês em que a RSFA, 
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juntamente com as temperaturas do ar e da água, a precipitação, a velocidade dos ventos e a 

concentração de amônia foram maiores, e o pH, SST, clorofila-a e biovolume foram menores.  

Alguns trabalhos mostraram que as cianobactérias estão relacionadas a altas 

concentrações de nitrogênio reduzido, tal como o amônio (BERG et al., 2003). Reynolds et al. 

(2002) ainda reportaram que este grupo de fitoplâncton encontra-se tipicamente em 

reservatórios e lagos quentes e eutróficos, e que algumas espécies, como Aphanocapsa sp. e 

Anabaena sp., são adaptadas a elevadas temperaturas, acima de 23°C e com grande 

intensidade luminosa. Silva, Train e Rodrigues (2005) encontraram uma relação com os 

maiores valores de pH e menor transparência da água na presença de florações de 

cianobactérias. 

No presente estudo, o grupo Cyanobacteria teve uma relação inversamente 

proporcional à concentração de amônia, diferentemente do estudo de Berg et al. (2003), e 

diretamente proporcional ao pH, como encontrado por Silva, Train e Rodrigues (2005). 

Possivelmente, estas diferenças estão relacionadas às espécies encontradas em cada caso. 

Cada espécie pode apresentar características distintas dentro do mesmo grupo funcional.  

Em out/14 e jan/15, a Cylindrospermopsis raciborskii foi a cianobactéria mais 

abundante. Suas características indicam, de acordo com estudos já realizados em reservatórios 

subtropicais (HUSZAR et al., 2000; SOUZA; CARVALHO; TRUZZI, 1998; TUCCI; 

SANT’ANNA, 2003), maior preferência por elevadas temperaturas da água, turbidez, pH, 

oxigênio dissolvido e elevada precipitação, além de alta afinidade com nitrogênio em sua 

forma reduzida (amônio) e por fósforo. Em geral, todas estas variáveis condizem com os 

meses em que esta espécie esteve abundante no Reservatório do Lobo. 

Nos meses com as temperaturas mais baixas (abr e jul/15), nos quais as concentrações 

de ureia foram maiores, a cianobactéria Aphanizomenon sp. apresentou maior abundância. 

Segundo estudos de Berman (1997) no Lago Kinneret e Berman e Chava (1999) em culturas 

isoladas não axênicas em laboratório de amostras do Lago Kinnert, esta cianobactéria 

apresentou maior crescimento na utilização de nitrogênio orgânico dissolvido (principalmente 

ureia). Este estudo de Berman (1997) também sugere que a composição e dinâmica do NOD 

na coluna de água interfere na composição da comunidade fitoplanctônica. Isto foi verificado 

no presente estudo, em que a abundância relativa da comunidade fitoplanctônica foi 

parcialmente modificada com o aumento da concentração de ureia ao longo dos períodos de 

coleta. Indicando, desta forma, que a concentração do nitrogênio orgânico pode ser um dos 

fatores que influenciam a estruturação do fitoplâncton na coluna de água. 
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Assim como Aphanizomenon sp., a espécie do grupo Chlorophyceae Actinastrum 

hantzschii também apresentou maior desenvolvimento com maior disponibilidade de fontes 

orgânicas de nitrogênio (BERMAN; CHAVA, 1999). Foi o que ocorreu no mês de abr/15, 

com as concentrações maiores de ureia, e maior abundância desta espécie. 

 O grupo Bacillariophyceae foi o segundo mais abundante em out/14, com a espécie 

Aulacoseira granulata com maior abundância entre as espécies deste grupo. Algumas 

características encontradas para esta espécie apresentar-se dominante na coluna de água em 

out/14 foram: temperatura da água mais baixa (BORGES; TRAIN; RODRIGUES, 2008); alta 

disponibilidade de RSFA (BOVO-SCOMPARIN; TRAIN, 2008); maior densidade no período 

de seca (MOURA et al., 2007; NABOUT; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2006); condições da 

coluna de água totalmente misturada e alta turbidez, devido a maior concentração de SST 

(BORGES; TRAIN; RODRIGUES, 2008; BOVO-SCOMPARIN; TRAIN, 2008; WANG et 

al., 2011).  

Por fim, a assimilação das três formas nitrogenadas pela comunidade fitoplanctônica 

não apresentou um padrão durante um ciclo sazonal. Em janeiro e julho de 2015, a forma 

nitrogenada mais assimilada foi o amônio, meses em que sua concentração foi mais elevada. 

Normalmente, o amônio é a forma nitrogenada preferencialmente assimilada pela 

comunidade fitoplanctônica, por apresentar uma vantagem energética, demandando menor 

energia para ser assimilado do que o nitrato, por exemplo (MULHOLLAND; LOMAS, 2008).  

No mês de janeiro, a temperatura e RSFA mostraram-se mais elevadas e a assimilação 

do amônio foi menor. Em jul/15 estas variáveis foram menores, e a assimilação do amônio 

maior, sugerindo uma possível influência da temperatura e RSFA sobre a comunidade 

fitoplanctônica no processo de assimilação. Esta variação temporal pôde ser explicada pelo 

teste estatístico ANOVA, apresentando uma variação temporal significativa das taxas de 

assimilação de nitrato, amônio e ureia ao longo das coletas. 

É sugerido, por conseguinte, que as variáveis temperatura e RSFA influenciam 

diretamente a assimilação das formas nitrogenadas pelo fitoplâncton, da mesma forma que 

podem influenciar indiretamente, através das alterações provocadas na estrutura da 

comunidade fitoplanctônica (e.g. alterações na fotossíntese).  

No estudo de Anderson e Roels (1981), realizado com a diatomácea Chaetoceros 

curvisetus isolada da Estação Artificial de St. Croix, Ilhas Virgens, EUA, não foi observada 

influência da intensidade de luz na assimilação do nitrato. Tanto em condição de escuro como 

de alta intensidade luminosa (0 - 2000 µE.m-2.s-1) não houve uma diminuição da assimilação 

do nitrato, apresentando uma média de assimilação para todas as variações da RSFA de 0,269 
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µg-at(NO3-N) µg-1-at proteína-N.h-1. Já no estudo de MacIsaac e Dugdale (1972), realizado 

em ambiente marinho, foi observado que a luz pode limitar a assimilação do nitrato, no 

entanto, a concentração de nutrientes também se apresenta como um fator limitante. À medida 

que as concentrações de nitrato diminuem, a assimilação do nitrato na parte superior da zona 

eufótica torna-se limitada. Neste estudo é mostrado, ainda, que em zonas eufóticas a 

assimilação do nitrato ocorre mais lentamente.  

Yin, Harrison e Dortch (1998) também apresentam uma influência da luz na 

assimilação de nitrato e amônio. Em condições com 150 µmol fóton.m-2.s-1 houve maior 

inibição da assimilação do nitrato pelo amônio. Nesta intensidade, na ausência de amônio, a 

assimilação do nitrato foi cerca de 300 mmol.L-1.h-1, já em concentração de 5 µM de NH4
+, a 

assimilação foi próxima a 100 mmol.L-1.h-1. No entanto, a assimilação do nitrato não sofreu 

inibição por parte das concentrações de amônio em condições de 3 µmol fóton.m-2.s-1. No 

presente estudo, esta relação com a RSFA e a assimilação de nitrato e amônio também pode 

ser observada, pois em abr/15, apresentando uma das menores radiações entre as coletas 

(média de 70 µE.m-2s-1), ocorreu maior assimilação do nitrato em comparação a assimilação 

de amônio (médias de 38 µgN.L-1.h-1 para NO3
- e 13 µgN.L-1.h-1 para NH4

+). 

No estudo de Lomas e Glibert (1999), nas Baías de Chesapeake e Delaware (EUA), 

com amostras de diatomáceas, eles obtiveram em todos os experimentos com manipulação da 

temperatura (5 – 30 °C) uma mesma tendência na diminuição das taxas de assimilação de 

nitrato com o aumento da temperatura, enquanto que as taxas de assimilação de amônio e 

ureia apresentaram aumento com o aumento da temperatura. A assimilação do nitrato 

diminuiu em média 46% com temperaturas elevadas, e a assimilação de amônio e ureia 

aumentaram em média 179% e 86%, respectivamente. Esta relação com a temperatura não foi 

bem observada no presente estudo, como foi com a RSFA. Provavelmente, outros fatores 

apresentaram influência mais significativa na assimilação das três formas de nitrogênio do 

que a temperatura. 

Entre as profundidades analisadas não houve grandes alterações na assimilação das 

formas nitrogenadas, como também foi mostrado na estatística ANOVA. Anderson e Roels 

(1981) observaram que a taxa de assimilação de nitrato pela espécie Chaetoceros curvisetus 

foi provavelmente máxima na zona fótica, uma vez que em 1% da luz incidente na coluna de 

água, representada por 26 µE.m-2.s-1, a assimilação do nitrato foi metade de seu máximo. 

Portanto, este estudo serve como exemplo que dentro da zona eufótica a assimilação não 

apresenta grandes variações. 



66 

 

Sugere-se que a presença mais abundante da espécie Cylindrospermopsis raciborskii 

foi fundamental para a maior assimilação de amônio em janeiro, como já mencionado por 

Tucci e Sant’Anna (2003). Uma possível justificativa para a maior assimilação do amônio no 

mês de jul/15, neste estudo, pode ser devido às concentrações também elevadas de ureia neste 

mês (média de 107 µg.L-1). Isto porque o enriquecimento da ureia na coluna de água pode se 

tornar rapidamente fonte de enriquecimento para o amônio, através da hidrólise da ureia 

(GLIBERT et al., 2016). Com isso, mais da forma nitrogenada amônio estaria disponível para 

a assimilação do fitoplâncton.  

A correlação de Spearman também mostrou uma relação positiva entre a assimilação 

de amônio e a densidade fitoplanctônica. Jul/15 apresentou a maior assimilação de amônio e 

maior densidade fitoplanctônica, concordando com o que foi apresentado no trabalho de 

Glibert et al. (2016), que mostram um maior crescimento do fitoplâncton em resposta às 

concentrações de amônio em comparação às de nitrato.  

Muitos trabalhos já demonstraram que o amônio pode ser um inibidor potencial na 

assimilação principalmente do nitrato, mas também pode inibir a assimilação da ureia 

(BERMAN et al., 1984; SEEYAVE et al., 2013). Em abril, para as duas profundidades, tanto 

o nitrato quanto a ureia foram assimilados, diferentemente do amônio que foi pouco 

assimilado. Esta preferência da comunidade fitoplanctônica em assimilar mais nitrato e ureia 

pode ser devido a maior concentração destas formas nitrogenadas encontradas neste mês, e a 

menor concentração de amônio, da mesma forma que observado por MacIsaac e Dugdale 

(1972) e Xu et al. (2012). Esta correlação também foi sugerida no teste de Spearman, obtendo 

uma relação positiva entre as assimilações de nitrato e ureia com a maior concentração do 

nitrato.  

Xu et al. (2012) mostraram em estudo realizado em rios de Hong Kong que na 

depleção da assimilação de amônio, a ureia se torna a fonte nitrogenada mais assimilada pelo 

fitoplâncton, da mesma forma como a maior assimilação de nitrato ocorre com a diminuição 

da assimilação de amônio. 

Neste estudo não foi observada estatisticamente uma correlação significativa entre a 

assimilação de ureia e sua concentração ambiental. Da mesma forma, não houve relação entre 

as mesmas no trabalho realizado por Twomey, Piehler e Paerl (2005). No entanto, a maior 

assimilação da ureia (aprox. 3 µg at N.L-1.h-1) ocorreu quando a concentração desta forma 

nitrogenada foi menor na coluna de água (aprox. 8 µg at N.L-1), diferentemente do ocorrido 

no presente trabalho, em que a concentração em abr/15 (média de 82 µg.L-1) foi maior, 

juntamente com a maior assimilação da ureia (média de 43 µgN.L-1.h-1). Resultado 
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semelhante foi observado no estudo de Lomas et al. (2002), em que a maior concentração de 

ureia (aprox. 0,9 µg.L-1) esteve correlata a maior assimilação de ureia (0,19 µgN.L-1.h-1). 

Além disso, a mudança da comunidade fitoplanctônica pode ser um fator determinante 

para esta maior assimilação de ureia e nitrato em abril. A cianobactéria Aphanizomenon sp. e 

a clorofícea Actinastrum hantzschii conseguem se desenvolver melhor na utilização de 

nitrogênio orgânico dissolvido (BERMAN; CHAVA, 1999; BERMAN, 1997). 

Consequentemente, pode-se sugerir que esta preferência por nitrogênio orgânico, no caso, a 

ureia, assim como uma maior concentração desta, favoreceu sua maior assimilação neste mês. 

Já no mês de outubro de 2014 não houve assimilação considerável para nenhuma das 

formas nitrogenadas estudas. Isto pode estar de acordo com os menores valores das 

concentrações de nitrato, amônio e ureia, assim como ter sido o mês com menor densidade e 

biovolume da comunidade fitoplanctônica. Como apresentado na estatística de correlação de 

Spearman, há uma relação positiva na assimilação de nitrato e ureia com maior concentração 

de nitrato, além disso, há uma maior assimilação de amônio com maior densidade 

fitoplanctônica. Estas relações não foram observadas no mês de out/14. 

Somando a assimilação das três formas nitrogenadas, foi possível observar uma 

tendência a aumentar ao longo das coletas. De out/14 a abr/15 houve um grande aumento (na 

faixa de 1,5 a 95,2 µgN.L-1.h-1), seguido de um leve decaimento para 62,4 µgN.L-1.h-1 em 

jul/15. Esta maior assimilação total em abril provavelmente foi devido às três formas 

nitrogenadas serem assimiladas, comparando os outros meses, em que ou somente uma forma 

nitrogenada foi preferencialmente assimilada ou nenhuma forma foi assimilada. 

Nossos resultados confirmam os resultados de Gilbert et al. (2016), de que o processo 

de assimilação de nitrogênio pela comunidade fitoplanctônica esta relacionado ao grau de 

trofia do Reservatório do Lobo, mostrando um aumento junto com a crescente elevação da 

densidade fitoplanctônica, clorofila-a e concentração de nutrientes, descrevendo um ambiente 

eutrofizado. 
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3. CAPÍTULO 3: EXPERIMENTOS COM CULTURAS 

LABORATORIAIS 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para o cumprimento do segundo 

objetivo específico desta pesquisa, que foi avaliar a assimilação de nitrogênio em culturas 

laboratoriais, com diferentes temperaturas e intensidades luminosas.  Além disso, o capítulo 

apresenta resultados obtidos e a sua discussão. 

 

 

3.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1.1 Obtenção de culturas isoladas de amostra ambiental 

 

 

Nos experimentos com culturas laboratoriais, foram utilizadas duas culturas isoladas 

e/ou axênicas, uma de cianobactéria e outra de clorofícea, de amostra ambiental do 

Reservatório do Lobo. 

Para isso, estas amostras foram enriquecidas com três meios líquidos diferentes (WC, 

BG-11 e ASM-1), com seus respectivos protocolos em anexo (ANEXO A, B, e C), nas 

diluições de 25%, 50% e 75%. Estas diluições foram realizadas para que a diversidade de 

espécies fosse observada, e então fosse possível escolher pela melhor diluição para a 

continuação do processo de axenização. As amostras enriquecidas nos meios e nas diluições 

foram aclimatadas em sala de cultivo a 24°C, 60 μmol fóton.m-2.s-1, com fotoperíodo 12h/12h 

(SANTOS, 2013). 

Após um período de enriquecimento destes meios, realizou-se o plaqueamento por 

espalhamento nos meios sólidos WC, BG-11 e ASM-1. Nas placas, foram colocados 10 μL e 

50 μL dos meios líquidos enriquecidos. Em seguida ao tempo de crescimento das culturas nas 

placas, foi realizada a verificação das mesmas no microscópio invertido para melhor 

conhecimento da comunidade presente no reservatório. Esta verificação serviu para 

determinar qual o meio e a diluição que mais favoreceram o crescimento das culturas, para 

novos plaqueamentos e repiques. 
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Na tentativa de isolar as espécies desejadas, Microcystis aeruginosa e Scenedesmus 

sp., as colônias ou organismos visualizados no microscópio foram transferidos para novas 

placas pelo método de estriamento com uma alça de platina e pelo método de espalhamento 

com uma alça Drigalsky, sempre dentro de capela para evitar contaminação. Este processo foi 

realizado sucessivamente até a obtenção de colônias limpas. 

Em seguida, outro isolamento foi feito, assim que se teve certeza de haver apenas uma 

espécie da colônia coletada, utilizando agulha estéril. Desta forma, o material foi transferido 

para tubos de cultura, no meio definido e com substância de cicloheximida e antibiótico para 

axenização da cianobactéria e da clorofícea, respectivamente. Estes tubos foram aclimatados 

em sala de cultivo com as especificações já citadas ou deixados em incubadoras sem 

fotoperíodo. Definiu-se, neste momento, a utilização do meio BG-11 e WC para o processo de 

isolamento das espécies. 

Ao longo do processo, foi verificado um melhor crescimento das espécies no meio 

WC, sendo o definitivo até o final do processo de isolamento. Com as espécies crescendo nos 

tubos de ensaio, foram realizados repiques de novos tubos com 10% de inóculo para 

completar 10 mL no tubo com meio WC.  

 

 

3.1.2 Preparo do Meio de Cultivo 

 

 

Para as culturas já isoladas de Microcystis aeruginosa e de Scenedesmus sp. (neste 

último caso, em condições axênicas), todos os procedimentos necessários para o preparo do 

meio de cultivo foram iguais. 

Para a realização do experimento fatorial, foi necessário determinar a quantidade de 

meio de cultivo WC necessário para tal. Definiu-se que para o experimento fatorial seriam 

utilizados apenas 50 mL em cada frasco para a filtração. Como será apresentado no item 

3.1.5, foram 81 frascos para cada espécie isolada, totalizando um volume de amostra mínimo 

de 4,05 L para cada espécie, optando-se pelo volume final de 5L. Após a obtenção das 

culturas isoladas, que se encontravam em tubos de ensaio com 10 mL, foram feitos repiques 

objetivando o aumento deste meio até chegar aos 5 L desejados. Foram feitos três repiques 

para ambas as espécies, como mostrado no esquema da Figura 13. 
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Figura 13: Esquema de repiques para o aumento das culturas de Microcystis aeruginosa e Scenedesmus sp. em 

meio WC. 
 

O tempo de repique mudou entre as espécies, sendo de 7 em 7 dias o repique da 

clorofícea, e de 14 e 14 dias para o repique da cianobactéria. Ao todo, foram feitos quatro 

meios WC de 5 L, sendo dois, uma para cada espécie, para a realização das análises diárias 

para a obtenção da curva de crescimento, que será descrito no item 3.1.3. Os outros dois 

meios foram feitos para a realização do experimento fatorial, explicado no item 3.1.5. 

A cultura isolada em tubos de ensaio com 10 mL apresentava o meio WC de acordo 

com o protocolo disponível no Anexo A. Em seu protocolo original (GUILLARD; 

LORENZEN, 1972), a única forma de nitrogênio disponível no meio é nitrato, portanto, 

algumas modificações foram realizadas a partir do primeiro repique. 

Para que este experimento apresentasse alguma semelhança com o que é encontrado 

em amostras ambientais, foi determinado que seria necessário fazer um meio em que as três 

formas nitrogenadas (nitrato, amônio e ureia) em estudo estivessem disponíveis para o 

processo de assimilação. Assim, definiu-se que as três formas nitrogenadas teriam a mesma 

concentração adicionada no preparo do meio.  

Para obter a concentração destas formas nitrogenadas, primeiro foi preciso verificar a 

massa molar do componente que apresenta nitrogênio em sua forma do meio WC. O 

nitrogênio neste meio encontra-se no componente NaNO3 (nitrato de sódio) e sua massa molar 

é 85g, sendo 14g só para o nitrogênio.  
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Realizando uma divisão simples da massa de nitrogênio, foi determinado que cada 

forma nitrogenada (nitrato, amônio e ureia) deveria apresentar uma concentração do meio WC 

de 4,67 mg.L-1. 

Um segundo passo foi verificar a quantidade a ser adicionada em mL de cada forma – 

N. Feito o preparo das soluções destas formas nitrogenadas devidamente esterilizadas por 

filtração em 0,22 µm e realizada as devidas contas, foi determinado que seria adicionado no 

meio WC (Figura 14): 

 

 

Figura 14: Quantidade em mL a ser adicionada no meio WC das soluções de nitrato (NaNO3), amônio (NH4Cl) e 

ureia (CH4N2O) para a realização do experimento fatorial de assimilação das espécies Microcystis aeruginosa e 

Scenedesmus sp. 

 

Após o preparo dos meios, estes sempre foram autoclavados e feito o repique pelo 

menos um dia após seu preparo, em capela com fluxo de ar.  

A solução de nitrato foi adicionada no momento do preparo do meio WC, e as 

soluções de ureia e amônio foram adicionadas no momento do repique do meio de cultura 

para que não houvesse modificações em suas formas durante o tempo na autoclave. 

 

 

3.1.3 Análises laboratoriais: clorofila-a, sólidos e absorbância 

 

 

Foi imprescindível a realização de análises diárias de clorofila-a, sólidos e absorbância 

para obter uma curva de crescimento das culturas isoladas, e desta forma, determinar o melhor 

dia para a realização do experimento fatorial, ou seja, o dia em que as culturas estivessem na 

metade da exponencial de suas curvas de crescimento. 

Para a realização diária das análises de clorofila-a, sólidos e absorbância, foi feita a 

coleta de um volume necessário do meio de cultura crescendo em um galão de 5 L, em 

Nitrato 1,67 mL para 5 L de meio WC 

Amônio 10 mL para 5 L de meio WC 

Ureia 5 mL para 5 L de meio WC 
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aeração, com fotoperíodo de 12h/12h, a 24°C e com 50 µE.m-2.s-1 de intensidade luminosa 

(Figura 15).  

 

 

Figura 15: Meio de cultura em período de crescimento em galão com 5 L de meio WC modificado, aerando, com 

50 µE.m-2.s-1 de luz, a 24°C e em fotoperíodo de 12h/12h. 
 

Para que não houvesse contaminação das culturas já isoladas no galão, foi feita a 

coleta sempre dentro de uma capela, com fluxo de ar ligado e utilizando o bico de Bunsen 

para esterilização da saída do líquido. 

As análises finais de clorofila-a e sólidos foram realizadas da mesma maneira que 

decorrido no item 2.1.6. 

A análise da absorbância foi realizada no espectrofotômetro Hach®, em onda de 

comprimento de 540 nm. 

 

 

3.1.4 Análise de Densidade e Biovolume 

 

 

Para as análises de densidade e biovolume foi determinada a utilização de amostras 

com os traçadores antes da incubação e após o período de uma hora incubadas, para verificar 

se houve alguma diferença durante este tempo. 
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De cada condição realizada, descrita no item 3.1.5, e para cada forma nitrogenada, foi 

retirado dos frascos com 50 mL, 1 mL antes e depois da incubação, e dispostos em eppendorf 

com 1% de lugol. No total foram 54 amostras de Scenedesmus sp. e 54 de Microcystis 

aeruginosa para as análises de densidade e biovolume. 

Foi utilizada para estas análises uma câmara Fuchs Rosenthal em microscópio ótico 

invertido, com câmera acoplada, servindo para a contagem da densidade, que é realizada em 

16 quadrados menores com volume de 0,0125 μL. 

O total de células contadas nestes 16 quadrados é utilizado para o cálculo da densidade 

em ind.mL-1, apresentado na Equação 15. 

 

 
𝐷 =

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑑)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 × 0,0125 (𝜇𝐿)
× 103 

(15) 

Onde: 

D = densidade em ind.mL-1 

Nº de células = total de células contadas nos 16 quadrados menores 

Nº de quadrados = 16 quadrados menores 

0,0125 μL = volume do quadrado menor 

 

O biovolume foi estimado de acordo com a forma geométrica mais semelhante às 

células das espécies analisadas. No caso da Scenedesmus sp., a forma geométrica utilizada foi 

esferoide, e para Microcystis aeruginosa, a esfera (HILLEBRAND et al., 1999). 

Para o cálculo do biovolume, foi obtido o volume de 30 células de ambas as espécies 

em cada amostra. Destes volumes foi feito uma média para cada amostra, e utilizado esta 

média multiplicada com a densidade para a obtenção do biovolume em µm3.mL-1. 

Das amostras de Scenedesmus sp. a equação do volume das células equivalentes a um 

esferoide é (Equação 16): 

 𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟ó𝑖𝑑𝑒 (𝜇𝑚3. 𝑖𝑛𝑑−1) =
𝜋

6
× 𝑑2 × ℎ (16) 

 

Onde: 

d = diâmetro 

h = altura 
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Para as amostras de Microcystis aeruginosa, o volume equivalente a uma esfera é 

(Equação 17): 

 

 𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 (𝜇𝑚3. 𝑖𝑛𝑑−1) =
𝜋

6
× 𝑑3 (17) 

 

Onde: 

d = diâmetro 

 

O cálculo do biovolume para ambas as espécies utilizado esta descrito na Equação 18: 

 

 𝐵 = 𝑉𝑚 × 𝐷 (18) 

 

Onde: 

B = biovolume (µm3.mL-1) 

Vm = volume médio (µm3.ind-1) 

D = densidade (ind.mL-1) 

 

 

3.1.5 Experimento fatorial 

 

 

Após a obtenção das culturas isoladas e/ou axênicas, foi estudada as variáveis luz e 

temperatura para apenas uma espécie de cianobactéria e uma de clorofícea, com base em um 

experimento com planejamento fatorial. Utilizaram-se dois fatores (luz e temperatura) e três 

níveis (valores utilizados para cada fator). Os níveis determinados para cada fator foram: 50 

μE.m-2.s-1, 250 μE.m-2.s-1 e 450 μE.m-2.s-1 (luz); 20 °C, 24 °C e 28 °C (temperatura).  

Estes níveis foram escolhidos tendo por base os dados obtidos em coletas anteriores, 

com vista a refletir condições observadas em diferentes épocas do ano. Esperou-se, assim, 

elucidar como o processo de assimilação reage a variações extremas de luz e temperatura, 

para duas espécies isoladas. 

A Equação 19 mostra como foi obtido o número de amostras processadas. 

 

 𝐴 = 𝑛𝑓 × 𝑒 × 𝑁 × 3 (19) 
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Onde: 

A = n° de amostras a serem analisadas 

n = níveis (3) 

f = fatores (2) 

e = número de espécies (2) 

N = formas nitrogenadas (3) 

3 = duplicata + 1 

 

Desta equação, 162 amostras foram processadas, 81 referentes à cianobactéria e 81 à 

clorofícea. O experimento foi realizado em duplicata, tendo a utilização de brancos para cada 

forma nitrogenada em cada condição estabelecida. 

Ao todo foram nove condições distintas, tendo nove amostras em cada condição. Estas 

condições de luz e temperatura estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Condições de RSFA (µE.m-2.s-1) e temperatura (°C) estabelecidas para a realização do experimento 

fatorial de assimilação para as espécies isoladas de Microcystis aeruginosa e Scenedesmus sp. 

CONDIÇÃO Temperatura (°C) Luz (µE.m-2.s-1) 

1 20 50 

2 20 250 

3 20 450 

4 24 50 

5 24 250 

6 24 450 

7 28 50 

8 28 250 

9 28 450 

 

No dia anterior ao experimento fatorial, foram distribuídos os 5 L em nove 

erlenmeyers de 2 L, anteriormente autoclavados, com cerca de 550 mL cada. Isto foi feito 

para que as culturas fossem aclimatadas nas nove condições, disponibilizando um tempo de 

adaptação à luz e temperatura antes do processo de assimilação. 
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No dia do experimento, frascos de 250 mL devidamente etiquetados foram usados 

para dispor 50 mL das culturas (cianobactéria ou clorofícea), além de eppendorfs também 

etiquetados já com 1% de lugol da quantidade total de amostra.  

Nos frascos já com as amostras, foram adicionados os traçadores de nitrato, amônio e 

ureia, dosados em concentrações de 15N equivalentes a 5% da concentração in situ. Os 

brancos foram filtrados logo em seguida da adição dos traçadores. 

O esquema de distribuição das amostras nas incubadoras é apresentado na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Esquema de disposição dos frascos em incubadoras com 20°C, 24°C e 28°C, com três intensidades 

luminosas (50, 250 e 450 μE.m-2.s-1), e com traçadores de NO3
- (nitrato), NH4

+ (amônio) e (NH2)2CO (ureia). 

 

Após o período de incubação, mais 1 mL foi retirado e guardado em eppendorf, para 

posterior análise de densidade e biovolume. Os procedimentos posteriores à incubação, como 

filtração, armazenamento e preparo das amostras para as análises de quantificação da 

assimilação foram semelhantes ao descrito no item 2.1.5.  

 

 

3.1.6 Quantificação da Assimilação 

 

 

A quantificação da assimilação das formas nitrogenadas foi desenvolvida de maneira 

idêntica à descrita no item 2.1.7. 
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3.2 RESULTADOS 

 

 

3.2.1 Resultados da cultura isolada e axênica Scenedesmus sp. 

 

 

3.2.1.1 Clorofila-a, Sólidos e Absorbância 

 

 

As análises realizadas diariamente, durante 21 dias, para a cultura isolada e axênica de 

Scenedesmus sp. será apresentada em gráficos (Figura 17). 

Os resultados de clorofila-a, assim como da biomassa seca e absorbância, tenderam a 

aumentar ao longo dos dias, como é esperado em uma cultura em fase de crescimento.  

No dia 0 (02/set), em que foi feito o repique da cultura para 5L, a clorofila-a foi de 

142,1 µg.L-1. O último dia de análise apresentou 6216 µg.L-1 de clorofila-a, filtrada com 3 

mL, apenas. No entanto, o maior valor de clorofila-a foi no dia 21/set (Dia 19), com 7104 

µg.L-1.  

Como observado no gráfico da Figura 17, a clorofila-a teve um aumento exponencial 

entre os dias 9 a 15 das análises, mostrando uma estabilidade e posterior decaimento a partir 

do dia 16 de crescimento no galão com 5L. 
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Figura 17: Gráficos de clorofila-a (μg.L-1), sólidos suspensos totais (mg.L-1) e absorbância (540 nm) para 

Scenedesmus sp. durante 21 dias de análise, em meio WC, para a obtenção da curva de crescimento. 
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Os sólidos suspensos totais tiveram um crescimento um pouco diferente da clorofila-a, 

apresentando a fase de crescimento exponencial nos primeiros dias, do dia 0 até 

aproximadamente o dia 13 (Figura 17). 

No primeiro dia de análise (Dia 0: 02/set), a biomassa seca foi 1,3 mg.L-1, tendo um 

aumento de cerca de 8 vezes já no terceiro dia de análise (Dia 2: 04/set – 10,7 mg.L-1). 

Durante os 21 dias de análise, a biomassa não apresentou diminuição, chegando no último dia 

a 542,9 mg.L-1. 

A absorbância, apresentada na Figura 17 na escala logarítmica, na base 10, mostrou o 

dia 6 ser a metade da exponencial. Neste dia (08/set) a absorbância apresentou valor 0,2 nm. 

No dia 0, a absorbância foi de 0,01 nm, chegando a 1,3 nm no último dia. 

Logo, com estes dados foi definido a metade da exponencial foi no sexto dia de 

análise. Com isso, foi determinado que após o último repique de cinco litros, no sexto dia de 

crescimento da cultura de Scenedesmus sp. seria realizado o experimento fatorial. 

 

 

3.2.1.2 Assimilação, Densidade e Biovolume 

 

 

A assimilação da cultura isolada e axênica de Scenedesmus sp. apresentou uma 

preferência pela forma nitrogenada de amônio, obtendo taxas muito superiores quando 

comparadas às de nitrato e ureia. 

O nitrato apenas apresentou assimilação de 0,8, 1,6 e 1,1 μgN.L-1.h-1 nas condições 1, 

3 e 5, respectivamente. A ureia foi assimilada nas condições 6, 7, 8 e 9, com 16,1 μgN.L-1.h-1, 

8,3 μgN.L-1.h-1, 26,3 μgN.L-1.h-1, e 9,2 μgN.L-1.h-1, respectivamente. O amônio foi assimilado 

em todas as condições, com menor valor de 157,4 μgN.L-1.h-1 na condição 2 até 517,1 μgN.L-

1.h-1 na condição 7.  

Entre as condições de mesma intensidade luminosa, a maior média de assimilação de 

amônio (422,4 μgN.L-1.h-1) foi das condições 7, 8 e 9, com a maior intensidade luminosa de 

450 μE.m-2.s-1. Nas condições 1, 2 e 3, em que a luz era de 50 μE.m-2.s-1, a média da 

assimilação de amônio foi de 166,1 μgN.L-1.h-1, e nas condições 4, 5 e 6, com intensidade 

luminosa de 250 μE.m-2.s-1, a média da assimilação de amônio foi de 405,5 μgN.L-1.h-1, 

indicando que as condições de maior intensidade (250 e 450 μE.m-2.s-1) apresentaram maior 

assimilação do amônio em relação a intensidade mais baixa (50 μE.m-2.s-1). 
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Figura 18: Assimilação da cultura isolada e axênica Scenedesmus sp. (μgN.L-1.h-1), em nove condições de luz e 

temperatura, com adição dos traçadores de nitrato, amônio e ureia, em meio modificado WC. Barra de erros em 

porcentagem de 5%. 

 

No gráfico da Figura 18, foi possível observar, além dos maiores valores de 

assimilação serem nas condições com intensidade luminosa de 250 e 450 μE.m-2.s-1, como já 

dito, entre as condições com mesma radiação, a assimilação se destacou nas temperaturas 

mais baixas, a 20°C (condições 1, 4 e 7), com tendência a diminuição até 28oC. Portanto, foi 

possível observar uma preferência da assimilação de Scenedesmus sp. para a forma 

nitrogenada amônio, e em condições de luz mais elevadas e de temperatura mais baixas. 

Já para a densidade e biovolume foi verificado nos gráficos das Figuras 19 e 20, 

crescimento à medida que as condições de luz e temperatura aumentaram. Nas ultimas 

condições, 7, 8 e 9, em que a intensidade luminosa foi a maior, com 450 μE.m-2.s-1, e entre as 

temperaturas, nas condições com 28°C. Portanto, notou-se uma densidade e biovolume 

maiores em condições mais extremas, com luz e temperatura elevadas. 

As maiores densidades de Scenedesmus sp. ocorreram mais expressivamente antes das 

amostras serem incubadas, logo após a adição dos traçadores. Nas condições 1, 2, 3, 6 e 9 

pelo menos duas formas nitrogenadas apresentaram densidade maior antes da incubação de 1 

h. 
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Figura 19: Densidade total de Scenedesmus sp. (ind.mL-1) antes (a) e depois (d) da incubação nas nove condições 

de luz e temperatura, no meio modificado WC, com os traçadores de nitrato, amônio e ureia. Barra de erros com 

erro padrão. 
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Antes da incubação as amostras com adição do traçador de ureia apresentaram maior 

densidade em quase todas as condições. A amostra com adição de ureia que apresentou maior 

densidade foi na condição 6, com 2,35x105 ind.mL-1, e a menor foi 8,5x104 ind.mL-1 na 

condição 2. A menor densidade entre as três formas nitrogenadas antes de incubar as amostras 

foi na condição 1, para amônio (1,5x104 ind.mL-1). 

A menor densidade depois da incubação foi em amônio, na condição 2, com 3x104 

ind.mL-1, e a maior densidade foi de 2,7x105 ind.mL-1 para ureia na condição 8. 

O biovolume, por ser calculado pelo volume das células e da densidade, mostrou-se 

semelhante aos resultados encontrados na densidade. Com isso, assim como na densidade, os 

maiores valores de biovolume foram encontrados nas amostras antes da incubação. Foram 16 

amostras antes e 9 amostras depois de incubar com biovolume maior. 

Antes da incubação as condições em que o biovolume foi maior em pelo menos duas 

formas nitrogenadas foram 1, 2, 3, 4, 6 e 9.  

Das formas nitrogenadas, tanto antes da incubação como após o período de 1 h na 

incubadora, foram as amostras com adição de ureia que obtiveram maiores valores de 

biovolume (antes de incubar: de 59,8 mm3.L-1 na condição 2 até 169,2 mm3.L-1 na condição 9; 

depois de incubar: de 60,1 mm3.L-1 na condição 1, até 231,1 mm3.L-1 na condição 7).  

Observando os gráficos da Figura 20, é possível dizer que mesmo com uma maior 

frequência de amostras antes da incubação apresentarem biovolume maior, algumas amostras 

que apresentaram biovolume maior depois da incubação obtiveram valores mais elevados do 

que todos os valores antes, como por exemplo na condição 7 depois de incubar com o traçador 

de ureia, seu biovolume foi aproximadamente 225 mm3.L-1, enquanto que o maior biovolume 

antes de incubar foi de aproximadamente 160 mm3.L-1, na condição 9 com o traçador de ureia. 
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Figura 20: Biovolume (mm3.L-1) de Scenedesmus sp. antes (a) e depois (d) da incubação, em nove condições de 

luz e temperatura, em meio modificado WC fixado com lugol, com os traçadores de nitrato, amônio e ureia. 

Barra de erros com erro padrão. 
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3.2.2 Resultados da cultura isolada Microcystis aeruginosa 

 

 

3.2.2.1 Clorofila-a, Sólidos e Absorbância 

 

 

Os resultados de clorofila-a, sólidos e absorbância estão apresentados nos gráficos da 

Figura 21, dos 24 dias de análise. 

A clorofila-a para a cultura isolada de Microcystis aeruginosa apresentou 107,1 µg.L-1 

no dia 0 (16/set) e 6660,0 µg.L-1 no último dia (23: 09/out). Durante os dias de análise, o 

crescimento médio da clorofila-a foi de 1,23 vezes a cada dia.  

A biomassa seca (sólidos: mg.L-1) foi de 5,3 mg.L-1 no primeiro dia de análise até 

510,0 mg.L-1 no último dia. Seu crescimento teve uma média de 1,26 vezes maior a cada dia. 

A absorbância foi de 0,06 nm até 1,74 nm, apresentando a metade da exponencial no 

oitavo dia (24/set). 

Foi determinado, portanto, que após o último repique de cinco litros, no oitavo dia de 

crescimento da cultura de Microcystis aeruginosa seria realizado o experimento fatorial. 
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Figura 21: Gráficos de clorofila-a (μg.L-1), sólidos suspensos totais (mg.L-1) e absorbância (540 nm) para 

Microcystis aeruginosa durante 23 dias de análise, em meio WC, para a obtenção da curva de crescimento. 
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3.2.2.2 Assimilação, Densidade e Biovolume 

 

 

A assimilação pela Microcystis aeruginosa apresentou, assim como da Scenedesmus 

sp., o amônio como forma de nitrogênio preferencialmente assimilada. O menor valor da 

assimilação de amônio ocorreu na condição 8, com 74,7 μgN.L-1.h-1, e seu maior valor foi na 

primeira condição, com 159,9 μgN.L-1.h-1.  

A assimilação de amônio obteve resultados mais expressivos nas três primeiras 

condições, em que a radiação luminosa foi a mais baixa, com apenas 50 μE.m-2.s-1. Diferente 

do que ocorreu com a espécie Scenedesmus sp., em que apresentou maior assimilação de 

amônio nas condições com maior intensidade luminosa (450 μE.m-2.s-1).  

A média da assimilação de amônio destas três condições (1, 2 e 3) foi de 137,3 μgN.L-

1.h-1, enquanto para as três condições com radiação de 250 μE.m-2.s-1 foi de 108,4 μgN.L-1.h-1, 

e de 95,5 μgN.L-1.h-1 para as três últimas condições com radiação de 450 μE.m-2.s-1.  

O nitrato foi assimilado nas condições 1, 2, 7 e 9, sendo maior na última condição, 

com 10,5 μgN.L-1.h-1. Os outros valores foram 4,0, 1,8 e 1,7 μgN.L-1.h-1 para as condições 1, 

2 e 7, respectivamente.  

A ureia, assim como o nitrato, foi pouco assimilada, porém apresentou assimilação em 

mais condições do que este. Foram sete condições assimiladas (1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9), sendo a 

nona condição com maior assimilação de ureia (13,1 μgN.L-1.h-1). A menor assimilação foi na 

condição 4, com 2,5 μgN.L-1.h-1.  

A Figura 22 deixa clara uma diminuição da assimilação de amônio ao longo das 

condições, a medida que sua radiação aumenta. É possível observar também que entre as 

condições com mesma radiação, a assimilação maior foi nas condições em que a temperatura 

se mostrou mais baixa, com 20°C, da mesma forma como ocorreu com a espécie Scenedesmus 

sp. 
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Figura 22: Assimilação da cultura isolada Microcystis aeruginosa (μgN.L-1.h-1), em nove condições de luz e 

temperatura, com adição dos traçadores de nitrato, amônio e ureia, em meio modificado WC. Barra de erros com 

porcentagem de 5%. 

 

Assim como Scenedesmus sp., foi verificada em Microcystis aeruginosa densidade e 

biovolume maiores em condições com luz e temperatura mais elevadas, diferentemente das 

condições preferidas pelas espécies para melhor assimilação de nitrato, amônio e ureia.  

Microcystis aeruginosa mostrou-se na maioria das condições estudadas maior antes da 

incubação, com 7 condições (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9) com pelo menos duas formas nitrogenadas 

com maior densidade do que nas amostras depois da incubação (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Densidade (ind.mL-1) da cultura isolada de Microcystis aeruginosa em nove condições de luz e 

temperatura em meio modificado WC fixado com lugol antes e depois do tempo de incubação, com adição dos 

traçadores de nitrato, amônio e ureia. 

Densidade 

Condições 
Antes Depois 

Nitrato Amônio Ureia Nitrato Amônio Ureia 

1 
RSFA 50 

μE.m-2.s-1 

20°C 2,2E+06 2,8E+06 4,4E+06 4,9E+06 1,9E+06 2,4E+06 

2 24°C 3,7E+06 3,2E+06 2,0E+06 1,7E+06 3,0E+06 2,6E+06 

3 28°C 2,7E+06 2,6E+06 4,1E+06 2,6E+06 3,5E+06 2,0E+06 

4 
RSFA 250 

μE.m-2.s-1 

20°C 4,2E+06 2,9E+06 1,8E+06 1,6E+06 2,0E+06 1,3E+06 

5 24°C 2,6E+06 4,2E+06 2,4E+06 2,5E+06 3,9E+06 9,5E+05 

6 28°C 3,5E+06 5,3E+06 5,1E+06 1,9E+06 2,5E+06 3,2E+06 

7 
RSFA 450 

μE.m-2.s-1 

20°C 3,0E+06 1,8E+06 2,1E+06 1,2E+06 3,4E+06 2,3E+06 

8 24°C 6,7E+05 2,2E+06 2,3E+06 3,7E+06 2,3E+06 2,4E+06 

9 28°C 3,1E+06 2,4E+06 3,1E+06 2,3E+06 3,1E+06 3,1E+06 
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Obtendo as médias das condições com mesma RSFA, a densidade de nitrato foi maior 

nas condições com 250 μE.m-2.s-1 antes (3,4x106 ind.mL-1) e depois da incubação nas 

condições com 50 μE.m-2.s-1 (3,06x106 ind.mL-1). O amônio teve a maior média das 

densidades antes de incubar nas condições com 250 μE.m-2.s-1 e 450 μE.m-2.s-1 depois, sendo 

4,13x106 ind.mL-1 e 2,93x106 ind.mL-1, respectivamente. Já a ureia, obteve maior média das 

densidades de mesma radiação em condições com 50 μE.m-2.s-1 antes (3,49x106 ind.mL-1) e 

450 μE.m-2.s-1 depois (2,58x106 ind.mL-1). Em relação as temperaturas, as maiores densidades 

também variaram bastante observando as formas nitrogenadas.  

Em relação ao biovolume de Microcystis aeruginosa, foi encontrado valores maiores 

com mais frequência nas amostras antes de serem incubadas, com pelo menos duas formas 

nitrogenadas apresentando maior biovolume em seis condições (1, 4, 5, 6, 8 e 9). 

Das formas nitrogenadas, a que o biovolume foi maior na maioria das condições antes 

de incubar foi ureia, nas condições 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. O maior biovolume para ureia antes foi 

109,2 mm3.L-1 (condição 6), e o menor foi na condição 4, com 33,7 mm3.L-1. Depois da 

incubação, o maior biovolume para ureia foi de 88,5 mm3.L-1, na condição 6, e 21,6 mm3.L-1 

na condição 5 como menor biovolume. 
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Figura 23: Biovolume de Microcystis aeruginosa em nove condições de luz e temperatura em meio modificado 

WC fixado com lugol antes (a) e depois (d) do tempo de incubação, com os traçadores de nitrato, amônio e ureia. 

Barra de erros com erro padrão. 
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Observando os gráficos das Figuras 23, não foi possível verificar um padrão dos 

maiores valores de biovolume em relação às temperaturas estudadas para as amostras com o 

traçador nitrato. No entanto, para amônio e ureia pode-se sugerir que os maiores valores de 

biovolume foram quase sempre nas condições com temperatura de 28°C. 

Em relação as radiações, feito a média das condições com mesma radiação, foi notado 

que para as amostras antes de serem incubadas, as três formas nitrogenadas apresentaram 

maiores médias de biovolume das condições com 250 μE.m-2.s-1. Porém, após a incubação, 

não ocorreu um padrão, sendo que para nitrato a maior média foi para as condições com 50 

μE.m-2.s-1, e para amônio e ureia nas condições com 450 μE.m-2.s-1. 

Contudo, analisando todas as amostras, para densidade e biovolume de Microcystis 

aeruginosa, é possível dizer que em sua maioria o melhor crescimento ocorreu em condições 

semelhante ao observado por Scenedesmus sp., com luz (250 μE.m-2.s-1) e temperatura (28°C) 

elevadas. 

 

 

3.3 DISCUSSÃO 

 

 

Para os resultados de densidade e biovolume, ambas as espécies estudadas mostraram 

similaridades. Comparando as amostras do mesmo traçador antes e depois da incubação, foi 

verificado que a maioria dos valores mais elevados se encontrava logo após a adição dos 

traçadores, e não depois do período de incubação, para as três formas nitrogenadas. Isto pode 

indicar que houve inibição do crescimento destas espécies devido a algum fator. No entanto, 

não é plausível dizer que esta inibição ocorreu durante o período de incubação de uma hora, já 

que não há estudos que comprovem alteração na densidade e biovolume das espécies em 

pouco tempo (uma hora). Provavelmente, esta diminuição ocorreu devido as intensidades 

luminosas mais elevadas a partir do processo de aclimatação das espécies nas condições 

estudadas em pelo menos 12 h antes dos experimentos. 

Foi observado maior desenvolvimento, relativo a densidade e biovolume, de ambas as 

espécies isoladas, nas amostras com o traçador de ureia. Este maior desenvolvimento em ureia 

também foi observado por Berman e Chava (1999) para a espécie Microcystis aeruginosa. 

Eles fizeram experimentos com espécies isoladas com mais de uma fonte de nitrogênio e com 

somente uma fonte, e em ambos os experimentos se constatou melhor crescimento (densidade 
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e biovolume) com a ureia. Em nitrogênio inorgânico o crescimento ocorreu de forma mais 

lenta. 

Em relação à Scenedesmus sp., estudos mostram que diferentes cepas reagem de 

formas diferentes a fontes diversas de nitrogênio. Xin et al. (2010) mostraram que 

Scenedesmus sp. LX1 obteve maior densidade em menor tempo com o amônio (dia 0: ~1x105 

ind.mL-1 e dia 2: ~1x106 ind.mL-1), no entanto, nas fases de crescimento mais estáveis, a 

densidade foi maior com as fontes de ureia ou nitrato (dia 7: ureia – 7x106 ind.mL-1; nitrato – 

5x106 ind.mL-1; amônio – 3x106 ind.mL-1). Chandra et al. (2016) encontraram um maior 

crescimento (concentração de biomassa em g.L-1) com a ureia sendo a fonte de nitrogênio no 

meio. Já para Arumugam et al. (2013), o crescimento de biomassa (peso seco em g.L-1) desta 

espécie foi mais significativo com as fontes de nitrato, tais como nitrato de potássio (0,32 g.L-

1 com 5mM de KNO3) e nitrato de sódio (0,28 g.L-1 com 5mM de NaNO3). A ureia 

apresentou um efeito sobre a biomassa bem semelhante ao nitrato de sódio, já o nitrato de 

cálcio, nitrato de amônio e cloreto de amônio apresentaram um efeito moderado sobre a 

biomassa algal. 

Para a espécie Scenedesmus sp., foram observadas maiores densidades e biovolumes 

nas condições de luz e temperatura mais elevadas, com radiação de 450 μE.m-2.s-1 e 

temperatura de 28°C, para a maioria das formas nitrogenadas. Isto pode indicar que 

Scenedesmus sp. ou apresenta preferências para seu crescimento em condições extremas ou 

que possui características de adaptação a variadas condições ambientais. Segundo Xin, Hong-

Ying e Yu-Ping (2011), a cepa estudada LX1 desta espécie não apresentou crescimento 

significativamente diferente em temperaturas variadas, apresentando um bom 

desenvolvimento em um intervalo de 10 a 30°C, tendo um melhor desempenho a 20°C. Ruiz-

Martínez et al. (2015) encontraram um melhor crescimento em temperatura de 26°C, sendo 

duas vezes maior que o crescimento em 18°C. 

Cabello et al. (2015) mostraram em seus experimentos que Scenedesmus obtusiusculus 

apresentou uma atividade fotossintética ótima na faixa de 8 a 300 µmol.m-2.s-1 em todas as 

temperaturas estudadas. Entre 1600 a 2360 µmol.m-2.s-1 já ocorreu uma fotoinibição sob 

temperaturas acima de 35°C.  

Fica clara a tolerância desta espécie a elevadas variações de luz e temperatura, como 

também foi observado por Sánchez et al. (2008). No presente estudo, a cepa isolada do 

Reservatório do Lobo apresenta características favoráveis a condições relativamente elevadas 

de intensidade luminosa e temperatura, como em outros estudos. 
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Os maiores valores de densidade e biovolume para as amostras da espécie Microcystis 

aeruginosa não apresentaram um padrão tão definido como para Scenedesmus sp, variando 

entre as formas nitrogenadas e antes e depois da incubação. Contudo, observando o antes e 

depois de todas as amostras, é possível verificar que no geral, a espécie isolada de Microcystis 

aeruginosa apresentou com mais frequência valores maiores de densidade e biovolume nas 

condições de 250 μE.m-2.s-1, em temperatura de 28°C.  

Vários estudos têm demostrado um desenvolvimento maior de Microcystis aeruginosa 

em condições de luz e temperatura mais elevadas, com elevada disponibilidade de nutrientes 

(DAVIS et al., 2009; JÖHNK et al., 2008; LEHMAN et al., 2013; YANG et al., 2012; 

ZEHNDER; GORHAM, 1960). Zehnder e Gorham (1960), realizando experimentos com 

diferentes temperaturas, notaram que o crescimento desta espécie só ocorreu acima de 22°C, 

obtendo melhores rendimentos em temperatura a 28°C.  

Yang et al. (2012) expõem que a temperatura da água é um dos fatores primordiais na 

condução de florações de Microcystis sp., mas que o efeito desta variável ambiental sobre o 

crescimento desta espécie depende da intensidade luminosa. Em intensidade luminosa de 35 

µmol fotóns.m-2.s-1, a maior densidade em 25°C a uma concentração de 25,47 mg.L-1 de 

nitrogênio foi de 9x106 ind.mL-1, enquanto que a 80 µmol fotóns.m-2.s-1, na mesma 

temperatura e concentração, a densidade foi a 11x106 ind.mL-1. Já em temperatura a 30°C, na 

menor intensidade a densidade maior foi semelhante à densidade de 25°C a 35 µmol fotóns.m-

2.s-1, e na maior intensidade a 30°C a densidade maior chegou em 15x106 ind.mL-1. Da mesma 

forma ocorreu no presente experimento, obtendo a maior densidade em 250 μE.m-2.s-1 a 28°C 

(5,3x106 ind.mL-1) do que na intensidade de 50 μE.m-2.s-1. 

As amostras com radiação de 450 μE.m-2.s-1 apresentaram os menores valores de 

densidade e biovolume de Microcystis aeruginosa. Isto pode ser devido à característica 

existente do grupo de cianobactérias de ser suscetível a fotoinibição (SAMUELSSON et al., 

1987). 

A assimilação das duas espécies apresentou preferência quase que unânime pela forma 

nitrogenada amônio, assim como é colocado por Twomey, Piehler e Paerl (2005). 

O mesmo resultado foi encontrado em experimentos realizados na Baía de São 

Francisco (CA. - EUA) com a espécie de Microcystis aeruginosa (LEE et al., 2015). Os 

pesquisadores observaram um potencial maior na assimilação pelo amônio, do que por nitrato 

e ureia. Da mesma forma observaram uma afinidade específica maior pelo amônio, e menor 

pelo nitrato. Para a mesma espécie esta maior afinidade e preferência em assimilar amônio 
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também foram observadas em outros estudos (LEHMAN et al., 2013, 2015; TAKAMURA; 

IWALRUMA; YASUNO, 1987). 

Para a espécie Scenedesmus sp. também foi verificada uma maior assimilação por 

amônio em comparação a assimilação de ureia, mas com uma taxa máxima de assimilação de 

ambas as formas nitrogenadas bem semelhantes, próxima a 100% de assimilação (HEALEY, 

1977).  

Para Scenedesmus sp. a condição em que houve maior assimilação foi com radiação de 

450 μE.m-2.s-1 e temperatura de 20°C. Para Microcystis aeruginosa a maior assimilação de 

amônio se deu com radiação de 50 μE.m-2.s-1 e temperatura de 20°C. 

Logo, a diferença entre as espécies no processo de assimilação foi em relação à 

intensidade luminosa. Scenedesmus sp. apresentou maior assimilação de amônio nas 

condições 7, 8 e 9, quando a intensidade luminosa foi mais elevada (450 μE.m-2.s-1). Já 

Microcystis aeruginosa apresentou assimilação maior por amônio nas condições 1, 2 e 3, nas 

quais a intensidade luminosa era menor (50 μE.m-2.s-1). Em relação à temperatura, para ambas 

as espécies, foi notada maior assimilação pelo amônio a 20°C, a menor temperatura estudada. 

Estes resultados contradizem a ideia geral de que o metabolismo é mais acelerado, e 

consequentemente a assimilação é maior, em condições de maiores temperaturas. Por 

conseguinte, investigações mais aprofundadas sobre os fatores que levaram a essa preferência 

em assimilar nitrogênio em temperatura menor merecem ser realizadas. 

No estudo de Ruiz-Martínez et al. (2015), foi verificada uma assimilação de amônio 

para a espécie Scenedesmus sp., cultivada em reator com intensidade de luz constante de 180 

μE.m-2.s-1, a 20°C, de cerca de 375,3 μgN.L-1.h-1, e a 28°C a assimilação de amônio foi maior, 

cerca de 667,2 μgN.L-1.h-1. Estes dados diferem do que foi encontrado no presente trabalho, 

pois a maior assimilação de amônio pela Scenedesmus sp. ocorreu justamente na menor 

temperatura (20°C), atingindo 517,1 μgN.L-1.h-1, estando mais próximo da assimilação 

encontrada a 28°C por Ruiz-Martínez et al. (2015). 

No estudo de Wu, Song e Li (2008), analisando espécies isoladas de Microcystis 

aeruginosa e Scenedesmus quadricauda em condições de escuro e baixa temperatura (4°C), 

eles observaram grandes danos morfológicos a espécie de clorofícea após 30 dias nestas 

condições. Já a cianobactéria não apresentou nenhuma mudança morfológica a estas 

condições extremas, exibindo tolerância maior a baixas temperaturas e falta de luz. Isto pode 

servir como indicativo do porquê de uma melhor assimilação nas condições de luz e 

temperatura mais baixas no presente estudo para Microcystis aeruginosa, no entanto, não 

explica a melhor assimilação da Scenedesmus sp. nas condições de 20°C. 
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A assimilação do amônio pela Microcystis aeruginosa mostrou-se maior em condições 

opostas aos maiores valores de densidade e biovolume encontrados para esta. Este 

desacoplamento entre a maior densidade e biovolume nas diferentes condições testadas e a 

maior assimilação das formas nitrogenadas pode sugerir que outros fatores, além da 

assimilação de nitrogênio, possibilitaram o desenvolvimento da Microcystis aeruginosa. Por 

exemplo, assimilação de fósforo ou outros nutrientes. 

Comparando a assimilação entre as duas espécies estudadas, ficou clara uma maior 

assimilação pela espécie Scenedesmus sp., pois somando as três formas de nitrogênio, esta 

obteve uma maior assimilação de 525,4 μgN.L-1.h-1, enquanto a Microcystis aeruginosa 

apresentou a maior assimilação total do nitrogênio de 170,5 μgN.L-1.h-1. Isto contradiz o 

exposto por Hein, Pedersen e Sand Jensen (1995), em que algas com tamanho menor 

apresentam maior facilidade e rapidez em assimilar o nutriente. Isto porque o biovolume de 

Scenedesmus sp. esteve numa faixa de 50-250 mm3.L-1, enquanto que Microcystis aeruginosa 

apresentou seu biovolume na faixa de 20-150 mm3.L-1, claramente esta última sendo menor. 

Provavelmente, muitas das observações encontradas neste experimento diferem 

daquelas citadas na literatura principalmente por corresponderem a espécies isoladas. Culturas 

isoladas em laboratório apresentam condições controladas e muitas vezes são diferentes do 

que é encontrado in situ, justamente para analisar diversas condições de adaptação. No 

entanto, estas mesmas espécies em seu ambiente natural podem apresentar características 

distintas, acarretando em alterações influenciadas por diversos fatores químicos, físicos e 

biológicos no ambiente que variam em escala espacial-temporal. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 

Com base nos experimentos realizados com as amostras ambientais do Reservatório 

do Lobo, concluiu-se que a assimilação das diferentes formas nitrogenadas variou sem padrão 

definido ao longo das coletas e pareceu estar relacionada à estrutura da comunidade 

fitoplanctônica. Provavelmente, alguns grupos possuem maior flexibilidade metabólica em 

relação à forma de N a ser assimilada, o que pode explicar a variação da assimilação de 

nitrato, amônio ou ureia nas diferentes amostragens. No entanto, como se trata de uma 

amostra ambiental, logo, muitas espécies coexistem, o que ressalta a importância de recursos 

de que uma espécie pode se valer para competir.  
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Além das características qualitativas da comunidade do fitoplâncton, outros fatores 

influenciaram o processo de assimilação. A densidade fitoplanctônica, a concentração de 

nutrientes, o pH, a razão N:P e o OD foram mais significativos segundo a correlação de 

Spearman (p < 0,05). Não foi encontrada uma correlação significativa entre as variáveis 

RSFA e temperatura com a assimilação, sendo importantes, contudo, para a estruturação da 

comunidade fitoplanctônica. 

A forma nitrogenada mais assimilada pelo fitoplâncton durante as coletas foi amônio, 

nos meses de janeiro e julho de 2015. Já nitrato e ureia foram mais assimilados no mês de 

abril de 2015. Foi verificado um aumento das taxas de assimilação do nitrogênio ao longo do 

tempo, refletindo o contínuo processo de eutrofização artificial do sistema aquático. Assim, 

conclui-se que as taxas de assimilação de nitrogênio podem ser um indicador importante do 

estado trófico do ambiente, já que se mostraram proporcionais ao incremento temporal da 

disponibilidade de nutrientes e do aumento da concentração de clorofila no Reservatório do 

Lobo. 

A partir dos experimentos realizados com as culturas laboratoriais isoladas, ficou clara 

a maior preferência pela assimilação do amônio pelas espécies Scenedesmus sp. e Microcystis 

aeruginosa, em todas as condições de luz e temperatura testadas. A temperatura e intensidade 

luminosa influenciaram significativamente o processo de assimilação nesses testes. Para 

Scenedesmus sp., a maior assimilação de amônio ocorreu em condições com 450 µE.m-2.s-1 a 

20°. Já para a Microcystis aeruginosa, a maior assimilação de amônio ocorreu em condições 

com 50 µE.m-2.s-1 a 20°C. 

Conclui-se, deste experimento, que as espécies isoladas apresentaram maior 

preferência em assimilar nitrogênio a baixas temperaturas, porém a cianobactéria em 

intensidade menor e a clorofícea em intensidade maior de luz. No entanto, não é possível 

extrapolar esse comportamento obtido em culturas isoladas a ambientes naturais, em que 

diferentes condições ambientais podem gerar estresse e uma diversificada comunidade 

biológica compartilha as fontes para seu desenvolvimento e compete por elas. Logo, estudos 

como o desenvolvido pela presente pesquisa são imprescindíveis para o melhor entendimento 

de como o fitoplâncton isolado ou compartilhando recursos com outros organismos responde 

à assimilação do nitrogênio em diferentes condições. Espera-se que os resultados obtidos 

ofereçam subsídios para o monitoramento ambiental e para ações de melhoria da qualidade 

das águas represadas, de modo a garantir seus legítimos usos. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Realizar experimentos adicionando duas formas nitrogenadas concomitantes em 

amostras ambientais ou em culturas laboratoriais, verificando assim, se há inibição da 

assimilação de uma forma nitrogenada por outra, assim como foi realizado em estudos na 

Califórnia (LEE et al., 2015). Este tipo de experimento torna-se importante, uma vez que as 

formas disponíveis nitrogenadas não se encontram isoladas no ambiente para o fitoplâncton, e 

sim em conjunto.  

 

 Após definidas as condições de luz e temperatura favoráveis a assimilação de uma 

espécie ou uma comunidade fitoplanctônica, analisar períodos de incubação diferentes para 

verificar se há uma curva padrão da assimilação em relação ao tempo. Desta forma, seria 

possível contribuir com observações inicialmente realizadas por Dugdale e Wilkerson (1986), 

que verificaram que no início da assimilação, antes de 20 minutos da incubação, o processo é 

mais rápido. Além disso, verificar se esse padrão temporal da assimilação varia entre espécies 

ou grupos fitoplanctônicos. Isso contribuiria para gerar maior conhecimento sobre o processo 

de assimilação em ambientes de água doce em regiões subtropicais. 
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APÊNDICE 

Tabela 6: Abundância relativa (%) das espécies encontradas no Reservatório do Lobo durante as coletas de 

out/14 a jul/15, nas duas profundidades estudadas, de 50% e 10% da RSFA. 

Gênero Espécie 

Out/14 Jan/15 Abr/15 Jul/15 

50% 

RSFA 

10% 

RSFA 

50% 

RSFA 

10% 

RSFA 

50% 

RSFA 

10% 

RSFA 

50% 

RSFA 

10% 

RSFA 

B
a

ci
ll

a
ri

o
p

h
yc

e
a

e
 

Aulacoseira 

granulata 
5,4 5,3 2,2 

   
2,1 0,6 

Aulacoseira sp. 
    

0,6 
   

Cyclotella 

meneghiniana       
0,7 0,6 

Cyclotella sp. 1,6 0,9 6,5 12,0 
    

Synedra sp. 
  

2,9 8,0 
 

0,6 
  

C
h

la
m

yd
o

-

p
h

yc
e
a

e
 

Chlamydomonas 

gracilis 
1,6 2,7 6,5 

 
1,9 

 
2,1 3,1 

C
h

lo
ro

p
h

yc
e
a

e
 

Actinastrum 

hantschii   
26,6 25,6 14,8 14,3 4,9 2,5 

Ankistrodesmums 

falcatus   
1,4 

     

Ankistrodesmums 

sp.  
0,9 

      

Chlorella vulgaris 3,1 1,8 2,9 3,2 2,6 2,4 2,8 1,3 

Dictyosphaerium 

pulchellum   
0,7 

  
0,6 

  

Kirchneriella 

obesa   
0,7 0,8 

 
0,6 4,9 10,7 

Monoraphidium 

contortum 
2,3 

 
0,7 

     

Pediastrum 

duplex    
0,8 

    

Scenedesmus 

opoliensis 
0,8 

 
2,2 

     

Scenedesmus sp. 
    

0,6 
 

2,8 
 

Staurastrum 

corpulentum    
0,8 

    

Staurastrum sp. 
 

0,9 
      

C
ry

p
to

p
h

yc
e
a

e
 Cryptomonas 

brasiliensis       
2,1 

 

Cryptomonas sp. 
    

1,3 1,8 
  

Cryptomonas 

tetrapyrenoidosa 
1,6 4,4 1,4 3,2 

    

C
ya

n
o

b
a

ct
er

ia
 Anabaena sp. 

 
7,1 0,7 

     

Aphanizomenon 

sp.    
4,0 73,5 71,4 73,2 76,7 

Aphanocapsa 

elachista 
8,5 1,8 2,9 4,0 3,2 2,4 0,7 

 

Aphanotece sp. 
  

13,7 1,6 
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Cylindrospermops

is raciborskii 
73,6 71,7 24,5 33,6 

    

Geitlerinema sp. 
 

1,8 
      

Lyngbya sp. 
    

1,3 5,4 1,4 
 

Merismopedia sp. 
   

0,8 
    

Microcystis 

aeruginosa 
0,8 

 
3,6 1,6 

 
0,6 1,4 2,5 

Pseudoanabaena 

limnetica       
0,7 0,6 

D
y

n
o

p
h

y
ce

a
e
 

Ceratium sp. 0,8 
      

1,3 

Peridinium 

gatunense  
0,9 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Meio de Cultivo WC (GUILLARD; LORENZEN, 1972) 

 

Componente 
Solução estoque 

(mg/L dH2O) 
Quantidade usada 

Tris -- 500 mg 

NaNO3 85,01 1 ml 

CaCl2.2H2O 36,76 1 ml 

MgSO4.7H2O 36,97 1 ml 

NaHCO3 12,6 1 ml 

NaSiO3.9H2O 28,42 1 ml 

K2HPO4 8,71 1 ml 

Trace Metals solution 
ver receita 

seguinte 
1 ml 

Vitamins solution 
ver receita 

seguinte 
1 ml 
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ANEXO B – Meio de Cultivo ASM -1 (GORHAM et al., 1964 modificado por 

REYNOLDS; JAWORSKI, 1978) 

 

Componente 

Solução 

estoque (g/100 

ml) 

ml estoque/L de 

ASM-1 

A 

NaNO3 0,85 

20 

MgCl2.6H2O 0,204 

MgSO4.7H2O 0,246 

CaCl2.2H2O 0,147 

B 
K2HPO4 0,87 

2 
Na2HPO4 0,71 

C 

H3BO3 2,48 

0,1 

MnCl2.4H2O 1,39 

FeCl3.6H2O 1,08 

ZnCl2 0,44 

CoCl2.6H2O 0,019 

CuCl2.2H2O 0,00014 

D EDTA.Na2 1,86 0,4 
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ANEXO C – Meio de Cultivo BG-11  

 

# Componente Quantidade 
Concentração da 

Solução Estoque 

1 
NaNO3 (Fisher 

BP360-500) 
10 mL/L 

30 g/200 mL 

dH2O 

2 
K2HPO4 (Sigma 

P 3786) 
10 mL/L 

0.8 g/200 mL 

dH2O 

3 
MgSO4·7H2O 

(Sigma 230391) 
10 mL/L 

1.5 g/200 mL 

dH2O 

4 
CaCl2·2H2O 

(Sigma C-3881) 
10 mL/L 

0.72 g/200 mL 

dH2O 

5 
Citric Acid·H2O 

(Fisher A 104) 
10 mL/L 

0.12 g/200 mL 

dH2O 

6 

Ferric 

Ammonium 

Citrate 

10 mL/L 
0.12 g/200 mL 

dH2O 

7 
Na2EDTA·2H2O 

(Sigma ED255) 
10 mL/L 

0.02 g/200 mL 

dH2O 

8 
Na2CO3 (Baker 

3604) 
10 mL/L 

0.4 g/200 mL 

dH2O 

9 
BG-11 Trace 

Metals Solution 
1 mL/L 

 

1 

Sodium 

Thiosulfate 

Pentahydrate 

(agar media 

only,sterile) 

(Baker 3946) 

1 mL/L 
49.8 g/200 mL 

dH2O 

 


