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Estado da arteEstado da arte

Clima está mudando e a velocidade da Clima está mudando e a velocidade da 
mudança é preocupante.mudança é preocupante.
Reino Unido e boa parte da Europa Reino Unido e boa parte da Europa 
temperatura deverá aumentar 3temperatura deverá aumentar 3--5 ºC na 5 ºC na 
primeira metade do século XXI.primeira metade do século XXI.
IPCCIPCC  durante período 1900durante período 1900--2100 a 2100 a 
temperatura média da Terra pode temperatura média da Terra pode 
aquecer entre 1,4aquecer entre 1,4--5,8 ºC.5,8 ºC.



Estado da arteEstado da arte

Dois terços do Planeta Azul Dois terços do Planeta Azul  água água 
salgada.salgada.
2,6 %2,6 %  água doce.água doce.
Água doceÁgua doce  99,7 %99,7 % estão indisponíveis estão indisponíveis 
((76,4 %76,4 % congelados nas calotas polares, congelados nas calotas polares, 
22,8 %22,8 % fazem parte de aqüíferos); fazem parte de aqüíferos); 0,3 %0,3 %
 prontamente acessíveis como água prontamente acessíveis como água 
superficial (área alagada, rio, lago, superficial (área alagada, rio, lago, 
represa).represa).



Estado da arteEstado da arte

Mudanças climáticas ocorrem abrupta ou Mudanças climáticas ocorrem abrupta ou 
lentamente.lentamente.
AbruptaAbrupta  responsresponsáável pela vel pela retração de retração de 
geleiras fora das regiões polares. geleiras fora das regiões polares. 
ExemploExemplo: Andes peruanos (contêm : Andes peruanos (contêm 70 %70 %
das geleiras tropicais do mundo) das geleiras tropicais do mundo) 
geleira geleira QoriQori KalisKalis  retraiu retraiu 60 m ano60 m ano--11 nos nos 
últimos 14 anos (1991últimos 14 anos (1991--2005) contra 2005) contra 6 m 6 m 
anoano--11 no período 1976no período 1976--1990.1990.



Estado da arteEstado da arte

LentaLenta  atatéé a metade do a metade do HolocenoHoloceno Terra Terra 
foi mais quente do que na metade foi mais quente do que na metade 
seguinte do mesmo perseguinte do mesmo perííodoodo. . ExemplosExemplos: : 
Monte Monte KilimanjaroKilimanjaro (África Equatorial) e (África Equatorial) e 
Monte Monte HuascaránHuascarán (Peru).(Peru).
Final do Final do HolocenoHoloceno  resfriamento abrupto resfriamento abrupto 
e generalizado do clima mundial, e generalizado do clima mundial, 
formandoformando--se geleiras nas áreas frias e se geleiras nas áreas frias e 
úmidas.úmidas.



Estado da arteEstado da arte
Duração de uma geração do fitoplâncton Duração de uma geração do fitoplâncton 
bastante curta bastante curta  < 5< 5--7 dias7 dias..
200200--500 gerações500 gerações em um ciclo de em um ciclo de 
mudança climática.mudança climática.
Rápido suceder de gerações propiciará Rápido suceder de gerações propiciará 
seleção das formas melhor adaptadas às seleção das formas melhor adaptadas às 
novas condições ambientais.novas condições ambientais.
Ecologia do fitoplâncton Ecologia do fitoplâncton  valiosa valiosa 
ferramenta para entender a forma de ferramenta para entender a forma de 
atuação das mudanças climáticas.atuação das mudanças climáticas.



Algumas algas do fitoplânctonAlgumas algas do fitoplâncton



Estado da arteEstado da arte

Duas considerações importantes:Duas considerações importantes:
 Apenas despertamos Apenas despertamos  relativamente relativamente 

pouco foi feito até agora com relação pouco foi feito até agora com relação 
aos efeitos das mudanças climáticas aos efeitos das mudanças climáticas 
globais sobre o fitoplâncton.globais sobre o fitoplâncton.

 Como Como difereriardifereriar mudanças climáticas mudanças climáticas 
globais de efeitos episódicos como, globais de efeitos episódicos como, 
por exemplo, o El por exemplo, o El NiñoNiño..



Estado da arteEstado da arte
Resultados obtidos Resultados obtidos  grande preocupação grande preocupação 
 aquecimento global parece intensificar a aquecimento global parece intensificar a 
eutrofizaeutrofizaçãçãoo..
Lago Lago BalatonBalaton (Hungria) (Hungria)  processo de processo de 
restauração no início dos anos 1980 restauração no início dos anos 1980 
redução de 50redução de 50--60 % da carga de fósforo 60 % da carga de fósforo 
declínio das declínio das cianobactériascianobactérias..
Seguiram florações de Seguiram florações de CylindrospermopsisCylindrospermopsis
raciborskiiraciborskii em alguns verões em alguns verões  germinação germinação 
dos acinetos à temperatura de 21dos acinetos à temperatura de 21--22 ºC.22 ºC.



Estado da arteEstado da arte

Característica ecológica importante de Característica ecológica importante de 
CylindrospermopsisCylindrospermopsis raciborskiiraciborskii 
independe de cargas externas de independe de cargas externas de 
fósforo.fósforo.
Lago das GarçasLago das Garças (Brasil) (Brasil)  situação situação 
idêntica idêntica  ambiente                                      ambiente                                       
autoauto--alimentado a partir dos alimentado a partir dos 
sedimentos sedimentos  florafloraçõções persistentes es persistentes 
de de CylindrospermopsisCylindrospermopsis raciborskiiraciborskii..



Floração de Floração de cianobactériascianobactérias no Lago das Garças, São Paulo, SP.no Lago das Garças, São Paulo, SP.



Mas, pode chegar a isto!Mas, pode chegar a isto!



CylindrospermopsisCylindrospermopsis raciborskiiraciborskii
Neurotóxica



Estado da arteEstado da arte
Experimentos controlados em microcosmos Experimentos controlados em microcosmos 
de 10 L de 10 L  respostas significativas do respostas significativas do 
fitoplâncton a simulações de cenários com fitoplâncton a simulações de cenários com 
estações mais quentes durante a primavera estações mais quentes durante a primavera 
em lago da região temperada.em lago da região temperada.
CianobactériasCianobactérias respondem mais prontamente respondem mais prontamente 
ao aumento de temperatura do que as algas ao aumento de temperatura do que as algas 
verdes e diatomáceas verdes e diatomáceas  maiores taxas de maiores taxas de 
crescimento e picos de abundância com crescimento e picos de abundância com 
aquecimento do clima.aquecimento do clima.



Estado da arteEstado da arte
Estabilidade da água Estabilidade da água  fortemente fortemente 
controlada por fatores climáticos.controlada por fatores climáticos.
Modelo para predizer efeito da turbulência da Modelo para predizer efeito da turbulência da 
água na competição por luz água na competição por luz  forneceu forneceu 
dados esclarecedores sobre os efeitos do dados esclarecedores sobre os efeitos do 
aquecimento global.aquecimento global.
Estudo experimental realizado durante o Estudo experimental realizado durante o 
verão em lago da Holanda verão em lago da Holanda  substituição de substituição de 
espécies é previsível e espécies melhor espécies é previsível e espécies melhor 
adaptadas à flutuação (adaptadas à flutuação (MicrocystisMicrocystis) foram ) foram 
favorecidas no período de maior estabilidade favorecidas no período de maior estabilidade 
térmica da coluna d’água (períodos mais térmica da coluna d’água (períodos mais 
quentes e de ventos fracos).quentes e de ventos fracos).



MicrocystisMicrocystis aeruginosaaeruginosa
Hepatotóxica

Microcistinas



Aprofundando o conhecimentoAprofundando o conhecimento

Mais estudos que relacionem variações Mais estudos que relacionem variações 
temporais das comunidades temporais das comunidades 
fitoplanctônicas (principalmente das fitoplanctônicas (principalmente das 
cianobactériascianobactérias potencialmente tóxicas) potencialmente tóxicas) 
com a temperatura do ar, a estabilidade com a temperatura do ar, a estabilidade 
da coluna d’água e as condições da coluna d’água e as condições 
climáticas.climáticas.



Sugestão de açãoSugestão de ação

Lançar edital incentivando a pesquisa Lançar edital incentivando a pesquisa 
sobre as variações temporais das sobre as variações temporais das 
comunidades de comunidades de cianobactériascianobactérias
potencialmente tóxicas em relação à potencialmente tóxicas em relação à 
temperatura do ar, à estabilidade da temperatura do ar, à estabilidade da 
coluna d’água e às condições climáticas, coluna d’água e às condições climáticas, 
com a finalidade de conhecer aquelas em com a finalidade de conhecer aquelas em 
que crescem esses organismos nas que crescem esses organismos nas 
condições Brasil.condições Brasil.



Aprofundando o conhecimentoAprofundando o conhecimento

Mais estudos que relacionem as Mais estudos que relacionem as 
variações temporais das variações temporais das 
diatomáceas com as condições diatomáceas com as condições 
climáticas e as características físicas climáticas e as características físicas 
e químicas da água e dos e químicas da água e dos 
sedimentos.sedimentos.



Sugestão de açãoSugestão de ação

Lançar edital incentivando a pesquisa Lançar edital incentivando a pesquisa 
sobre as variações temporais das sobre as variações temporais das 
comunidades de diatomáceas dos comunidades de diatomáceas dos 
sedimentos e da coluna d’água frente as sedimentos e da coluna d’água frente as 
condições climáticas e as características condições climáticas e as características 
físicas e químicas desses dois físicas e químicas desses dois 
compartimentos, a fim de buscar compartimentos, a fim de buscar 
organismos indicadores para a realidade organismos indicadores para a realidade 
Brasil.Brasil.



Aprofundando o conhecimentoAprofundando o conhecimento

Estudos que relacionem, por exemplo, a Estudos que relacionem, por exemplo, a 
ocorrência de ocorrência de cianobactériascianobactérias
(principalmente as potencialmente (principalmente as potencialmente 
tóxicas) com eventos climáticos como a tóxicas) com eventos climáticos como a 
entrada de frentes frias. entrada de frentes frias. 



Sugestão de açãoSugestão de ação

Financiar a formação de uma rede de Financiar a formação de uma rede de 
sistemas de monitoramento em tempo sistemas de monitoramento em tempo 
real para estudos que relacionem a real para estudos que relacionem a 
ocorrência de ocorrência de cianobactériascianobactérias
(principalmente as potencialmente (principalmente as potencialmente 
tóxicas) com eventos climáticos como, tóxicas) com eventos climáticos como, 
por exemplo, a entrada de frentes frias.por exemplo, a entrada de frentes frias.



Aprofundando o conhecimentoAprofundando o conhecimento

Obtenção de maior número de séries Obtenção de maior número de séries 
temporais que permitam dissociar temporais que permitam dissociar 
eventos ocasionais de recorrentes.eventos ocasionais de recorrentes.



Sugestão de açãoSugestão de ação

Incentivar a produção de séries Incentivar a produção de séries 
temporais que permitam dissociar temporais que permitam dissociar 
eventos ocasionais de recorrentes. Tais eventos ocasionais de recorrentes. Tais 
séries deveriam estar interligadas para séries deveriam estar interligadas para 
uma troca efetiva e eficiente de uma troca efetiva e eficiente de 
informação. informação. 



Aprofundando o conhecimentoAprofundando o conhecimento

Elaboração de modelo matemático Elaboração de modelo matemático 
preditivo sobre as alterações climáticas preditivo sobre as alterações climáticas 
e seus impactos sobre o fitoplâncton de e seus impactos sobre o fitoplâncton de 
águas continentais. águas continentais. 



Sugestão de açãoSugestão de ação

Lançar edital incentivando a elaboração Lançar edital incentivando a elaboração 
de modelos matemáticos que de modelos matemáticos que 
possibilitem relacionar possibilitem relacionar –– antevendo!antevendo! -- as as 
alterações climáticas e seus impactos alterações climáticas e seus impactos 
sobre o fitoplâncton de águas sobre o fitoplâncton de águas 
continentais e, em especial, sobre as continentais e, em especial, sobre as 
cianobactériascianobactérias..



Muito obrigadoMuito obrigado


