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RESUMO 

 

BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E AÇÕES EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM DOIS AÇUDES DA BACIA HIDROGRÁFICA APODI-MOSSORÓ, 

RN. 

A escassez de água é uma realidade para os habitantes da região semiárida brasileira. O 

problema, em termos quantitativos, é ocasionado em virtude das condições climáticas locais 

refletindo, principalmente, em um déficit hídrico. Em termos qualitativos, decorre dos 

múltiplos usos e consequente contaminação pelas atividades humanas. A eutrofização 

apresenta-se como uma ameaça para o uso sustentável dos recursos hídricos, tendo em vista 

favorecer a predominância de densas populações de cianobactérias, as quais podem ser 

potencialmente prejudiciais à saúde humana. O objetivo deste estudo é compreender a 

dinâmica das populações de cianobactérias e do fitoplâncton para avaliar a qualidade de água 

dos reservatórios Santa Cruz do Apodi e Pau dos Ferros pertencentes à bacia hidrográfica do 

rio Apodi-Mossoró. Amostras de água foram coletadas mensalmente entre outubro de 2011 e 

maio de 2012 nos reservatório Santa Cruz e Pau dos Ferros, neste último, em jan/12 foi 

realizado um perfil nictemeral. As variáveis abióticas obtidas em campo e no laboratório 

foram: temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, turbidez, transparência, nitrogênio total 

e fósforo total. As amostras do fitoplâncton foram coletadas com rede de plâncton e garrafa de 

Van. Foram realizados: identificação, quantificação, cálculo do biovolume, classificação em 

grupos funcionais e cálculo do índice de assembleia fitoplanctônico (Q), cianotoxinas foram 

quantificadas pelo método ELISA. Análises estatísticas deram suporte à avaliação da 

dinâmica entre fatores bióticos e abióticos. Aplicação de questionário foi realizada para 

analisar as concepções prévias da população, profissionais de ensino e alunos. O reservatório 

Pau dos Ferros  considerado raso, turvo e eutrófico apresentou dominância do grupo funcional 

SN durante todo o período amostral. A biomasa fitoplanctônica variou entre 20 e 70 mm³.l
-1

, 

os menores valores coincidiram com o aumento da zona de mistura e transparência, que 

contribuíram para a ocorrência de alteração na composição de espécies da 



comunidade fitoplanctônica. A aplicação do índice Q mostrou-se relevante, o reservatório Pau 

dos Ferros, em função das espécies presentes, foi categorizado, ecologicamente, como ruim 

durante quase todo o período amostral. O reservatório Santa Cruz apresentou baixa biomassa 

(0,04 e 4,31 mm³. l
-1

) e maior diversidade na composição fitoplanctônica. De acordo com o 

índice de assembléia (Q), ele apresentou condição moderada, durante a maior parte do 

período, influenciado por diferentes grupos funcionais típicos de ambientes meso-eutróficos 

(K, S0, H1,C, F, J, P, D e N). Associações de diatomáceas D e clorofíceas X1 sucederam as 

populações de cianobactérias em períodos marcados por maior instabilidade no sistema, 

causadas pelo vento ou chuva. Em síntese, a ocorrência de estiagem tem influência direta 

sobre as condições hidrológicas dos reservatórios, em geral, nesses eventos, a redução do 

nível do reservatório está diretamente associada à diminuição da qualidade da água e aumento 

da densidade fitoplanctônica ocorrendo predominância de cianobactérias, o índice Q refletiu 

bem às mudanças na composição fitoplanctônica, sendo um bom indicador para o 

biomonitoramento dos reservatórios avaliados neste estudo e o levantamento das concepções 

prévias mostrou a necessidade de se trabalhar a sensibilização ambiental para a preservação 

dos recursos hídricos através da realização de oficinas de Educação Ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Fitoplâncton. Cianobactérias. Grupos funcionais do fitoplâncton. 

Índice de Assembléia. Cianotoxinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BIOMONITORING OF WATER QUALITY AND SHARES IN ENVIRONMENTAL 

EDUCATION IN THE BASIN TWO DAMS APODI-MOSSORÓ, RN. 

 

Water scarcity is a reality for the inhabitants of the Brazilian semiarid region. The problem, in 

quantitative terms , is caused due to local climatic conditions due mostly to a water deficit. 

Qualitatively, results of multiple uses and resulting contamination by human activities. 

Eutrophication is presented as a threat to the sustainable use of water resources, in order to 

favor the predominance of dense populations of cyanobacteria, which can be potentially 

harmful to human health. The aim of this study is to understand the population dynamics of 

phytoplankton and cyanobacteria to assess water quality of reservoirs Santa Cruz do Apodi 

and Pau dos Ferros  belonging to bacia Apodi Mossoró-RN . Water samples were collected 

monthly between October 2011 and May 2012 in reservoirs Santa Cruz do Apodi and Pau dos 

Ferros, in this latter , in Jan/12 we performed a diel profile . The abiotic variables obtained in 

the field and in the laboratory were: water temperature , dissolved oxygen , pH , turbidity , 

transparency , total nitrogen and total phosphorus . Phytoplankton samples were collected 

with a plankton net and bottle of Van dorn . Were performed : identification , quantification , 

calculation of biovolume , classification into functional groups and index calculation 

phytoplankton assembly ( Q ) , cyanotoxins were quantified by ELISA . Statistical analyzes 

supported the evaluation of the dynamics between biotic and abiotic factors. A questionnaire 

was conducted to examine the conceptions of the population, education professionals and 

students. The reservoir of Pau dos Ferros,  shallow , turbid and eutrophic showed dominance 

of the functional group SN throughout the sample period . The phytoplankton biomass ranged 

from 20 to 70 mm ³ . L 
- 1

, the lowest values coincided with the increase of the mixing zone 

and transparency, which contributed to the occurrence of a change in species composition 

phytoplankton . The application of the index Q proved relevant, the reservoir of Pau dos 

Ferros , depending on the species present , was classified ecologically as bad for almost the 

entire sample period . The reservoir Santa Cruz do Apodi showed low biomass ( 0.04 and 

4.31 mm ³ . L 
- 1

 ) and greater diversity in the phytoplankton composition . According to the 

index assembly (Q ), it showed moderate condition during most of the period influenced by 

different functional groups of typical meso- eutrophic environment (K S0, H1, C, F , J , E, D 

and N) . Associations of diatoms and green algae D and X1 succeeded populations of 

cyanobacteria in periods marked by greater instability in the system , caused by wind or rain . 



In summary , the occurrence of drought has a direct influence on the hydrological conditions 

of the reservoirs , in general, these events, reducing the reservoir level is directly related to 

decreased water quality and increased density of phytoplankton occurring predominance of 

cyanobacteria , the index Q reflected well to changes in phytoplankton composition , being a 

good indicator for biomonitoring of reservoirs in this study and survey of previous 

conceptions showed the need to work on environmental awareness for the preservation of 

water resources by conducting workshops for Environmental Education 

KEYWORDS: Phytoplankton. Cyanobacteria. Functional groups of phytoplankton. Index 

Assembly. Cyanotoxins. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 A problemática da qualidade de água em região semiárida 

A denominação semiárido traz em si a marca da escassez hídrica, que é ocasionada 

pela baixa pluviosidade e intensa evaporação. A região semiárida brasileira, segundo a nova 

delimitação do Ministério da Integração Nacional, abrange uma área de 969.589,4 km², que 

corresponde a 11% do território nacional e enquadra 1.133 municípios localizados em dez 

estados da federação (PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA e MG). No Rio Grande do Norte, 

estão inseridos 166 municípios, o que corresponde a 88% do território do estado, 

compreendendo uma população de 1.061.296 habitantes (BRASIL, Ministério da Integração 

Nacional, 2005).  

A ocorrência de chuvas nessa região é caracterizada por sua grande variabilidade 

espacial e temporal, com precipitação média anual situada entre 400 e 800 mm, concentradas 

entre os meses de dezembro- fevereiro e março-maio com poucos dias de chuvas torrenciais 

sendo também registrada a ocorrência de secas periódicas.  Nela, estão situados, 

aproximadamente, 25 milhões de habitantes e a água, embora seja considerada um bem 

escasso, constitui um recurso fundamental para o desenvolvimento econômico e social bem 

como para a sadia qualidade de vida das populações locais (SOUZA FILHO, 2011). 

Visando a minimizar o problema da escassez hídrica, algumas medidas 

governamentais têm sido adotadas há séculos. De acordo com Cirilo (2008), elas consistem 

principalmente na implantação de infraestruturas capazes de garantir água para o 

abastecimento humano, animal e viabilizar a irrigação. Nesse contexto, algumas políticas tem 

se destacado, como: a acumulação de água em açudes, a qual tem sido realizada através da 

construção de reservatórios de pequeno, médio e grande porte, a perfuração de poços e 

construção de cisternas nas comunidades rurais.  

Segundo Garjulli (2003) tais políticas possuem caráter centralizador e fragmentado, 

além disso, não estão de acordo com o novo modelo de desenvolvimento sustentável proposto 

para a gestão dos recursos hídricos, o qual se fundamenta nos princípios da gestão 

descentralizada, integrada e participativa, adotando a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão, além disso, defende que a água seja considerada um bem público e 

econômico.  

Os reservatórios superficiais são considerados as principais fontes de água do 

semiárido, compreendendo mais de 70.000 sistemas com ≤ 1000 m
2
. Embora muitos deles 

sejam usados para obtenção de água potável, a maioria é concebida para múltiplas finalidades, 

tais como irrigação, recreação, pesca e pecuária (BOUVY et al., 2003, p. 116).  
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Entretanto, o uso múltiplo da água de forma desordenada tem afetado a qualidade de 

água disponível. Segundo Tundisi (2005, p. 27) o aumento do uso múltiplo das águas afeta 

não somente a qualidade e quantidade  de água, mas também provoca alterações  de habitats, 

da biodiversidade, da pesca comercial e esportiva.   

 Entre os principais problemas decorrentes do mau uso da água que afetam os corpos 

hídricos da região semiárida brasileira, estão: a eutrofização, ocasionada pelo aumento do 

nitrogênio e fósforo no ambiente aquático, a salinização, decorrente das características 

hidrogeológicas, climáticas ou manejo inadequado do corpo hídrico e a contaminação por 

efluentes, agrotóxicos, metais pesados ou outros dejetos (ARAÚJO et al., 2009) 

 A eutrofização surge como uma das principais consequências adversas seja de 

processos hidrogeológicos da bacia de drenagem ou em decorrência da contaminação por 

resíduos oriundos das atividades humanas. Elevados níveis de eutrofização proporcionam a 

quebra do equilíbrio natural das cadeias tróficas alterando os ciclos biológicos no corpo 

d’água (CHAPRA, 2008). 

Ambientes eutrofizados estão propícios ao surgimento e expansão de florações de 

microalgas, destacando-se em ambientes de água doce, as cianobactérias. As florações 

resultam em um desequilíbrio ecológico no qual ocorre o crescimento excessivo do 

fitoplâncton com predominância de poucos grupos acarretando redução da diversidade 

biológica fitoplanctônica e origina problemas como a diminuição das concentrações de 

oxigênio, levando à morte organismos aquáticos, alterações na coloração, sabor e odor das 

águas (COSTA et al., 2006). Está bem documentado na literatura que as novas condições 

estabelecidas, na água, pela eutrofização, como elevadas turbidez, temperatura e baixa 

luminosidade, até mais do que as altas concentrações de nutrientes, favorecem a dominância 

de cianobactérias em ambientes limnéticos eutróficos. Tais condições proporcionam 

vantagens competitivas para as cianobactérias, favorecendo a dominância por espécies que 

formam grandes colônias e filamentos (SCHEFFER et al., 1997; SCHEFFER, 1998). 

Nos reservatórios do nordeste semiárido, a eutrofização consiste em uma realidade 

constante e a ocorrência de florações tóxicas de cianobactérias é muito freqüente (BOUVY et 

al., 1999, 2003; MOLICA et al., 2002; COSTA et al., 2006, HUZSAR et al., 2000). Segundo 

Campos (2009) os reservatórios desta região com volumes de água reduzidos durante as 

longas estiagens, continuam recebendo efluentes domésticos o que, consequentemente, 

interfere na realidade do abastecimento de água das populações.   

Um fator agravante para a ocorrência de florações com dominância de cianobactérias é 

o fato de estas  produzirem toxinas com efeito agudo ou crônico sobre a saúde humana e de 
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animais (KAEBERNICK; NEILAN, 2001).  Há um  crescente registro de danos causados por 

florações de cianobactérias à saúde pública. Pesquisas têm mostrado que 25% a 70% das 

florações de cianobactérias são tóxicas em todo o mundo (CARMICHAEL, 2001). São 

diversas as causas que favorecem o desenvolvimento de florações e o seu grau de toxicidade, 

mas acredita-se que alterações na qualidade da água causadas por atividades antropogênicas 

são um fator importante para a sua expansão (CODD et al., 2005). O registro mais marcante 

de intoxicação por cianotoxinas, inclusive com repercussão internacional, ficou também 

conhecido como a “Tragédia de Caruaru”, tendo em vista ter ocorrido na cidade de Caruaru 

localizada no interior de Pernambuco. Durante o evento foram registradas  mais de 50 mortes 

humanas por intoxicação de pacientes que realizavam hemodiálise com água contaminada por 

microcistinas (JOCHIMSEN et al., 1998). 

Segundo Costa et al. (2006); (2009); Eskinazi-Sant’anna  et al. (2007); Panosso et al. 

(2007), no semiárido do Rio Grande do Norte, muitos reservatórios utilizados para 

abastecimento público apresentam condições eutróficas e eventualmente hipereutróficas com 

constante ocorrência de florações hepatotóxicas de cianobactérias como Microcystis 

aeruginosa, Planktotrix agardhii, Cylindrospermopsis raciborskii e Anabaena circinalis. 

Portanto, essa problemática representa uma ameaça para o uso sustentável dos recursos 

hídricos, em virtude disso estudos sobre o biomonitoramento da qualidade de água, com 

ênfase na comunidade fitoplanctônica, e o conhecimento das características limnológicas dos 

corpos hídricos são imprescindíveis.  

 

1.2 Comunidade fitoplanctônica como unidade ecológica 

 

A comunidade fitoplanctônica, representada por microalgas fotossintetizantes de 

grupos taxonômicos diversos, forma a base das cadeias alimentares dos ecossistemas 

aquáticos e tem como principais características: o curto tempo de geração e as rápidas 

respostas às alterações ambientais. 

De acordo com Reynolds (1988) as condições ambientais direcionam a dinâmica e 

composição de espécies do fitoplâncton, merecendo destaque a influência de fatores químicos 

como a quantidade de nutrientes disponíveis,  físicos, em especial o regime de luz, 

temperatura e a mistura da água bem como interações bióticas ou autogênicas, ou seja, a 

predação e a competição. 

 Na região tropical, a interação entre fatores químicos, físicos e biológicos é 

responsável por alterar as propriedades e comportamentos físico-químicos da água 
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interferindo, principalmente, nos padrões de sazonalidade (BORMANS; FORD; FABBRO, 

2005). Nesses ecossistemas aquáticos, a mudança entre a estratificação e mistura da coluna de 

água pode ocorrer diariamente, enquanto nas latitudes temperadas está baseada em ciclos mais 

longos (BARBOSA; PADISÁK, 2002).  

 As mudanças diárias ou os ciclos periódicos ocorridos no ambiente aquático 

direcionam a seleção de espécies da comunidade fitoplanctônica. No processo, chamado 

“sucessão sazonal”, o cenário competitivo está mudando e dezenas de gerações de espécies 

individuais estão envolvidas (SOMMER et al., 1993). Neste sentido, o conhecimento da 

distribuição nictemeral e sazonal da comunidade fitoplanctônica pode contribuir para uma 

melhor compreensão dos fatores que regulam as espécies-chave (BECKER et al., 2009, p. 

285). 

O estudo da biodiversidade fitoplanctônica tem sido realizado através da utilização de 

sistemas de classificação taxonômica, os quais requerem a manipulação de longas listas de 

espécies visando relacionar a composição e biomassa do fitoplâncton com o espectro trófico 

ou determinar a qualidade de água (PADISÁK et al., 2006). Esta metodologia está caindo em 

desuso, tendo em vista ter sido desenvolvida a abordagem dos grupos funcionais 

fitoplanctônicos, os quais correspondem a grupos de espécies de origem taxonômica 

polifilética que tendem a dominar ou co-dominar o fitoplâncton de lagos e reservatórios 

quando expostos a condições ambientais semelhantes (REYNOLDS et al., 2002).  

A abordagem dos grupos funcionais fitoplanctônicos encontrou inspiração nos estudos 

desenvolvidos por fitossociologistas terrestres como Tüxen (1955) e Braun-Blanquet (1964), 

os quais se basearam nos conceitos ecológicos de comunidade e no papel funcional das 

espécies para desenvolverem um esquema de classificação para a vegetação terrestre. Em 

seguida, Hutchinson (1967) ganhou destaque ao desenvolver categorias ecológicas para o 

fitoplâncton e descrever a existência de variações na composição da comunidade 

fitoplanctônica entre diferentes tipos de lago. Contribuição relevante foi dada por Margalef 

(1978), o qual defendeu que diferentes formas de vida apresentam adaptações para sobreviver 

em ambientes instáveis e turbulentos, apresentando a capacidade de migração vertical entre 

dois compartimentos como uma das estratégias adaptativas mais vantajosas.  

Em 1980, Reynolds e colaboradores realizaram a primeira tentativa de elaborarem um 

sistema de classificação para o fitoplâncton sensível às alterações ambientais, como a 

eutrofização, a estratificação ou ao acesso à quantidade de nutrientes adequados, tal 

abordagem foi inspirada nos estudos de Braun-Blanquet (1964) para a fitossociologia terrestre 

e utilizou pela primeira vez os códons alfa-numéricos (símbolos formados por letra maiúscula 
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isolada, acompanhada de minúscula ou número) para representar os grupos de espécies. 

Posteriormente, Sommer (1986) trabalhando com lagos da Europa, demonstrou existirem 

semelhanças no comportamento dos lagos em uma escala de variação anual (floração na 

primavera, estratificação no verão, aprofundamento da camada de mistura do verão para o 

outono) e o fato de diferentes grupos de espécies dominarem em cada fase, de acordo com o 

estado trófico ou limitadas, principalmente, pela disponibilidade de nutrientes.  

 Durante a década de 1990, pode-se considerar que existiram avanços importantes para 

o desenvolvimento da versão final da abordagem dos grupos funcionais, merecem destaque os 

trabalhos de Olrik (1997), o qual estudando grupos de espécies encontrados nos lagos da 

Dinamarca descreveu a existência de diferentes padrões de tamanhos para o fitoplâncton, 

formas menores dominavam em ambientes oligo-mesotróficos e maiores em eu-

hipereutróficos. Novamente em 1997, Reynolds e colaboradores desenvolveram a segunda 

versão da abordagem, a qual continha avanços importantes em relação à primeira, 

contribuindo pela descoberta de que os grupos de espécies descritos geralmente 

compartilhavam morfologias semelhantes em relação às características: área de superfície, 

volume e máxima dimensão linear. 

Reynolds et al. (2002) publicaram a última versão da abordagem dos grupos 

funcionais, a qual reconhecia associações fitoplanctônicas  como unidades funcionais de um 

sistema. Aproximadamente, 31 códons foram descritos, cada um, por exemplo, A, se refere a 

um determinado grupo de espécies que compartilham nichos ecológicos semelhantes e alguns 

dos seus componentes podem dominar o fitoplâncton simultaneamente em um ambiente tendo 

em vista serem favorecidos por determinados fatores ambientais. Ainda em 2002, foi 

publicado o primeiro trabalho de validação estatística para essa abordagem por Kruk e 

colaboradores.   

Um índice ecológico (Q), utilizando o conceito de assembleia, também foi 

desenvolvido para relacionar as associações presentes em um reservatório com o estado 

ecológico (PADISÁK, et al., 2006). Este índice utiliza o fitoplâncton como um grupo 

indicador de qualidade de água e foi desenvolvido com a proposta de ser usado no 

biomonitoramento de lagos e reservatórios. Os estados ecológicos dos reservatórios estão 

distribuídos entre as categorias de 0-5, sendo 0-1(ruim), 1-2 (tolerável), 2-3 (moderado), 3-4 

(bom), 4-5 (excelente). Este índice inclui a participação relativa (pi, onde pi = ni / N; ni 

biomassa do grupo funcional; N: biomassa total) dos grupos funcionais em relação a biomassa 

total e o número do fator (F) estabelecido para o grupo funcional em cada  tipo de lago.  
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Durante o ano de 2006, Reynolds e colaboradores complementaram a lista de grupos 

funcionais, a qual foi ampliada pela adição de grupos de espécies do ambiente marinho. 

Padisák et al. (2009)  realizaram uma revisão da versão publicada em 2002, defendendo que 

esta encontrou ampla aceitação tendo em vista a quantidade de citações obtidas em nível 

mundial no intervalo de 2002 a 2009, também ocorreu adição de novos códons, os quais 

passaram a compor aproximadamente 40 grupos funcionais além de ter havido correção de 

equívocos cometidos por alguns autores no uso da abordagem proposta em 2002. 

Os grupos funcionais representados pelas letras A a D são compostos por diatomáceas  

cujo hábitat varia de oligotrófico (A e B) a eutrófico (C e D). Os grupos E, F, G, N, P e T são 

formados por clorofíceas filamentosas e algumas diatomáceas, sendo os hábitats dos grupos 

E, F e G oligotróficos e os demais meso a eutróficos. Os grupos S1, S2 e SN tem em sua 

composição apenas cianobactérias comuns a ambientes túrbidos e enriquecidos. Em 

ambientes com condições eutróficas, túrbidas e enriquecidas, como os evidenciados no 

semiárido do Rio Grande do Norte e em outros ambientes brasileiros também é comun 

ocorrerem as cianobactérias filamentosas do grupo H1, as cocóides (M), as clorófitas (J) e as 

diatomáceas (C) (HUZSAR et al., 2000). Elas dominam o fitoplâncton em ambientes rasos e 

eutróficos, porque se adaptam bem à condição de reduzida luminosidade subaquática ou à 

elevada turbidez da água. (REYNOLDS et al., 2002; PADISÁK et al., 2009).  

 Segundo Romo et al. (2012, p. 2) a alta irradiação e temperatura combinadas com 

baixos índices pluviométricos e consequente maior tempo de residência da água podem 

promover o crescimento de cianobactérias, em especial do grupo funcional SN, composto por 

Cylindrospermopsis raciborskii e outras espécies deste gênero,  durante o ano inteiro  na zona 

do Mediterrâneo, tratando-se de uma previsão adequada também para o semiárido brasileiro. 

No cenário de mudanças climáticas globais, os aumentos das temperaturas médias 

mundiais e a ocorrência de eutrofização dos corpos hídricos estão favorecendo a dominância e 

persistência das cianobactérias sobre outros grupos do fitoplâncton em ambientes continentais 

e marinhos, o que pode ser comprovado pelo aumento no número de relatos de florações cujas 

distribuições espacial e temporal foram ampliadas (SUKENIK et al., 2012).  De acordo com 

Salinger (2005), Cylindrospermopsis raciborskii, por exemplo, que era encontrada 

tipicamente na região tropical e subtropical do planeta; tem aumentado sua distribuição 

geográfica durante as duas últimas décadas, provavelmente em função do aquecimento global, 

o qual pode ter desempenhado um papel fundamental na disseminação desta e de outras 

espécies de cianobactérias. 
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Um estudo realizado por Larroudé et al. (2013) mostra que a combinação de alterações 

locais (disponibilidade de nutrientes, concentração de resíduos agrícolas) e mudanças globais 

(temperatura e hidrologia respondendo à influência do clima) tem grandes impactos sobre a 

biomassa, estrutura e composição da comunidade fitoplanctônica. 

 

1.3 Cianobactérias, cianotoxinas e saúde pública 

 

As cianobactérias compõem um grupo taxonômico morfologicamente diverso e 

amplamente distribuído, que apresenta características comuns às algas (clorofila-a e 

pigmentos acessórios) e bactérias (parede celular, organização procariótica) (WHITTON; 

POTTS, 2002). Esses microrganismos possuem origem histórica remota e constituem 

organismos pioneiros em relação ao surgimento da vida na Terra (SCHOPF, 1996). Além 

disso, são componentes naturais do fitoplâncton da maioria dos ambientes aquáticos do 

mundo, principalmente os lênticos e a sua dominância é marcante em aproximadamente 50% 

dos reservatórios brasileiros (HUSZAR et al., 2000). 

As cianobactérias proliferam formando florações que, significativamente, impactam a 

qualidade de água, principalmente, pelo fato de algumas espécies produzirem potenciais 

cianotoxinas que podem ter efeitos adversos sob a saúde de plantas e animais 

(CARMICHAEL et al., 1988). Na região tropical, as diferenças sazonais entre os fatores 

ambientais não são grandes o suficiente para induzir a substituição das cianobactérias por 

outras espécies do fitoplâncton, em virtude disso, as cianobactérias estão presentes em alta 

biomassa e são dominantes durante a maior parte do ano, estando associadas ao surgimento de 

problemas estéticos, organolépticos ou recreacionais (CHORUS; BARTHRAM, 1999). A 

ocorrência de uma cianotoxina particular é dependente da composição da comunidade de 

cianobactérias, porque espécies diferentes podem produzir toxinas diferentes, como também 

do teor celular da toxina e da taxa da produção, a qual pode ser afetada por parâmetros 

ambientais, tais como luz, temperatura e nutrientes (DOLMAN et al., 2012). 

As cianotoxinas são classificadas de acordo com sua ação farmacológica em 

hepatotoxinas, neurotoxinas e dermatotoxinas (SIVONEM; JONES, 1999).  As neurotoxinas 

são alcalóides fosforados que agem através de diferentes mecanismos fisiológicos, levando à 

morte por parada respiratória após poucos minutos de exposição (CHARMICHAEL, 1994). 

Elas podem ser subdivididas em anatoxina e saxitoxina, sendo sua produção atribuída a várias 

espécies de cianobactérias filamentosas, incluindo os gêneros: Anabaena, Aphanizomenon, 

Cylindrospermopsis, Planktothrix, Trichodesmium e Lyngbya (PEARSON et al., 2010). 
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As hepatotoxinas são heptapeptídeos cíclicos conhecidos como microcistinas ou 

pentapeptídeos designados nodularina e cilindrospermopsina (CHARMICHAEL, 1994), de 

maneira geral, podem causar a morte por hemorragia hepática em um intervalo de poucas 

horas/dias a anos, a toxicidade decorre do fato de a toxina atuar, em mamíferos, como 

inibidora da enzima fosfatase hepática (FALCONER, 1999). Cianobactérias formadoras de 

floração, incluindo os gêneros Microcystis, Anabaena, Anabaenopsis, Planktothrix, Nostoc, 

Hapalosiphon, Snowella, Woronichinia e Oscillatoria são os principais responsáveis pela 

produção de microcistinas, as quais são comumente encontradas nos ecossistemas aquáticos 

(CODD et al., 2005; FALCONER, 2005).  

 Há também as dermatotoxinas cujas reações alérgicas são produzidas por 

lipopolissacarídeos (LPS), que são componentes encontrados na parede celular de toda 

bactéria gram-negativa, incluindo as cianobactérias. Tais toxinas têm efeito irritante e 

pirogênico (CALIJURI et al., 2006). 

  

1.4 Percepção ambiental como ferramenta para reflexão socioambiental 

 

Comparada com outras áreas do conhecimento como a psicologia e a geografia, a 

inserção da percepção ambiental no campo da Educação ambiental é considerada uma 

iniciativa recentemente adotada. De maneira geral, ela tem como objetivo trabalhar a relação 

do ser humano com suas realidades imediatas, principalmente a natureza, onde se inserem a 

coletividade e o lugar habitado, as formas com que essa relação é influenciada por 

conhecimentos e discursos construídos socialmente, importando também o entendimento dos 

processos históricos e culturais dessa construção, nas investigações sobre representação social 

(MARIN, 2008). 

 De acordo com Faggionato (2005), a percepção ambiental é definida como a 

capacidade de o ser humano perceber o ambiente no qual está inserido, tomar consciência 

sobre os problemas ambientais e buscar soluções visando não só a proteger como também 

preservar o seu potencial, ou seja, está relacionada com a forma como os indivíduos veem, 

compreendem e interagem com o ambiente tendo em vista as influências ideológicas indiretas 

advindas das relações sociais (ROSA; SILVA, 2002).  

A percepção ambiental, no presente contexto, é apontada como uma etapa inicial e 

primordial em estudos de educação ambiental e divulgação científica, os quais constituem os 

principais instrumentos para a promoção da mudança de hábitos e costumes, junto às escolas 

ou sociedade, contribuindo para a adoção de consciência crítica quanto à utilização racional 
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dos recursos hídricos. Ações em educação ambiental e divulgação científica quando 

desenvolvidas junto à comunidade possuem o objetivo de sensibilizar a população para que 

compreenda os mecanismos e processos que levam a degradação da qualidade da água e as 

consequências negativas advindas principalmente com relação a aspectos sociais e 

econômicos. Neste sentido, Martins (2006) defende a adoção de uma “Educação 

contextualizada”,  levando em conta  uma proposta pautada na realidade local, que considere 

as características e potencialidades socioculturais, econômicas e ambientais.  

 Assim, este trabalho surge de uma importante pergunta: a comunidade fitoplanctônica 

seria uma ferramenta adequada para ser utilizada como indicadora de qualidade de água e do 

estado ecológico de açudes situados em região tropical semiárida? Tendo em vista as 

hipóteses de que o fitoplâncton é um bom discriminador do estado ecológico dos reservatórios 

e consequentemente pode ser utilizado como índice da qualidade de água para os açudes do 

semiárido. As florações de cianobactérias ocorrem durante o período de estiagem quando as 

condições climáticas e hidrológicas dos reservatórios são mais estáveis e de que alunos, 

educadores e público não escolar apresentam concepções pautadas no senso comum em 

relação aos problemas de qualidade de água da barragem Pau dos Ferros, além disso, não se 

inserem como coadjuvantes na solução dos problemas. 

 Para testar as hipóteses, o presente estudo tem como objetivo geral compreender os 

fatores reguladores da dominância de cianobactérias em açudes do semiárido brasileiro 

utilizando as abordagens dos grupos funcionais fitoplanctônicos e índices ecológicos. Como 

objetivos específicos, almeja-se: (1) Avaliar a qualidade de água utilizando a abordagem dos 

grupos funcionais fitoplanctônicos e o estado ecológico por meio de índice de assembleia 

fitoplanctônico; (2) Conhecer os principais fatores reguladores da composição e biomassa de 

cianobactérias nos açudes do semiárido; (3) Monitorar a presença de cianotoxinas na água de 

açude eutrofizado destinado ao abastecimento público; (4) Fazer o levantamento das 

concepções de alunos, educadores e público não escolar a respeito da problemática da 

qualidade de água em região semiárida.  

 Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da 

Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por três capítulos que 

correspondem a artigos científicos a serem submetidos para publicação. O Capítulo 1, 

intitulado Biomonitoramento do estado ecológico de dois reservatórios do semiárido 

brasileiro usando assembleias fitoplanctônicas, foi submetido ao periódico Hydrobiologia e, 

portanto, está formatado conforme este periódico 
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(http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10750); O Capítulo 2, intitulado 

Variação vertical e nictemeral dos grupos funcionais fitoplanctônicos em um reservatório 

tropical semiárido durante um período de estiagem atípica será submetido ao periódico Acta 

Limnologica Brasiliensia e, portanto, está formatado conforme este periódico 

(http://www.ablimno.org.br/publiActa.php). O Capítulo 3, intitulado A percepção ambiental 

como etapa primordial para a preservação dos recursos hídricos: estudo de caso com a 

população de um município do semiárido brasileiro será submetido ao periódico Ambiente e 

Educação e, portanto, está formatado conforme este periódico 

(http://www.seer.furg.br/ambeduc). Ao final serão apresentadas as considerações finais. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica Apodi-Mossoró (Figura 1) localiza-se na região oeste do estado 

do Rio Grande do Norte (RN) e está totalmente inserida na região semiárida brasileira. A 

referida bacia ocupa uma área correspondente 14.276 km², que equivale a 26,8% do estado, 

trata-se da segunda maior bacia do estado, a primeira genuinamente potiguar e em número de 

municípios abastecidos, totalizando 52. Possui nascente no município de Luís Gomes e 

estende-se por 120 km, desaguando entre os municípios de Areia Branca e Grossos no litoral 

setentrional. 

A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró tem como principal característica sua 

composição geológica bastante diversa. À sua montante destacam-se os afloramentos 

geológicos do embasamento cristalino associados ao período pré-cambriano, sendo as 

formações Seridó, Jucurutu e equador as mais representativas. Na área que abrange o médio e 

baixos cursos (jusante), constituída por sedimentos, destacam-se as formações Jandaíra e Açu, 

como as mais expressivas, relacionadas ao período cretáceo (LIMA, 2007, p. 32). 

A região apresenta uma grande importância econômica liderada pelas atividades de 

extração de petróleo, produção de sal marinho, utilização dos solos para agricultura e 

fruticultura irrigada, pecuária extensiva, mineração de calcário, entre outras atividades 

socioeconômicas (CARVALHO et al., 2011, p. 144). Apesar de sua importância, a bacia 

hidrográfica vem sofrendo constantes impactos, provenientes da lixiviação de fertilizantes e 

pesticidas das diversas atividades agrícolas desenvolvidas no entorno do rio; carreamento de 

material alóctone; além das constantes descargas de esgotos domésticos e industriais lançados 

em toda a extensão da bacia (OLIVEIRA et al., 2009, p. 19). 

http://www.ablimno.org.br/publiActa.php
http://www.seer.furg.br/ambeduc
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 O estudo foi realizado nos reservatórios Santa Cruz do Apodi, situado entre as 

coordenadas 5º 39’ 51” S e  37º 47’ 56” W,  e Pau dos Ferros,  6º 06’ 33” S   38º 12’ 16” W 

localizados nos municípios Apodi e Pau dos Ferros, respectivamente (tabela 1). 

 Pau dos Ferros e Apodi são municípios que apresentam clima muito quente e 

semiárido, a precipitação média anual varia entre 500 e 800 mm, com período chuvoso se 

estendendo normalmente entre os meses de março e maio. As temperaturas podem atingir até 

36º C, mas as médias estão compreendidas entre 25 e 29º C. 

 Em relação à vegetação, ocorre predominância da caatinga hiperxerófila - vegetação 

de caráter mais seco, com abundância de cactáceas, plantas de porte baixo e espalhadas. Entre 

outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique e 

facheiro. Em Apodi, também pode ser encontrado o carnaubal - vegetação natural onde a 

espécie predominante é a palmeira, a carnaúba. Os carnaubais são espaçados e iluminados. 

Na região, predomina o solo podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico cuja 

fertilidade é média a alta, textura média, bem ou moderadamente drenado, relevo suave e 

ondulado. Em Apodi, pode ser encontrado também o cambissolo eutrófico de fertilidade alta, 

textura argilosa, bem a moderadamente drenado, relevo plano e rendzina de fertilidade alta, 

textura argilosa, moderada a imperfeitamente drenado, relevo plano (IDEMA, 2008). 
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Figura 1: Localização dos reservatórios Santa Cruz do Apodi e Pau dos Ferros, nordeste 

do Brasil. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Bruno Albuquerque 

Tabela 1: Características hidrológicas e morfométricas dos reservatórios Pau dos Ferros 

e Santa Cruz do Apodi, nordeste do Brasil (Zmax=profundidade máxima; 

Zm=produndidade média).  

 

Reservatório Pau dos Ferros Santa Cruz do 

Apodi  

Volume máximo (x 10
6 
m³) 54,84 599,71 

Volume histórico médio* (x 106 m³) (%) 38,08 (69,44) 512,83 (85,51) 

Volume médio** (x 106 m³) (%) 30,53 (55,66) 457,51 (76,28) 

Zmax (m) 19,90 57,50 

Zm (m) 3,48 16,26 

Profundidade (m) do ponto de coleta neste 

estudo 

8 36 

 *2007-2012 ; ** período do estudo (out/11- mai/12)  

Fonte: Dados do autor 
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3. METODOLOGIA GERAL 

 

3.1 Amostragem 

 

 Coletas mensais foram realizadas entre os meses de outubro de 2011 e maio de 2012 

nas Barragens Santa Cruz do Apodi e Pau dos Ferros em um ponto próximo ao talude 

principal da barragem. Um perfil nictemeral de 24 horas também foi realizado em Pau dos 

Ferros em janeiro de 2012.  

As amostras foram coletadas na zona fótica: sub-superfície (100% de incidência 

luminosa), profundidade do disco de Secchi (10% de incidência luminosa) e três vezes secchi 

(1% de incidência luminosa) (COLE, 1994). Na zona afótica, a água foi coletada na região 

intermediária do reservatório, um metro antes de atingir a profundidade máxima e em um 

ponto intermediário entre os últimos. A água coletada, nestes pontos, foi posteriormente 

integrada para compor uma amostra representativa de cada zona. 

O perfil vertical de parâmetros limnológicos foi realizado em cada coleta e o perfil 

nictemeral de 24 horas foi realizado a cada três horas enquadradas nesse intervalo, na 

superfície, profundidade intermediária e um metro antes da profundidade máxima do 

reservatório.  

 

3.2 Análises físico-químicas 

 

 A temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e turbidez 

foram obtidos com o auxílio de uma sonda multiparamétrica YSI 6820 V2, a cada 0,5 m 

desde a superfície até a profundidade máxima do reservatório (Zmax). A transparência (m) foi 

mensurada utilizando-se o disco de Secchi. A zona eufótica foi estimada como sendo 

equivalente a três vezes a profundidade de extinção do disco de Sechii (Zeu) de acordo com 

(ISHII, 1987). 

As concentrações de nitrogênio e fósforo total foram obtidas por espectrofotometria 

segundo as recomendações de APHA (2000). O fósforo total foi determinado após digestão da 

amostra com persulfato de potássio pelo método do ácido ascórbico e o nitrogênio total pela 

oxidação dos compostos nitrogenados a nitrato segundo Valderrama (1981). 

Para a determinação da clorofila-a, as amostras foram filtradas em filtro 934-AH da 

WHATMAN com 47 mm de diâmetro e a extração realizada com 10 mL etanol a 95% over 
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night (LORENZEN, 1967). As concentrações foram determinadas por espectrofotometria 

(650 nm) de acordo com a metodologia de (JESPERSEN; CHRISTOFFERSEN, 1987). 

 

3.3 Análises Biológicas 

 

A análise qualitativa do fitoplâncton foi realizada através da coleta de amostras em 

arrastos verticais e horizontais com rede de plâncton (20 μm), as quais foram fixadas com 

formol 4%. Amostras do fitoplâncton vivo também foram coletadas. Os sistemas de 

classificação adotados para as Cianobactérias foi o de Komárek; Anagnostidis (1999) para a 

Chroococcales, Anagnostidis; Komárek (2005) para as Oscillatoriales e Komárek; 

Anagnostidis (1989) para as Nostocales. Para as demais classes do fitoplâncton, foram 

utilizadas as obras de Round (1971) para as Clorofíceas, Simonsen (1979) para as 

Diatomáceas e Bourrely (1981, 1985) para outros grupos. 

Para análise quantitativa do fitoplâncton, amostras de água foram coletadas com 

auxílio da garrafa de Van Dorn em diferentes profundidades e posteriormente integradas para 

compor uma única amostra representativa de cada zona. Em seguida uma alíquota foi 

preservada com lugol a 1 %. A quantificação do fitoplâncton seguiu o método de Ütermol 

(1958), usando microscópio invertido de marca Olimpus, modelo IX70. As amostras foram 

contadas após cerca de 3 horas de sedimentação para cada centímetro de altura da câmara 

(MARGALEF, 1983) cujo volume variou entre 2 ml para Pau dos Ferros e 10 Barragem Santa 

Cruz do Apodi, respectivamente. A contagem dos indivíduos (células, colônias e filamentos) 

ocorreu em campos aleatórios, sendo o erro menor que 20%, a um coeficiente de confiança de 

95% segundo o critério de Lund et al. (1958). O número de campos variou de uma amostra 

para outra e a finalização da contagem foi feita tomando como critério a contagem de no 

mínimo 100 indivíduos da espécie dominante para a Barragem Santa Cruz do Apodi e 400 

indivíduos para o Açude Público de Pau dos Ferros, tendo em vista a grande quantidade de 

indivíduos da espécie dominante, neste ambiente (CHORUS; BARTRAN, 1999). 

O Biovolume do fitoplâncton foi calculado a partir de modelos geométricos 

aproximados à forma de cada espécie, utilizando-se para o cálculo as medidas de 30 

indivíduos ou células de cada espécie multiplicadas por sua densidade (HILLEBRAND et al., 

1999), além disso, a unidade de peso fresco foi expressa em massa, em que 1 mm
3
 L

-1
 = 1 mg 

L
-1

  de acordo com Wetzel e Likens (2000).  As espécies que contribuíram em 5% ou mais 

para a biomassa total do fitoplâncton foram classificadas em grupos funcionais, utilizando os 

critérios de Reynolds et al. (2002) e Pádisak et al. (2009). 
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A abundância relativa foi calculada segundo os critérios estabelecidos por Lobo e 

Leigthon (1986), ou seja, foram consideradas espécies dominantes aquelas cuja ocorrência em 

densidade ou biovolume mostrou-se superior a 50% da densidade ou biovolume total da 

amostra; espécies abundantes, aquelas com ocorrência em densidade ou biovolume superiores 

à densidade ou biovolumes médios de cada amostra e espécies raras, as que ocorreram em 

uma única amostra de cada período estudado. 

Microcistinas e saxitoxinas foram quantificadas segundo a técnica imunológica ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), a qual é altamente sensitiva e baseada na 

especificidade de anticorpos às toxinas com posterior reação colorimétrica anticorpo/antígeno 

(CHU et al., 1989). 

Também foi utilizado o índice de assembleia (Q), desenvolvido por Padisák et al. 

(2006) para avaliar o estado ecológico de diferentes tipos de lagos, enquadrado-os nos estados 

situados entre  0-5, sendo 0-1(ruim), 1-2 (tolerável), 2-3 (moderado) , 3-4 (bom), 4-5 

(excelente).  O índice inclui a participação relativa (pi, onde pi = ni / N; ni biomassa do grupo 

funcional; N: biomassa total) dos grupos funcionais em relação a biomassa total e o número 

do fator (F) estabelecido para o grupo funcional em cada  tipo de lago, de acordo com a 

fórmula: 

 

 

3.4 Determinação do Estado Trófico dos reservatórios 

 

O estado trófico dos reservatórios foi obtido usando o índice de trofia  proposto por 

Lamparelli (2004), para região tropical, que é representado pelo conjunto de equações abaixo 

descrito, no qual SD corresponde ao disco de Secchi  (m), CHL à clorofila-a (µg/L)  e PT a 

fósforo total (µg/L), posteriormente, os reservatórios foram enquadrados segundo as seguintes 

categorias:  ultra-oligotrófico: IET ≤ 47; oligotrófico: 47< IET ≤ 52;  mesotrófico: 52 < IET ≤ 

59, eutrófico: 59 < IET ≤ 63; supereutrófico: 63 < IET ≤ 67 e hipereutrófico: IET > 67. 

 IET (SD) = 10 (6 - (( lnSD)/ln2)) 

IET (CHL) = 10 (6 - (0,92 – 0,34 (ln CHL/ ln2)) 

IET (PT) = 10 (6 - (1,77 – 0,42 (ln PT) – ln2)) 

O índice de estado trófico de Carlson modificado (TOLEDO Jr. et al., 1983) foi 

utilizado para estabelecer uma comparação com o índice proposto por Lamparelli (2004). 
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Segundo esse índice, são considerados os limites: oligotrófico: IET < 44; mesotrófico: 44 < 

IET < 54 e eutrófico: IET > 54. 

 

 

 

3.5 Análises Estatísticas 

Os dados obtidos foram digitados e armazenados no programa Microsoft Excel. O 

banco de dados foi exportado para o software R versão 2.13.1, o qual foi utilizado neste 

trabalho como principal ferramenta para fazer as análises estatísticas. Todos os testes 

estatísticos, gráficos, cálculos matemáticos e outros, foram implementados no software R, 

buscando sempre dar uma melhor visualização dos resultados. 

A análise descritiva dos dados utilizou os cálculos da média aritmética como medida 

de tendência central e o desvio padrão (DP) para avaliar o grau de dispersão. O teste t de 

Student ou somente teste t consistiu em usar os dados da amostra para calcular a estatística t e 

depois compará-la com a distribuição t de student para identificar a probabilidade de se ter 

obtido o resultado observado na amostra, nos casos onde a hipótese nula foi verdadeira. A 

importância deste teste está em que a distribuição t de Student surge naturalmente a partir de 

variáveis aleatórias que seguem a distribuição normal, quando sua média e variância são 

desconhecidas (MAGALHÃES, 2005). 

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para estabelecer comparações entre as 

variáveis liminológicas dos reservatórios Pau dos Ferros e Santa Cruz e dos reservatórios 

entre si com os períodos amostrais.  A análise de regressão múltipla foi realizada para 

observar se as variáveis independentes foram significativas, ou seja, se elas descrevem bem a 

variável dependente, no caso, a biomassa total.  A ordenação das unidades amostrais no tempo 

e no espaço foi feita pela análise de componentes principais (PCA) utilizando matriz de 

covariância no Programa PC-ORD versão 3.1 para Windows (MCCUNE; MEFFORD, 2011). 

Os dados foram previamente padronizados pela amplitude de variação utilizando-se 

transformação “ranging” para variáveis abióticas e “log (x+ 1)” para variáveis biológicas. 

Análise de Correspondência Canonica foi realizada para ordenar dados do fitoplâncton nos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
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diferentes períodos com variáveis biológicas e ambientais visando conhecer o padrão de 

distribição do fitoplâncton. 
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Resumo: O índice de assembleia (Q) foi aplicado  a dois reservatórios localizados na região 

semiárida do nordeste do Brasil com o objetivo de avaliar se ele pode ser considerado uma 

ferramenta adequada para o biomonitoramento desses ecossistemas aquáticos. Coletas 

mensais foram realizadas entre outubro de 2011 e maio de 2012 nos reservatórios Santa Cruz 

do Apodi (5° 43' 59” S, e  46' 00.119” W) e Pau dos Ferros (6° 08' 30.12”  S e 038° 10' 

59.880”  W). O reservatório Pau dos Ferros, raso, turvo e eutrófico apresentou dominância do 

grupo funcional SN durante todo o período amostral. A biomassa fitoplanctônica variou entre 

20 e 70 mm³.L
-1

, os menores valores coincidiram com o aumento da zona de mistura e 

transparência, que ocasionaram mudança na composição  fitoplanctônica. O reservatório Pau 

dos Ferros foi categorizado, ecologicamente, como ruim durante quase todo o período 

amostral. O reservatório Santa Cruz do Apodi apresentou baixa biomassa (0.04 a 4.31 mm³.l 
-

1
) e maior diversidade na composição fitoplanctônica. Além disso, mostrou condição 

moderada, durante a maior parte do período, influenciado por diferentes grupos funcionais 

típicos de ambientes meso-eutróficos. Em síntese, o índice Q refletiu bem às mudanças na 

composição fitoplanctônica, sendo um bom indicador para o biomonitoramento dos 

reservatórios avaliados neste estudo.  

Palavras-chave: Biomonitoramento. Índice de assembleia. Grupos funcionais. Fitoplâncton. 
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Introdução 

 

A comunidade fitoplanctônica tem sido usada há várias décadas para a elaboração de 

modelos ecológicos que visam a compreensão de padrões de sucessão e diversidade (Sommer  

et al.1986; Sommer, 1991). Por sua capacidade de responder rapidamente às alterações 

ambientais, é considerada eficiente e útil quando usada como  indicadora de alterações 

naturais ou antrópicas,  verificadas por meio das flutuações temporais e espaciais em sua 

composição e biomassa (Reynolds, 1984; Padisak,  1992; Barbosa e Padisak, 2004, Kruk et 

al. 2002). 

 Vários estudos foram desenvolvidos ao longo do tempo na tentativa de predizer a 

composição da comunidade fitoplânctonica por meio da abordagem fitossociológica de 

espécies (Hutchinson, 1967; Tüxen, 1955; Braun-Blanquet, 1964, Pianka 1970). A maioria 

dos modelos preditivos das variações espaciais e sazonais do fitoplâncton usam as espécies ou 

grandes divisões taxonômicas, todavia esses grupos não são considerados ecologicamente 

uniformes, pois abrangem organismos de filogenia e características distintas (Reynolds 1984). 

O uso de listas de espécies para determinar a qualidade da água com base no espectro trófico 

também tem uma longa história de estudos (Padisák et al. 2006). 

 Conforme apontado por Reynolds (1998), o grande desafio dos estudos associados 

aos processos seletivos do fitoplâncton é o entendimento sobre quais fatores seriam decisivos 

para a ocorrência de alterações na composição de espécies em sitemas eutrofizados, uma vez 

que o espectro trófico  assume uma importância  sobre a constituição do fitoplâncton em 

ambientes oligo ou eutróficos (Reynolds et al. 2002).  

Recentemente, Reynolds et al. (2002) propuseram o sistema de classificação dos 

grupos  funcionais do fitoplâncton, no qual associações de espécies foram determinadas tendo 

em vista constituírem as unidades funcionais básicas de um sistema, as quais possuem origem 

a partir de grupos taxonômicos polifiléticos que ocupam nichos ecológicos semelhantes. 

Neste sistema, cada associação é representada por diferentes códons alfanuméricos. Até o 

momento cerca de 50 grupos funcionais foram descritos (Reynolds et al. 2002; Padisák et al. 

2009).  Desde então, diversos trabalhos usam o sistema de classificação das algas planctônicas 

tendo em vista ser sensível a alterações ambientais, como a eutrofização ou flutuações 

sazonais menores, por exemplo, a estratificação, e ajudar na compreensão do motivo pelo qual 

certas espécies são mais favorecidas do que outras na montagem das comunidades e do 

porquê das variações espaciais e temporais. A abordagem dos grupos funcionais foi aplicada 

com eficácia à região temperada (Becker et al. 2009; Lopes et al. 2005; Sarmento et al. 
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2007.),  tropical (Huszar et al. 2003; Leitão et al. 2003), e subtropical ( Fabbro & 

Duivenvoorden  2000; Kruk et al. 2002). No semiárido brasileiro, Huzsar et al. 2000 

identificou que a constância dos reservatórios favorecia a dominância das assembleias S e SN, 

caracterizadas por captarem eficientemente a luz, serem comuns a ambientes turvos e 

enriquecidos. Nessa região, são favorecidas espécies que funcionam bem em ambientes meso-

eutróficos de baixa latitude (SN, S1, M e H1) conforme relatado por Reynolds et al. 2002. 

O sucesso da aplicação dos grupos funcionais sugeridos por Reynolds (2002) reside no 

fato de poder simplificar a manipulação de longas listas taxonômicas formadas 

tradicionalmente pela sobreposição de espécies com características ecológicas e funcionais 

definidas (Padisák, 2009). 

Nesta direção, a contribuição de Padisák et al. (2006)  ao desenvolver o índice  (Q),  

usando o peso relativo do grupo funcional, proposto por Reynolds et al. (2002), para o total de 

biomassa do filtoplâncton, aponta como um caminho promissor para avaliação da qualidade 

de água de lagos e reservatórios.  O índice Q apresenta 5 graus de qualidade de água e foi 

desenvolvido para monitorar o estado ecológico de  lagos europeus  atendendo aos requisitos 

exigidos pelo Water Framework Directive (2000) com o objetivo de tornar-se uma 

metodologia útil ao biomonitoramento dos sistemas aquáticos. Além disso, inova nos estudos 

sobre ecologia do fitoplancton, uma vez que relaciona a dinâmica das assembléias presentes 

considerando a existência de lagos e reservatórios com diferentes morfometrias, os quais 

podem constituir regiões ficogeográficas diversas.  Ele é apoiado por estudos de caso 

realizados em três lagos europeus  e foi aplicado a diversos lagos e reservatórios, como: o 

Lago Balaton húngaro (Hájnal & Padisák. 2008),  quatro lagos rasos poloneses (Pasztaleniec 

& Poniewozik, 2010), o reservatório espanhol Sau (Becker et al. 2010) e ao reservatório 

chinês Três Gargantas  (Wang et al. 2011).  

No Brasil, Crossetti & Bicudo (2008) realizaram um estudo pioneiro aplicando o 

índice Q para avaliar da qualidade de água de um reservatório eutrófico e indicaram  que o 

fitoplâncton poderia ser utilizado com êxito como indicador do estado ecológico deste sistema 

em processos de monitoramento. No entanto, estudos que apliquem a abordagem do índice de 

assembleia (Q) para avaliação da qualidade da água em reservatórios do semiárido brasileiro 

são escassos ou inexistentes, tornando esta pesquisa fundamental para contribuir com os 

estudos sobre o uso do fitoplâncton como indicador do estado ecológico. Este trabalho 

examina a aplicação do índice Q como uma ferramenta para avaliar o estado ecológico em 

dois reservatórios tropicais do semiárido brasileiro, baseando-se na abordagem dos grupos 

funcionais do fitoplâncton.   
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Área de Estudo 

O estudo foi realizado em dois reservatórios, situados no estado do Rio Grande do 

Norte, na região semiárida do Nordeste do Brasil, onde predomina clima quente e seco, altas 

taxas de evaporação, temperatura média anual do ar de aproximadamente 27° C (± 5). As 

precipitações são irregulares e escassas com médias anuais geralmente abaixo de 800 mm (± 

250), também ocorrem solos rasos e susceptíveis à erosão (IDEMA, 2008). 

Os reservatórios artificiais Santa Cruz  e Pau dos Ferros (fig. 1), constituem reserva de 

água  para  abastecimento doméstico de uma população de aproximadamente 200.000 

habitantes, além de serem utilizados para recreação, irrigação e psicultura. Difusa carga de 

nutrientes originada de atividades como agricultura e psicultura, erosão do solo e escoamento 

urbano impactam os reservatórios promovendo a eutrofização. 

O reservatório de Pau dos Ferros é raso (profundidade média = 3,4 m; profundidade 

máxima = 19,9 m), com área de superfície de 11.653.600 m²  e comprimento  máximo de 500 

m, tempo médio de residência de 1 ano e volume histórico médio anual de 38.080.000 m³, 

permanecendo a maior parte do ano com 55% de sua capacidade volumétrica máxima.  

O reservatório Santa Cruz do Apodi é relativamente profundo (profundidade média = 

16 m; profundidade máxima = 57,5 m), possui área de superfície de 34.136.600 m² e o 

comprimento máximo de 18 Km. O tempo de residência médio é considerado longo  (14 

anos), o volume histórico médio anual é de 512.830.000 m³ e ele permanece a maior parte do 

ano com 75% de sua capacidade volumétrica máxima. 
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Fig. 1: Localização da área de estudo, reservatórios Santa Cruz do Apodi e Pau dos Ferros no estado do Rio 

Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 

. 

Material e Métodos 

 

Coletas mensais foram realizadas entre os meses de outubro de 2011 e maio de 2012 

nos reservatórios Santa Cruz e Pau dos Ferros em um ponto próximo ao talude principal da 

barragem. Em cada reservatório, foram delimitadas seis profundidades ao longo da coluna 

d’água, incluindo as zonas fótica e afótica. A primeira amostra foi coletada na subsuperfície 

(0,1 m), a segunda, na profundidade do disco de secchi e a terceira na correspondente a três 

vezes sechhi (1% de luz), a água coletada, nestes pontos, foi posteriormente integrada para 

compor uma amostra representativa da zona fótica. Na zona afótica, a água foi coletada na 

região intermediária do reservatório, um metro antes de atingir a Zmax e em um ponto 

intermediário entre os últimos, totalizando um N amostral igual a 32.  

O perfil vertical da temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, turbidez e 

condutividade elétrica foi obtido com o auxílio de uma sonda multiparamétrica YSI 6820 V2, 

a cada 0,5 m desde a superfície até a profundidade máxima do reservatório (Zmax). A 

transparência (m) foi mensurada utilizando-se o disco de Secchi. A zona eufótica foi estimada 
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como sendo equivalente a três vezes a profundidade de extinção do disco de Sechii (Zeu) de 

acordo com Ishii (1987). 

As concentrações nitrogênio e fósforo total na água foram obtidas por 

espectrofotometria segundo as recomendações de APHA (2000). O fósforo total foi 

determinado após digestão da amostra com persulfato de potássio pelo método do ácido 

ascórbico e o nitrogênio total pela oxidação dos compostos nitrogenados a nitrato segundo 

Valderrama (1981).  

Para a determinação da clorofila-a, as amostras foram filtradas em filtro 934-AH da 

WHATMAN com 47 mm de diâmetro e a extração realizada com 10 mL etanol a 95% over 

night (LORENZEN, 1967). As concentrações foram determinadas por espectrofotometria 

(650 nm) de acordo com a metodologia de Jespersen & Christoffersen (1987).  

A análise qualitativa do fitoplâncton foi realizada através da coleta de amostras em 

arrastos verticais e horizontais com rede de plâncton (20 μm), as quais foram fixadas com 

formol 4%. Os sistemas de classificação adotados para as Cianobactérias foi o de Komárek & 

Anagnostidis (1999) para a Chroococcales, Anagnostidis & Komárek (2005) para as 

Oscillatoriales e Komárek & Anagnostidis (1989) para as Nostocales. Para as demais classes 

do fitoplâncton, foram utilizadas as obras de Round (1971) para as Clorofíceas, Simonsen 

(1979) para as Diatomáceas e Bourrely (1981, 1985) para outros grupos. Para análise 

quantitativa do fitoplâncton, amostras de água foram coletadas com auxílio da garrafa de Van 

Dorn em diferentes profundidades na coluna d’água e posteriormente integradas para compor 

uma única amostra representativa de cada zona. Em seguida uma alíquota foi preservada com 

lugol a 1 %.  

A quantificação do fitoplâncton seguiu o método de Ütermohl (1958), usando 

microscópio invertido de marca Olimpus, modelo IX70. As amostras foram contadas após 

cerca de 3 horas de sedimentação para cada centímetro de altura da câmara (Margalef, 1983) 

cujo volume variou entre 2 e 10 ml para Pau dos Ferros e Santa Cruz, respectivamente. A 

contagem dos indivíduos (células, colônias e filamentos) ocorreu em campos aleatórios, sendo 

o erro menor que 20%, a um coeficiente de confiança de 95% segundo o critério de Lund et. 

al. (1958). O número de campos variou de uma amostra para outra e a finalização da 

contagem foi feita tomando como critério a contagem de no mínimo 100 indivíduos da 

espécie dominante para a Barragem Santa Cruz do Apodi e 400 indivíduos para o reservatório 

Público de Pau dos Ferros (Chorus & Bartran 1998). 

 O Biovolume do fitoplâncton foi calculado a partir de modelos geométricos 

aproximados à forma de cada espécie, utilizando-se para o cálculo as medidas de 30 



44 

 

indivíduos ou células de cada espécime multiplicadas por sua densidade (Hillebrand et al. 

1999).  A abundância relativa foi calculada segundo os critérios estabelecidos por Lobo & 

Leighton (1986), ou seja, foram consideradas espécies dominantes aquelas cuja ocorrência em 

densidade ou biovolume mostrou-se superior a 50% da densidade ou biovolume total da 

amostra; espécies abundantes, aquelas com ocorrência em densidade ou biovolume superiores 

à densidade ou biovolumes médios de cada amostra e espécies raras, as que ocorreram em 

uma única amostra de cada período estudado.  

As espécies que contribuíram em 5% ou mais para a biomassa total do fitoplâncton 

foram classificadas em grupos funcionais, utilizando os critérios propostos por Reynolds et al. 

(2002) e Pádisak et al. (2009). O índice de assembleia (Q), desenvolvido por Padisák et al 

2006 foi usado para avaliar o estado ecológico dos reservatórios.   O estado trófico dos 

reservatórios foi obtido usando o índice de trofia  proposto por Vollenweider (1968), para a 

densidade fitoplanctônica,   Lamparelli (2004) e Carlson modificado (Toledo Jr. et al., 1983) 

desenvolvidos em consideração aos ambientes tropicais, para transparência, fósforo total e 

clorofila. 

Antes da análise, os dados foram logaritmizados, quando necessário, para a 

normalidade estatística. ANOVA e teste de Tukey foram usados para examinar as diferenças 

significativas das variáveis entre os reservatórios. Coeficiente de correlação de Spearman foi 

utilizado para determinar correlações entre as pares de variáveis signicativas. Posteriormente, 

usou-se análise multivariada para examinar a relação entre as variáveis limnológicas e a 

biomassa fitoplanctônica. 

 

Resultados 

 

Variáveis abióticas 

 

Houve diferenças entre todas as variáveis limnológicas investigadas (P>0.05) quando 

se compara os valores obtidos no reservatório Pau dos Ferros com os de Santa Cruz do Apodi 

durante o estudo (tabela 1).  Os valores médios das  variáveis: temperatura, turbidez, 

condutividade, fósforo total (PT), nitrogênio total  (NT), potencial hidrogenioiônico (pH) e os 

índices de estado trófico,  são estatisticamente bem maiores (P< 0,000) no reservatório Pau 

dos Ferros.  Já em relação às variáveis: volume da água, tempo de residência, profundidade 

média (Zm), transparência e índice Q, as médias apresentaram-se maiores em relação ao 

reservatório Santa Cruz do Apodi quando comparadas aos valores registrados em Pau dos 
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Ferros.  Ausência de diferenças sazonais foi observada durante o estudo nos dois 

reservatórios. 

No reservatório Pau dos Ferros, a transparência variou entre 0,3 e 0,5 m, a 

profundidade da zona eufótica mostrou-se reduzida (1,2 m a 1,5 m) durante o período de 

amostragem, resultando na não existência de diferença sazonal (P>0.05). Altos valores de 

turbidez, fósforo total, clorofila e biovolume do fitoplâncton total foram registrados neste 

ambiente. A clorofila, nitrogênio total e biovolume total apresentaram padrões de distribuição 

elevados.  

Em Santa Cruz do Apodi, transparência variou entre 2,5 e 6 m, a zona eufótica de 7,5 

e 18 m e aumentou proporcionalmente ao aumento do volume do reservatório, assim como a 

condutividade e o fósforo total.  Em  abril de 2012,  foi registrado a maior extensão da zona 

eufótica correspondendo ao período de mistura total da coluna d’água. Este reservatório 

apresentou valores médios de turbidez  mais baixos (med 6,22), embora tenha sido registrado 

o pico de 114,8 durante o mês de maio de 2012.  

 Pau dos Ferros             Santa Cruz F P 

 Med (± dp) Med    (±dp)   

Volume (m³) 30.531.044 (2.234.029) 

 

458.251.631 (13.370.091) 7965 * 

Vazão (m³ s¹) 1,06 (0,45) 1,03 (0,15) 0,037 ns 

Tempo de residência (years) 1 (0,44) 14 (2,37) 228,1 * 

Zm (m) 3,67 (0,12) 

 

16,43 (0,19) 228,1 * 

 

IET Transparência de Toledo 56,3 (2,31) 31,31 (4,47) 198,3 * 

IET Chla de Toledo 79,2 (2,34) 47,65 (6) 191,3 * 

IET PT de Toledo 59,44 (1,47) 45,17 (6,18) 40,28 * 

IET Transparência de 

Lamparelli 

73 (2,32) 40,48 (4,47) 333,1 * 

IET Chla de Lamparelli 74,7 (1,08) 

 

58,8 (2,16) 343,6 * 

IET PT de Lamparelli 67,4 (0,44) 63,3 (1,77) 40,56 * 

Transparência (m) 0,41 (0,06) 4 (1,20) 71,87 * 

Turbidez (NTU
+
) 24,4 (9,36) 6,22 (9,23) 84,85 * 
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Condutividade (µS/cm) 486 (42,1) 281,73 (6,14) 308,4 * 

pH 8,76 (0,45) 8,01(0,52) 28,48 * 

Temperatura da água (°C)  30 (1,25) 28,28 (0,92) 23,88 * 

NT (µg.L
-1

) 1.870 (0,80) 1,05 (0,77) 7,683 ns 

PT (µg.L
-1

) 77,42(15,99) 33,96 (14,23) 54,77 * 

Clorofila (µg.L
-1

) 126,42 (29,69) 5,51 (2,52) 194,2 * 

Índice Q 0,5 (0,42) 2,34 (1,03) 17,73 * 

Biomassa Total (mm³.L
-1

) 41,93 (15,51) 0,78 (1,86) 43,33 * 

Probabilidades são: * p<0.001; ** p<0.005; ns = não há diferenças significativas.  

Tabela 1: Valores médios (± desvio padrão) das variáveis ambientais e resultado da ANOVA para testar 

diferenças entre os  reservatórios Santa Cruz e Pau dos Ferros durante o estudo. 

O gradiente térmico e perfil do oxigênio apresentaram padrões de distribuição 

semelhantes nos reservatórios Pau dos Ferros e Santa Cruz do Apodi (fig. 2 e 3, 

respectivamente). A coluna d’água mostrou-se homogênea caracterizando ausência de 

termoclina, com temperatura da água elevada na superfície e diminuindo gradativamente até o 

fundo.  A diferença de temperatura entre cada metro profundidade foi sempre menor do que 1º 

C.  

Em relação ao oxigênio dissolvido, foi registrado um perfil do tipo  clinogrado e 

anoxia no hipoliminio nos dois reservatórios em alguns períodos.  A zona de mistura (Zmix) 

foi considerada a profundidade na qual a concentração de oxigênio declinou abaixo de 1 

mg.L
-1

.  

O reservatório de Pau dos Ferros, por ser mais raso, apresentou um período de mistura 

total  (dez/11, mar e abr/12),  com valores de OD no hipolímnio ≥ 2 mg.L 
-1 

. No restante do 

período, a Zmix alcançou até 7 metros de profundidade. Em Santa cruz, reservatório com 

maior profundidade, a camada de mistura variou de 17 a 25 m. Menor Zmix ocorreu em nov e 

dez/11 (17 metros), aumentando no restante do período para ≥ 25 metros.  

A temperatura da água no reservatório Santa Cruz do Apodi variou de 31° C (mar/12) 

na superfície a 25° no fundo (nov/11), com diminuição gradativa de no máximo 2° C da 

superfície para o fundo. Resultado semelhante foi observado em Pau dos Ferros, onde a 

temperatura na coluna d’água variou de 32 (abr/2012) a 28 (out/2011) com os maiores valores 

compreendidos entre os meses de janeiro a abril de 2012.  
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Fig. 2: Perfil vertical da temperatura (
o
C) e oxigênio dissolvido (mg . L 

-1
) no reservatório Pau dos Ferros 

durante o estudo. 



48 

 

 

Fig. 3: Perfil vertical da temperatura (
o
C) e oxigênio dissolvido (mg . L 

-1
) no reservatório Santa Cruz durante o 

estudo. 

Em relação ao estado trófico (Figs. 4 e 5), os reservatórios foram enquadrados como 

eutrófico (Pau dos Ferros) e oligotrófico (Santa Cruz), quando se refere à variável 

transparência da água. Já para as variáveis clorofila e fósforo, variou entre eutrófico a 

hipereutrófico (Pau dos Ferros) e mesotrófico a eutrófico (Santa cruz).  

O índice do estado trófico (IET) de Lamparelli (2004) calculado indicou níveis de 

trofia relativamente elevados, exceto para a transparência, quando comparados ao IET de 

Carlson modificado (Toledo Jr. et al., 1983). Assim, o reservatório Pau dos Ferros foi 

classificado como eutrófico (Toledo Jr. et al., 1983) e hipereutrófico Lamparelli (2004),  para 

as variáveis de transparência, clorofila e fósforo. Levando em consideração os valores de 

biomassa do fitoplâncton registrados, no período de estudo, este reservatório também foi 

categorizado como eutrófico de acordo com Vollenweider (1968). 

Diferentemente, em relação ao parâmetro transparência, o reservatório de Santa Cruz 

foi classificado como oligotrófico e ultraoligotrófico usando o IET de Lamparelli (2004) e 

mesotrófico segundo Carlson modificado (Toledo Jr. et al., 1983).  Para as variáveis fósforo e 
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clorofila, foi considerado mesotrófico e eutrófico, respectivamente  (Toledo Jr. et al., 1983). 

Quando o índice de  Lamparelli (2004)  foi aplicado para essas mesmas variáveis, o nível 

trófico do reservatório variou de  eutrófico a supereutrófico para o fósforo e  entre 

mesotrófico a eutrófico para clorofila. Usando o critério de Vollenweider (1968) para a 

biomassa de fitoplâncton, o reservatório foi classificado  como mesotrófico. 

No reservatório Pau dos Ferros, o nitrogênio total variou entre 630 e 2.640 µg.L
-1

, 

sendo os maiores valores registrados após a ocorrência do período de mistura da coluna 

d’água, o mesmo padrão foi verificado  para fósforo total, que variou entre 52 e 99 µg.L
-1

.  Já 

em Santa Cruz, o nitrogênio total variou entre 370 e 2.320 µg.L
-1

, o valor máximo foi 

determinado no mês de dez/11, período de mistura total da coluna d’água. O fósforo total (13 

a 46 µg.L
-1

), apresentou tendência ascendente após o período de mistura.  

 

Fig. 4: Variação temporal do Indice de Estado trófico (TSI) proposto por Toledo (1983) nos reservatórios Pau 

dos Ferros (A) e Santa Cruz (B). ( Oligotrofico=<44; Mesotrofico = 44 < TSI ≤ 54;eutrofico TSI > 54) 
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Fig. 5: Variação temporal do Indice de Estado trófico (TSI) proposto por Lamparelli (2004) nos reservatórios 

Pau dos Ferros (A) e Santa Cruz do Apodi(B).( Ultraoligotrofico= TSI ≤ 47; Oligotrofico= 47< TSI ≤ 52; 

Mesotrofico= 52 < TSI ≤ 59; Eutrofico= 59 < TSI ≤ 63; Supereutrofico= 63 < TSI ≤ 67; Hipereutrofico=TS I> 

67 ) 

Variáveis biológicas 

 

Um total de 47 táxons, distribuídos entre as classes taxonômicas: Cyanobacteria, 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Chryptophyceae e Euglenophyceae foram identificados 

durante o estudo, os quais foram enquadrados em 17 grupos funcionais (tabela 2). Os grupos 

funcionais descritos são comuns em ambientes eutróficos de baixa latitude, onde são 

registrados: alta incidência luminosa, altos níveis de fósforo, nitrogênio e turbidez. Alguns 

grupos como as subdivisões S1 e SN, persistiram durante todo o período amostral.    

Tabela 2: Grupos funcionais do fitoplâncton, espécies descritoras (Reynolds, 2002), fator (F) utilizado no 

cálculo do índice Q, frequência de ocorrência segundo Lobo e Leighton 1986, identificados durante o estudo nos 

reservatórios Pau dos Ferros e Santa Cruz,  no período de outubro de 2011 a maio de 2012. 

Funcional 

group 

Species Taxonomic 

group 

Factor 

(F) 

Frequency 

  occurrence 
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Santa 

Cruz do 

Apodi 

Pau dos 

Ferros 

K 

  

Aphanocapsa delicatissima Cyanobacteria 5 dominant   

Aphanocapsa incerta Cyanobacteria 5 abundant rare 

M 

  

Microcystis wesenbergii Cyanobacteria 0 dominant   

Microcysitis protocystis Cyanobacteria 0 rare   

H1 Aphanizomenon gracile Cyanobacteria 1 dominant abundant 

S1 

  

  

  

  

Planktolyngbya limnetica Cyanobacteria 0 abundant abundant 

Geitlerinema 

unigranulatum 

Cyanobacteria 0 rare rare 

Pseudanabaena galeata Cyanobacteria 0   abundant 

Pseudanabaena catenata Cyanobacteria 0 rare   

Phormidium sp Cyanobacteria 0 rare   

L0 

  

  

  

  

Synechocystis aquatilis Cyanobacteria 3 rare rare 

Merismopedia tenuissima Cyanobacteria 3 abundant abundant 

Merismopedia glauca Cyanobacteria 3   rare 

Chroococcus minutus Cyanobacteria 3 rare rare 

Merismopedia punctata Cyanobacteria 3 rare dominant 

SN Cylindrospermopsis 

raciborskii 

Cyanobacteria 0 rare   

LM  Coelomorom tropicalis Cyanobacteria 0 rare abundant 

MP Spirullina sp Cyanobacteria 5   rare 

P 

  

Aulacoseira granulata Bacillariophyceae 5 abundant   

Aulacoseira granulata 

variacao angutissima 

Bacillariophyceae 5   abundant 

  Closterium acutum Chlorophyceae 5   rare 

D Nitzschia acicularis Bacillariophyceae 4 abundant abundant 

C Cyclotella ocellata Bacillariophyceae 4 abundant   

J 

  

  

Coelastrum astroideum Chlorophyceae 2 rare   

Coelastrum microporum Chlorophyceae 2 rare   

Ankistrodesmus gracile Chlorophyceae 2 rare   
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Nos dois reservatórios, durante o estudo, o período de maior Zmix correspondeu às 

maiores concentrações de fósforo e nitrogênio total, clorofila, maior biovolume total do 

fitoplâncton e diversidade de grupos funcionais. Aumento do biovolume do grupo funcional 

SN foi observado em períodos de menor Zmix.   

O reservatório Pau dos Ferros apresentou dominância do grupo funcional SN cuja 

representante Cylindrospermopsis raciborskii mostrou uma contribuição relativa situada entre 

40 a 90% do fitoplâncton total. Neste reservatório, foram registrados altos valores de 

biomassa total do fitoplâncton (Fig. 6) (20 a 70 mm³. l
-1

) e clorofila (Max 150,48 µg.L
-1

 ). 

  

  

  

  

  

  

  

Crucigenia tetrapedia Chlorophyceae 2 rare   

Scenedesmus acuminatus Chlorophyceae 2   abundant 

Selenastrum sp Chlorophyceae 2   rare 

Scenedesmus brevispina Chlorophyceae 2   rare 

Scenedesmus ovalternus Chlorophyceae 2   rare 

Scenedesmus quadricauda Chlorophyceae 2   rare 

Tetraedron triangulare Chlorophyceae 2   rare 

F 

  

  

  

Oocystis lacustris Chlorophyceae 3 abundant   

Eutetramorus sp Chlorophyceae 3 rare   

Dictyosphaerium 

pulchellum 

Chlorophyceae 3 rare   

Botryococcus braunii Chlorophyceae 3 dominant   

X1 

  

  

  

Monoraphidium contortum Chlorophyceae 3 rare abundant 

Monoraphidium circinalis Chlorophyceae 3 rare abundant 

Monoraphidium irregulare Chlorophyceae 3   abundant 

Monoraphidium nanum Chlorophyceae 3   abundant 

N 

  

  

Staurastrum leptocladum Chlorophyceae 2 rare    rare 

Staurastrum planctonicum Chlorophyceae 2   rare 

Cosmarium punctunlatum Chlorophyceae 0   rare 

Y 

  

Chryptomonas sp Chryptophyceae 3 rare abundant 

Chryptomonas ovata Chryptophyceae 3   rare 

W2 Trachelomonas 

volvocinopsis 

Euglenophyceae 3 rare rare 



53 

 

Mudança na composição de espécies ou grupo taxonômicos coincidiu com o período de maior 

Zmix, havendo aumento na contribuição relativa dos grupos D e X1, representado por 

diatomáceas e clorofíceas, respectivamente. O grupo H1, representado por Aphanizomenon 

gracile esteve presente nos dois reservatórios contribuindo com até 40% da biomassa entre os 

meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Espécies de clorofíceas J e diatomáceas P, 

tolerantes a turbidez e altos níveis de nutrientes, embora não apresentassem alta biomassa, 

estiveram associadas às populações de cianobactérias. 

 

Fig. 6: Biovolume total do fitoplancton nos  reservatórios Pau dos Ferros (A) e  Santa Cruz (B)  no período de 

outubro de 2011 a maio de 2012. 

O reservatório Santa Cruz (Fig. 6) apresentou menores valores de biovolume total do 

fitoplâncton (0,04 e 4,31 mm³. l
-1

) e de clorofila (Max 10,39 µg.L
-1

) em comparação com Pau 

dos Ferros (Figura 7). Aphanocapsa delicatissima e Aphanocapsa incerta, códon K, assim 

como Planktolyngbya limnetica, códon S1, estiveram presentes durante todo o período 

amostral.  As clorofíceas e diatomáceas (C, F, J, P, D e N) típicas de ambientes meso-

eutróficos contribuíram com até 60% da biomassa, evidenciando uma possível tolerância aos 

valores de nutrientes e luminosidade ou o fato de serem características de ambientes de baixa 

latitude. Pôde-se também identificar duas fases distintas de dominância, a primeira, 

compreendida entre os meses de menor Zmix (outubro de 2011 a março de 2012), na qual a 

dominância do fitoplâncton esteve representada por cianobactérias filamentosas e coloniais e 

a segunda, enquadrada entre abril e maio de 2012, de maior Zmix em que as clorofíceas 

coloniais (F) e individuais (N) apresentaram biomassa representativa. 
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As variáveis vazão (P= 0,046) e Nitrogênio total e (P= 0,046) explicaram 60% da 

variação do biovolume total do fitoplâncton no reservatório de Pau dos Ferros durante o 

estudo. Já no reservatório Santa Cruz, a temperatura (P= 0,046), transparência (P= 0,019) e 

fósforo total (P =0,013) explicaram 70% das variações.  

 

Fig. 7- Biomassa relativa dos grupos funcionais do fitoplâncton (Reynolds et al 2002) no período de outubro de 

2011 a maio de 2012 nos reservatórios de   Pau dos Ferros (A) e Santa Cruz (B). 

 

Índice de Assembleia (Q) 

O índice de assembleia (Q) mostrou diferenças entre os dois reservatórios estudados 

(F=17,73; P=0,001). A classificação do reservatório Pau dos Ferros variou de ruim a 

tolerável, predominando o estado “ruim” durante quase todo o período amostral. Este 

resultado coincide com maiores valores de eutrofia e dominância do grupo funcional SN. 
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Apenas em fevereiro/2012 foi registrado o valor tolerável, ocasionado pelo aumento na 

contribuição dos grupos D e X1. 

No reservatório Santa Cruz, o estado moderado prevaleceu durante a maior parte do 

período estudado, correlacionado com condições de oligotrofia e mesotrofia e com maior 

diversidade e representatividade de diferentes grupos funcionais típicos de ambientes meso-

eutróficos (K, S0, H1,C, F, J, P, D e N). O índice Q mostrou menores valores com o aumento 

da contribuição dos grupos H1 e K, e valores maiores com o aumento da contribuição do 

grupo F.  

 

 

Fig. 8: Variação do estado ecológico de acordo com a aplicação do índice Q nos reservatórios de Pau dos Ferros 

e Santa Cruz no período de outubro de 2011 a maio de 2012. 

Discussão  

Todo período do estudo foi caracterizado por uma estiagem prolongada, na qual 

diminuição do volume da água dos reservatórios coincide com a diminuição da qualidade de 

água em relação ao índice Q e grau de trofia medidos por meio do biovolume do grupo 

funcional do fitoplâncton, transparência, clorofila-a e fósforo total.   Assim, o estado de maior 

turbidez, menor zona eufótica e nutrientes coincide com a dominância de grupos funcionais 

de cianobactérias adaptadas a estes ambientes, alternando com períodos de maior zona fótica 

e maior diversidade de espécies.   

Estudos realizados em reservatórios da região semi-árida brasileira, evidenciam que  

fatores como o período de estiagem prolongado, intensa evaporação e longo tempo de 

residência da água atuam decisivamente na determinação das condições hidrológicas dos 
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mananciais, estando, inclusive, relacionados com o estabelecimento de condições eutróficas 

(Costa et al. 2009). Bouvy et al. (2003) também relatam que eventos chuvosos irregularmente 

distribuídos ao longo do ano, nesta região, resultam em intensas flutuações sazonais do nível 

da água. Esses períodos normalmente são caracterizados pela mudança do estado trófico do 

sistema, resultando em má qualidade da água devido à elevação da turbidez e da biomassa 

algal, consequentemente ocorre inviabilização do uso da maioria dos reservatórios para as 

diversas atividades antrópicas.   

Em Santa Cruz, os índices de Carlson modificado (Toledo jr. 1983) e Lamparelli 

(2004) apresentaram a mesma tendência de explicabilidade para transparência e diferiram em 

relação a fósforo total e clorofila. Já, em Pau dos Ferros, os referidos índices apresentaram a 

mesma tendência em relação aos três parâmetros.  

Os grupos funcionais fitoplanctônicos identificados revelam adaptações e tolerâncias a 

ambientes meso-eutróficos de baixa latitude (Reynolds et al. 2002; Pádisak et al. 2009) e 

correlação com as condições de eu/hipereutrofia encontradas para o reservatório Pau dos 

Ferros e oligo-mesotrofia para o reservatório Santa Cruz. A resposta temporal do fitoplâncton 

nos reservatórios Pau dos Ferros e Santa Cruz, apesar da diferença entre suas profundidades, 

parece seguir a hipótese do “equilíbrio alternativo” para lagos rasos proposta por Scheffer 

(1998, 2001) a qual mostra que diferenças abruptas neste “estado de equilíbrio” provoca 

diferentes mudanças na estrutura da comunidade fitoplanctônica.   

Nos reservatórios Santa Cruz e Pau dos Ferros, o fitoplâncton apresentou padrões 

distintos de distribuição. Pau dos Ferros foi categorizado como reservatório raso, no qual luz e 

nutrientes atuaram conjuntamente como importantes fatores limitantes para o fitoplâncton 

(Scheffer, 2004). O aspecto turvo das águas influenciou a composição e biomassa do 

fitoplâncton, que apresentou dominância do grupo funcional SN cuja contribuição relativa 

abrangeu até 90% do fitoplâncton total. A espécie Cylindropermopsis raciborskii, principal 

representante desse grupo, tem sucesso ecológico associado à capacidade de migração vertical 

na coluna d’água, tolerância à baixa luminosidade, afinidade por fósforo e capacidade de fixar 

nitrogênio (Padisák, et al. 1993). Além disso, diversos estudos mostram que C. raciborskii 

adquiriu vários mecanismos adaptativos que ajudaram não só a aumentar sua sobrevivência 

como também a torná-la uma espécie invasora em virtude de apresentar vantagem competitiva 

sobre outras espécies de fitoplâncton (Sinha et al. 2012), assim ela tem se destacado como 

dominante em reservatórios eutróficos tropicais do nordeste brasileiro (Bouvy et al., 2000; 

Huszar et al., 2000; Chellappa & Costa, 2003), onde as altas temperaturas registradas durante 
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todo o ano aliadas à estabilidade da coluna d’água favorecem sua dominância (Tucci & 

Sant’Anna, 2003).  

O aumento da contribuição relativa das cianobactérias tem sido relatado em 

reservatórios turvos onde a disponibilidade de luz para o fitoplâncton é baixa e apresenta 

acentuado aumento na temperatura da água. Além disso, o aumento da turbidez ameaça o 

crescimento de plantas submersas e o habitat de diferentes espécies de peixes (kosten et al. 

2011). 

Baixa disponibilidade de luz na coluna d´água foi também evidenciada em outros 

reservatórios do semiárido brasileiro (Huszar et al. 2000), sendo a turbidez nesses ambientes 

determinada igualmente pela fração orgânica e inorgânica do séston (Souza et al. 2008). Em 

geral, matéria particulada inorgânica carreada da bacia de drenagem é uma importante fonte 

de turbidez abiogênica em ambientes aquáticos de regiões semiáridas (Thornton & Rast 

1989), onde solos com baixa concentração de matéria orgânica, como é o caso do semiárido 

do Rio Grande do Norte, são suscetíveis à erosão (Lal, 1985). 

Também se pôde observar que os baixos valores de biomassa coincidiram com o 

período no qual foi registrado maior zona de mistura e transparência, como mostrou o 

ocorrido em fevereiro de 2012, no reservatório Pau dos Ferros, onde as condições 

influenciaram a mudança na composição de espécies da comunidade, aumentando a 

contribuição relativa dos grupos D e X1 apesar da predominância constante do grupo SN.  A 

morfologia do reservatório juntamente com ciclos sazonais permitiram que as espécies 

''melhores'' adaptadas dominassem em certos períodos da sucessão sazonal (Padisák et al. 

2006). 

O reservatório Santa Cruz, com maior profundidade média, maior volume de água e 

maior zona fótica apresentou menores valores de biomassa e uma maior diversidade de 

espécies, incluindo a participação do grupo F, composto por clorofíceas coloniais com 

afinidade por águas claras, nos meses onde foi registrada maior transparência, Também foram 

registradas diatomáceas e desmidiáceas dos grupos P e D, que são comuns em ecossistemas 

aquáticos ricos em nutrientes com águas bem ventiladas e turvas (Reynolds et al. 2002). Em 

reservatórios de maior profundidade, as cianobactérias, geralmente, dominam nas camadas 

mais profundas. A forte mistura da coluna d’água promove a homogeneização da coluna 

fazendo com que as cianobactérias sejam dominantes ou ausentes devido à exclusão 

competitiva (Scheffer et al. 1997).  

O modelo grupo funcional proposto por (Reynolds et al., 2002), apresentou 

sensibilidade as condições ambientais  dos reservatórios neste estudo.  O índice de assembléia 
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(Q ) desenvolvido por Padisák et al., 2009 destaca a importância da inclusão da abordagem 

dos grupos funcionais em processos de monitoramento, tendo em vista ser um método  

diferente e sensível a erros de identificação.  

A avaliação do estado ecológico dos reservatórios utilizando o índice Q revelou uma 

alta sensibilidade à alteração na composição de espécies e grupos funicionais. O reservatório 

Pau dos Ferros foi categorizado ecologicamente como ruim durante quase todo o período 

amostral tendo em vista a alta biomassa dos grupos funcionais SN, S1 e H1, em Santa Cruz, os 

menores valores do índice foram registrados quando ocorreu dominância do grupo M. 

Resultado semelhante também foi observado por Crossetti & Bicudo 2008, no Lago das 

Garças, reservatório eutrófico urbano no sudeste do Brazil. Os autores também relataram que 

índice Q apresentou valores inversamente proporcioais à dominância dos grupos funcionais 

SN, S1, M e H1, e o fato de as oscilações do índice Q se mostraram  coerentes com o estado 

de trofia do reservatório.   

 Em síntese, o índice Q refletiu satisfatoriamente as mudanças ocorridas na composição 

do fitoplâncton e a abordagem dos grupos funcionais mostrou-se sensível e adequada às 

mudanças ambientais e hidrodinâmica dos reservatórios estudados, revelando-se uma 

ferramenta adequada para monitoramento da qualidade da água em região tropical semiárida.  
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Abstract: Objective: Analyze monthly and diel variation of phytoplankton functional groups 

in a shallow and eutrophic reservoir located in the semiarid region, northeastern Brazil, during 

a period of unusual drought. Methods: Monthly samples were collected between the months 

of October 2011 and May 2012 in Pau dos Ferros reservoir at a point near the main dam 

embankment. In January 2012, we performed a diel profile 24 hours with sampling every 

three hours framed in that range. Results: The average monthly reservoir showed declining 

volumes, high values of turbidity, conductivity, pH, total nitrogen, total phosphorus and 

chlorophyll were recorded in both the monthly and diurnal sampling was detected that there is 

no thermocline and stratification with respect to the parameter dissolved oxygen, who 

presented clinograte profile and anoxia near the maximum depth (Zmax). PCA using nine 

abiotic variables explained 60% of variance of the data in the first two ordination axes. the 

functional group SN was distributed throughout the water column in both the monthly and diel 

sampling and the hydrological regime and climate influenced the distribution of 

phytoplankton functional groups. Greater representation of groups S1, L0, MP, D, P and X1 

was associated with periods of increased instability in the system. Conclusions: The 

hypothesis that cyanobacterial blooms are permanent during periods of drought, when the 

hydrological conditions of the reservoirs are more stable, with verified low transparency and 

high residence time of the water was identified and no significant diurnal variation vertical or 

found in reservoir for the studied variables. 

Keywords: Diel Variation. functional groups of phytoplankton. Cyanobacteria. Cyanotoxin. 

 

Resumo: Objetivo: Analisa a variação nictemeral e mensal dos grupos funcionais 

fitoplanctônicos em um reservatório raso e eutrófico localizado na região semiárida, nordeste 

do Brasil, durante um período de estiagem atípica. Métodos: Coletas mensais foram 

realizadas entre os meses de outubro de 2011 e maio de 2012 no reservatório Pau dos Ferros 

em um ponto próximo ao talude principal da barragem. No mês de janeiro de 2012, foi 
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realizado um perfil nictemeral de 24 horas com coletas a cada três horas enquadradas nesse 

intervalo. Resultados: O reservatório apresentou volumes médios mensais decrescentes, altos 

valores de turbidez, condutividade, pH, nitrogênio total, fósforo total e clorofila foram 

registrados tanto na amostragem mensal quanto na nictemeral  Foi detectada a não existência 

de termoclina e estratificação em relação ao parâmetro oxigênio dissolvido, que apresentou 

perfil clinogrado e anoxia próximo à profundidade máxima (Zmax). PCA usando 9 variáveis 

abióticas explicou 60% da variação dos dados nos dois primeiros eixos de ordenação. o grupo 

funcional SN esteve distribuído em toda a coluna d’água  tanto na amostragem mensal quanto 

na nictemeral e o  regime hidrológico e climático teve influência sobre a distribuição dos 

grupos funcionais fitoplanctônicos. Maior representatividade  dos grupos S1, L0, MP, D, X1 e 

P esteve associada a períodos de maior instabilidade no sistema. Conclusions: a hipótese de 

que as florações de cianobactérias são permanentes  durante os períodos de estiagem, quando 

as condições hidrológicas dos reservatórios são mais estáveis, sendo verificados baixa 

transparência e elevado tempo de residência  da água e nenhuma variação vertical ou 

nictemeral significativa foi encontrada no reservatório para as variáveis estudadas. 

Palavras-chave: Variação nictemeral. Grupos funcionais do fitoplâncton. Cianobactérias e 

canotoxinas. 

 

1. Introdução 

 O funcionamento dos ecossistemas aquáticos tem importantes implicações na 

dinâmica da comunidade fitoplanctônica cuja variação está associada à influência de fatores 

que produzem desde pequenas modificações na taxa de crescimento da população  até a 

redistribuição das populações no reservatório (George and Heavey, 1978; Reynolds, 2006). 

Souza et al. (2008) apontam a proporção e frequência das mudanças na estrutura física do 

reservatório, dinâmica da luz e quantidade de nutrientes como fatores intimamente 

relacionados à ecologia do fitoplâncton, merecendo destaque também a influência de fatores 

ecofisiológicos e interações biológicas no direcionamento das variações na posição vertical do 

fitoplâncton (Barbosa et al., 2011). 

Nas regiões tropicais, a seleção de espécies fitoplanctônicas ocorre em virtude da 

entrada de calor e da pronunciada variabilidade local na velocidade do vento durante período 

diurno, vale destacar a importância desses fatores na promoção da estratificação térmica da 

coluna d’água (Reynolds, 1999; Barbosa and Padisák, 2002). 
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 Ao longo de uma variação relativamente vasta na concentração de nutrientes e 

dependendo da estrutura trófica, o fitoplâncton pode dominar o estoque dos produtores 

primários nos reservatórios rasos (Scheffer et al., 1993), os quais são frequentemente 

susceptíveis ao processo de eutrofização. Existem algumas evidências de que a diversidade 

fitoplanctônica, em reservatórios rasos, diminui com o aumento da concentração de 

nutrientes, com destaque especial ao fósforo (Jeppesen et al., 2000).  Nesses reservatórios, 

comumente são verificadas a redução do fluxo e maior estabilidade da coluna de água, em 

virtude do registro de maior tempo de residência, o que favorece o desenvolvimento do 

fitoplâncton e a ocorrência de florações (Tundisi, 1990; Tundisi et al., 1993). 

As cianobactérias são frequentemente beneficiadas com a ocorrência de eu-

hipereutrofia. De acordo com Paerl and Huisman, 2008 a alta quantidade de nutrientes, 

aumento na temperatura, tempo de residência e estratificação estão entre os fatores que 

melhor explicam a ocorrência de florações de cianobactérias, as quais podem persistir durante 

todo o ano em reservatórios rasos polimíticos, onde é verificada constante isotermia ao longo 

da coluna d’água (Bouvy et al., 1999; 2001; Figueredo; Giani, 2009). 

Reservatórios podem ser caracterizados por grupos de espécies fitoplanctônicas que 

partilham características adaptativas comuns (Melo; Huszar, 2000). Nesse sentido, Reynolds 

et al. (2002) propuseram um sistema de organização do fitoplâncton em grupos funcionais, 

compostos por espécies de origem polifilética que podem dominar ou co-dominar em 

reservatórios, tendo em vista partilharem as adaptações e tolerâncias semelhantes. 

   O estudo analisa a variação nictemeral e mensal dos grupos funcionais 

fitoplanctônicos em um reservatório raso e eutrófico localizado na região semiárida, nordeste 

do Brasil, durante um período de estiagem atípica verificada no ano de 2012 para o 

entendimento das mudanças ocorridas em função das condições limnológicas locais, segundo 

as hipóteses: (a) de que a distribuição do fitoplâncton responde às mudanças sazonais e 

nictemerais  embora sejam detectadas estratégias de sobrevivência diferenciadas de acordo 

com a disponibilidade de recursos ao longo do perfil vertical da coluna d’água e (b) de que 

florações de cianobactérias são permanentes  durante os períodos de estiagem, quando as 

condições hidrológicas dos reservatórios são mais estáveis, sendo verificados baixa 

transparência e elevado tempo de residência  da água. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Área de estudo 
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O estudo foi realizado no reservatório Pau dos Ferros, situado no estado do Rio 

Grande do Norte, na região semiárida do Nordeste do Brasil, onde predomina clima quente e 

seco, altas taxas de evaporação, temperatura média anual do ar de aproximadamente 27° C (± 

5). As precipitações são irregulares e escassas com médias anuais geralmente abaixo de 800 

mm (± 250), também ocorrem solos rasos e susceptíveis à erosão (IDEMA, 2008). 

O reservatório de Pau dos Ferros é raso (profundidade média = 3,4 m; profundidade 

máxima = 19,9 m), com área de superfície de 11.653.600 m²  e comprimento  máximo de 500 

m, tempo médio de residência de 1 ano e volume histórico médio anual de 38.080.000 m³, 

permanecendo a maior parte do ano com 55% de sua capacidade volumétrica máxima. Trata-

se de um reservatório utilizado para múltiplas finalidades, incluindo abastecimento humano, 

recreação, irrigação e piscicultura, como também é impactado pela eutrofização resultante da 

descarga difusa de nutrientes, erosão do solo e escoamento urbano. 

 

2.2 Amostagem e análise dos dados 

 Coletas mensais foram realizadas entre os meses de outubro de 2011 e maio de 2012 

no reservatório Pau dos Ferros em um ponto próximo ao talude principal da barragem. No 

mês de janeiro de 2012, foi realizado um perfil nictemeral de 24 horas com coletas a cada três 

horas enquadradas nesse intervalo, na superfície, profundidade intermediária e a um metro 

antes da profundidade máxima do reservatório.  

Mensalmente, as amostras foram coletadas na zona fótica: sub-superfície (100% de 

incidência luminosa), profundidade do disco de Secchi (10% de incidência luminosa) e três 

vezes secchi (1% de incidência luminosa). Na zona afótica (Cole, 1994), a água foi coletada 

na região intermediária do reservatório, um metro antes de atingir a profundidade máxima e 

em um ponto intermediário entre os últimos. A água coletada, nestes pontos, foi 

posteriormente integrada para compor uma amostra representativa de cada zona. 

 A temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica foram obtidos 

com auxílio de uma sonda multiparamétrica YSI 6820 V2, a cada 0,5 m desde a superfície até 

a profundidade máxima do reservatório (Zmax). A transparência (m) foi mensurada 

utilizando-se o disco de Secchi. A zona eufótica foi estimada como sendo equivalente a três 

vezes a profundidade de extinção do disco de Sechii (Zeu) de acordo com (Ishii, 1987). 

As concentrações de nitrogênio e fósforo total foram obtidas por espectrofotometria 

segundo as recomendações da APHA (2000). O fósforo total foi determinado após digestão da 
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amostra com persulfato de potássio pelo método do ácido ascórbico e o nitrogênio total pela 

oxidação dos compostos nitrogenados a nitrato segundo Valderrama, 1981. 

Para a determinação da clorofila-a, as amostras foram filtradas em filtro 934-AH da 

WHATMAN com 47 mm de diâmetro e a extração realizada com 10 mL etanol a 95% over 

night (Lorenzen, 1967). As concentrações foram determinadas por espectrofotometria (650 

nm) de acordo com a metodologia de (Jeppersen and Christoffersen, 1987). 

A análise qualitativa do fitoplâncton foi realizada através da coleta de amostras em 

arrastos verticais e horizontais com rede de plâncton (20 μm), as quais foram fixadas com 

formol 4%. Amostras do fitoplâncton vivo também foram coletadas. Os sistemas de 

classificação adotados para as Cianobactérias foi o de Komárek and Anagnostidis (1999) 

para a Chroococcales, Anagnostidis and Komárek (2005) para as Oscillatoriales e Komárek 

and Anagnostidis (1989) para as Nostocales. Para as demais classes do fitoplâncton, foram 

utilizadas as obras de Round (1971) para as Clorofíceas, Simonsen (1979) para as 

Diatomáceas e Bourrely (1981, 1985) para outros grupos. 

Para análise quantitativa do fitoplâncton, amostras de água foram coletadas com 

auxílio da garrafa de Van Dorn em diferentes profundidades e posteriormente integradas para 

compor uma única amostra representativa da superfície, meio e profundidade máxima do 

reservatório. Em seguida uma alíquota foi preservada com lugol a 1 %. A quantificação do 

fitoplâncton seguiu o método de Ütermol (1958), usando microscópio invertido de marca 

Olimpus, modelo IX70. As amostras foram contadas após cerca de 3 horas de sedimentação 

para cada centímetro de altura da câmara (Margalef, 1983), cujo volume variou entre 2 ml 

para Pau dos Ferros e 10 Barragem Santa Cruz, respectivamente. A contagem dos indivíduos 

(células, colônias e filamentos) ocorreu em campos aleatórios, sendo o erro menor que 20%, a 

um coeficiente de confiança de 95% segundo o critério de Lund et al. (1958). O número de 

campos variou de uma amostra para outra e a finalização da contagem foi feita tomando como 

critério a contagem de no mínimo 100 indivíduos da espécie dominante para a Barragem 

Santa Cruz do Apodi e 400 indivíduos para o Açude Público de Pau dos Ferros (Chorus and 

Bartran 1999). 

O Biovolume do fitoplâncton foi calculado a partir de modelos geométricos 

aproximados à forma de cada espécie, utilizando-se para o cálculo as medidas de 30 

indivíduos ou células de cada espécie multiplicadas por sua densidade (Hillebrand et al. 

1999), além disso, a unidade de peso fresco foi expressa em massa, em que 1 mm
3
 L

-1
 = 1 mg 

L
-1

  de acordo com Wetzel and Likens, 2000.  As espécies que contribuíram em 5% ou mais 
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para a biomassa total do fitoplâncton foram agrupadas em grupos funcionais, utilizando os 

critérios de Reynolds et al. (2002) e Pádisak et al. (2009). 

Microcistinas e saxitoxinas foram quantificadas segundo a técnica imunológica ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), a qual é altamente sensitiva e baseada na 

especificidade de anticorpos às toxinas com posterior reação colorimétrica anticorpo/antígeno 

(Chu et al. 1989). 

A análise descritiva dos dados utilizou os cálculos da média aritmética como medida 

de tendência central e o desvio padrão (DP) para avaliar o grau de dispersão. A análise de 

variância (ANOVA) foi utilizada para determinar o grau de variação espacial e temporal. 

Análises multivariadas baseadas nos componentes principais foi realizada para determinar 

associações entre as variáveis ambientais e bióticas. Análise de Correspondência Canonica foi 

realizada para ordenar dados do fitoplâncton nos diferentes períodos com as variáveis 

biológicas e ambientais visando analisar a relação entre as associações de algas e variáveis 

ambientais tendo por finalidade conhecer o padrão de distribição do fitoplâncton. 

3. Resultados 

As precipitações pluviométricas (524 mm) foram insuficientes para aumentar o nível 

de água do reservatório durante o período amostral, em virtude disso, o reservatório 

apresentou volumes médios mensais decrescentes quando comparado ao valor registrado em 

outubro de 2011 (34.530.000 m³), sendo o menor valor registrado no mês de maio de 2012 

(26.794.865 m³) (figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1- Dados morfométricos (volume em m³) e da precipitação verificada no reservatório Pau dos Ferros 

durante o período amostral. 
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A transparência da água variou entre 0,3 e 0,5 m, apresentando maiores valores nos  

períodos nos quais o reservatório apresentou maior volume. A reduzida extensão da zona 

eufótica (1,2 a 1,5 m), não apresentaou variação significativa (P> 0.05) entre os meses. Na 

amostragem nictemeral, não houve variação da transparência ou extensão da zona eufótica, as 

quais estiveram compreendidas em 40 cm e 1,2 m, respectivamente. 

Altos valores de turbidez, condutividade, pH, nitrogênio total, fósforo total e clorofila 

foram registrados tanto na amostragem mensal quanto na nictemeral. Mensalmente, as 

variáveis nitrogênio e fósforo total apresentaram maiores valores na zona afótica, próxima a 

Zmax do reservatório.  Houve decréscimos da zona fótica para afótica em relação às 

variáveis: turbidez, condutividade, pH e clorofila. (Tabela 1-2) 

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão das variáveis transparência, temperatura, oxigênio dissolvido, 

turbidez, condutividade, pH, fósforo e nitrogênio total, clorofila-a e biovolume total do fitoplâncton registrados 

ao longo da amostragem mensal. 

 
Pau dos Ferros 

 
out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 

 
Fótica  Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica Fótica Afótica 

Transparência 

(m) 
0,5   0,4   0,4   0,4   0,5   0,3   0,4   0,4   

Turbidez 

(NTU+) 

28,24 

(0,34) 

27,52 

(0,35) 

19,3 

(0,5) 

28,9 

(0,35) 

19,1 

(0,15) 

19,9 

(0,65) 

20,2 

(0,20) 

19,6 

(0,64) 

22,6 

(0,32) 

22,2 

(0,35) 

20,05 

(0,35) 

22,2 

(0,35) 

34,3 

(11,67) 

44,6 

(4,1) 

20,6 

(0,55) 

20,7 

(0,4) 

Condutividade 

(mS/cm) 

455 

(0) 
455 (0) 

467 

(1) 
465 (0) 

483,6 

(0) 

483,4 

(0) 
500,6 (0) 506 (0) 

560 

(0,15) 

480,3 

(0) 
465 (0) 

480,3 

(0) 
476 (0) 479 (0) 

498,6 

(0) 

499,8 

(0) 

pH 
8,606 

(0,32) 

7,9 

(0,5) 

9,16 

(2,1) 

8,9 

(0,5) 

9,18 

(0,9) 

8,94 

(0,12) 
9,24 (0,1) 8,3 (0,35) 

9,4 

(0,07) 

8,4 

(0,47) 

9,17 

(0,02) 

8,4 

(0,47) 

9,1 

(0,08) 

8,6 

(0,39) 

9,3 

(0,04) 

8,9 

(0,2) 

T água (°C)  
28,24 

(0,34) 

27,26 

(0,26) 

31,4 

(0,3) 

29,9 

(0,26) 

30,8 

(0,63) 

29,3 

(0,29) 

32,49 

(0,22) 

28,6 

(0,66) 

31,5 

(0,22) 

28,9 

(0,48) 

31,795 

(0,275) 

28,9 

(0,48) 

31,91 

(0,04) 

30,6 

(0,7) 

30,9 

(0,23) 

29,7 

(0,5) 

NT (µg/L) 230 258 262 376 40 210 240 260 110 210 90 230 60 260 240 250 

PT (µg/L) 67,2 82,0 78,8 81,0 75,5 69,7 52,2 88,0 76,3 101,3 88,0 89,7 70,5 88,0 49,7 99,7 

Chla (µg/L) 147,5 138,0 139,1 136,0 149,1 112,5 156,9 139,3 143,9 156,1 105,3 92,3 55,2 115,1 154,0 147,0 

Biovolume 

(mm³/L) 
71,1 42,5 55,9 42,5 32,3 34,2 23,5 34,0 54,5 33,0 38,8 18,3 66,9 33,6 45,7 45,3 

 

Tabela 2: Valores médios e desvio padrão das variáveis transparência, temperatura, oxigênio dissolvido, 

turbidez, condutividade, pH, fósforo e nitrogênio total, clorofila-a e biovolume total do fitoplâncton registrados 

ao longo do perfil nictemeral. 

 
05/01/2012 06/01/2012 

  16 horas  19 horas  22 horas  01 hora  04 horas  07 horas  10 horas  13 horas  

Transparência 

(m) 
0,4 

    
0,4 0,4 0,4 

T (°C) 29,5 (1,7) 28,7 (1,27) 28,6 (1,05) 28,25 (0,76) 
28,34 
(0,45) 

28,37 
(0,44) 

28,6 (0,5) 29,08 (0,7) 

O (mg.l-1) 3,9 (1,8) 3,7 (2,8) 3,8 (2,69) 2,9 (1,83) 2,6 (1,68) 2,6 (1,54) 3,2 (1,2) 5,3 (1,05) 

Turbidez (NTU+) 19,7 (0,6) 19,7 (0,6) 
19,57 
(0,68) 

20,59 (2,71) 
19,76 
(2,19) 

19,3 (0,84) 
19,06 
(0,65) 

19,9 (0,6) 

Cond (µS.cm³) 504 (2,7) 506 (2,6) 506 (2,3) 506 (1,78) 506 (1,85) 506 (2,03) 505 (2,42) 
503,7 

(1,05) 

pH 8,57 (0,5) 8,35 (0,49) 8,32 (0,46) 8,25 (0,38) 8,24 (0,34) 8,3 (0,32) 8,53 (0,4) 8,74 (0,25) 

PT (µg.L-1) 75,4 (9,6) 69,1 (18,54) 71,6 (11,6) 56,7 (13,61) 78,2 (13,9) 68,8 (9,4) 
64,4 

(14,67) 
80,7 (7,08) 

NT (µg.L-1) 258 (1) 255 (7) 251 (4) 249 (11,23) 265 (61) 260 (9,7) 244 (3) 251 (13) 
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Chla-a (µg.L-1) 
130,14 
(32,8) 

117,1 
(18,98) 

110,63 
(20,21) 

117,8 (15,76) 
95,36 
(38,7) 

85,45 
(25,95) 

121,58 
(14,85) 

118,54 
(26,7) 

Biovolume 

(mm³.l-1) 
29,2 (5,3) 34,6 (0,78) 47,8 (26,3) 36,8 (6,89) 

29,07 

(10,31) 
35,7 (2,36) 29,7 (2,66) 

39,08 

(5,02)  

 

  Altos valores de temperatura foram registrados ao longo dos meses (Max= 32,64 °C, 

Med= 30,2 °C, Min= 27,74 °C). O período de dezembro a maio de 2012 apresentou águas 

quentes, embora tenha sido detectada a não existência de termoclina, tendo em vista a 

variação térmica entre superfície e fundo ter atingido em média 2,5° C e o máximo de 4,63° 

C, durante o mês de janeiro de 2012, quando foi realizado o perfil nictemeral.   

As elevadas temperaturas registradas contribuíram para a ocorrência de 

microestratificações, condição em que pequenas diferenças na temperatura (< 0,5° C) 

proporcionam variações importantes na densidade da água (Payne, 1986). Em relação ao 

perfil nictemeral, pôde-se notar a predominância de temperaturas mais baixas em toda a zona 

afótica do reservatório, com pequena variação da superfície para o fundo, o que demonstra a 

existência de uma microcirculação interna.  

O reservatório mostrou-se estratificado quimicamente em relação ao parâmetro 

oxigênio dissolvido, que apresentou perfil clinogrado e anoxia próximo à profundidade 

máxima (Zmax) (figura 2). Quanto a variação ao longo do dia do oxigênio, pode se considerar 

que a maior concentração de oxigênio na coluna da água foi detecada entre dez e dezesseis 

horas, período onde ocorreu mistura total da coluna da água. No início da manha e no período 

da noite  a zona afótica apresentou valores abaixo de 2 mg.L
-1

  (Figura 3). 

 

 

Figura 2- Variações mensais nos perfis da temperatura e oxigênio dissolvido no reservatório Pau dos Ferros. 

 



73 

 

 

Figura 3- Perfis de oxigênio e temperatura registrados durante amostragem nictemeral. 

 PCA usando 9 variáveis abióticas explicou 60% da variação dos dados nos dois 

primeiros eixos de ordenação, com amostras agrupadas independentemente do período em 

função da zona (fótica e afótica).  As amostragens que mais contribuíram com a ordenação 

do eixo 1, foram: vazão (r = -0,91), tempo de residência (r = -0,93),  condutividade (r = -

0,59) e oxigênio dissolvido (r = 0,59). Em relação ao eixo 2, o volume (r = -0,51), pH (r = 

0,87) e o fósforo total (r = -0,40) mostraram-se altamente correlacionados (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: PCA mostrando variáveis preditoras no reservatório Pau dos Ferros. 

 A análise revela, portanto, que as variáveis vazão, tempo de residência, a 

condutividade e o oxigênio são consideradas preditoras, uma vez que mostraram-se mais 

representativas no eixo 1, o qual explica 32,2% da variância nos dados.  
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  A biomassa do fitoplâncton nas amostragens mensais e nictemeral variou de 18,08 a 

75,5 mm³.L
-1

. As cianobactérias perfizeram densidade superior a 50% deste total e 

dominaram durante todo o período amostral.  

Durante o estudo, 39 táxons foram identificados, estes foram subdivididos entre as 

classes: Chlorophyceae (44%), Cyanobacteria (39%), Bacillariophyceae (7%), 

Chryptophyceae (5%) e Euglenophyceae (2%). Desse total, as 9 espécies descritoras foram 

classificadas em 8 grupos funcionais (H1, X1, D, N, SN, L0, P e J). 

A Análise de Correspondência Canônica (CCA) realizada explicou 97,2% da 

variância dos dados. As variáveis mais representativas, no primeiro eixo, foram: a 

condutividade, o fósforo e o nitrogênio total, enquanto no segundo eixo, foram: o oxigênio 

dissolvido, fósforo e nitrogênio total. O grupo funcional H1 esteve relacionado 

positivamente com o nitrogênio total e negativamente com o fósforo total e condutividade no 

eixo 1. Os grupos funcionais X1, D e N apresentaram resposta oposta. Apenas o grupo X1 

apresentou relações fortes com o segundo eixo. Os grupos funcionais SN e N apresentaram 

baixa relação nos eixos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5: CCA relacionando as variáveis preditoras com os principais grupos funcionais e as amostragens 

mensais. 

O reservatório Pau dos Ferros (Fig. 6) apresentou dominância do grupo funcional SN 

cuja representante Cylindrospermopsis raciborskii mostrou uma contribuição relativa situada 

entre 40 a 90% do fitoplâncton total. Neste reservatório, foram registrados altos valores de 
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biovolume total do fitoplâncton (20 a 70 mm³. l
-1

) e clorofila (Max 150,48 µg.L
-1

 ). O grupo 

H1, representado por Aphanizomenon gracile esteve presente contribuindo com até 40% da 

biomassa entre os meses de outubro de 2011 e fevereiro de 2012. Espécies de clorofíceas J e 

diatomáceas P, tolerantes a turbidez e altos níveis de nutrientes, embora não apresentassem 

alta biomassa, estiveram associadas às populações de cianobactérias. 

Padrões distintos de distribuição fitoplanctônica também foram observados durante o 

perfil nictemeral. O grupo funcional SN, representado por Cylindrospermopsis raciborskii, 

foi considerado dominante durante todo o período (>50% do fitoplâncton total), o período 

noturno foi marcado pela maior representatividade desse grupo, o qual em abundância 

relativa constituiu até 98% do fitoplâncton total, o período diurno coincidiu com registros de 

maior diversidade fitoplanctônica, uma vez que houve aumento na representação dos grupos 

funcionais S1, L0, MP, D e P (figura 6).  

 

Figura 6: Variação da abundância dos grupos funcionais descritores em função da profundidade de coletas e 

das horas. 

 Mudança na composição dos grupos funcionais coincidiu com o período de maior 

Zmix, havendo aumento na contribuição relativa dos grupos D e X1, representado por 

diatomáceas e clorofíceas, respectivamente, durante o mês de fevereiro de 2012, nesse 

período foram registrados aumentos na transparência, turbidez na zona fótica, condutividade 

nas zonas fótica e afótica e fósforo total na zona fótica (Figura 7). 
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Figura 7: Biovolume do grupo funcional D, pico em fev/2012. 

 Entre as cianobactérias, foi constatada a presença de cepas produtoras de microcistina 

e saxitoxina no reservatório Pau dos Ferros durante o período amostral (Figura 8). Todos os 

valores de saxitoxina registrados estão de acordo com os estabelecidos como limite (3 µg.l
-1

) 

pela portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde para água destinada ao abastecimento 

humano, já em relação aos valores registrados para microcistina pôde-se observar a 

ocorrência de valores superiores ao máximo (1 µg.l
-1

) estabelecido pela referida portaria 

entre os meses de outubro e dezembro de 2011.  

 

F

igura 8: Toxinas registradas no reservatório Pau dos Ferros durante o período amostral. 

 

4. Discussão 
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 Lagos e reservatórios do semiárido brasileiro estão sujeitos a períodos importantes de 

escassez hídrica e são caracterizados por apresentarem baixo fluxo, elevado tempo de 

residência da água associado a um balanço hídrico negativo e altas temperaturas registradas 

durante a maior parte do ciclo hidrológico (Barbosa et al. 2012).  

A ocorrência de estiagem tem influência direta sobre as condições hidrológicas dos 

reservatórios. Em geral, nesses eventos, a redução do nível do reservatório está diretamente 

associada à diminuição da qualidade da água (Bouvy et al. 2003). Alterações importantes 

também ocorrem na estrutura térmica e regime de luz, as quais passam a atuar como fatores 

limitantes para a comunidade fitoplanctônica (Carpenter et al., 1992). Além destes, a redução 

do volume, da área superficial, altas taxas de evaporação da água e alta quantidade de 

nutrientes atuam conjuntamente para promover o crescimento excessivo da biomassa 

fitoplanctônica, com destaque as cianobactérias, que frequentemente dominam o fitoplâncton 

em reservatórios rasos do semiárido brasileiro (Bouvy et al., 1999; Panosso et al. 2007; 

Costa et al. 2009). 

Os reservatórios rasos são ecossistemas dinâmicos em termos de estrutura e função, 

caracterizados por períodos de mistura pouco contínua e irregular, dependendo das 

condições climáticas e morfometria do reservatório. Na região tropical, esses reservatórios 

estão submetidos à estratificação diária, tendo em vista o aquecimento da camada superficial 

(Esteves, 1998). Nesses ambientes, frequentemente, os nutrientes armazenados no sedimento 

são disponibilizados para os arganismos devido à difusão ou ressuspensão contribuindo para 

acentuar o problema da eutrofização. (Rio, 2003).  

A biomassa do fitoplâncton no reservatório Pau dos Ferros apresentou valores 

elevados, os quais, são condizentes com os encontrados em reservatórios eutróficos durante a 

estação seca. Os valores de biomassa registrados estão de acordo com os relatados em outros 

reservatórios rasos e eutróficos brasileiros (Huszar et al. 2000; Costa et al. 2009) e mostaram-

se inferiores aos registrados por Panosso et al. 2007 em dois reservatórios eutróficos 

localizados no semiárido do Rio Grande do Norte. 

Fenômenos climáticos tem importante influência sobre a ecologia do fitoplâncton, a 

mudança de temperatura, por exemplo, pode ser um fator determinante para a ocorrência de 

variação na composição da comunidade fitoplanctônica (Calijuri et al. 2002; Briand et al. 

2004). Os padrões térmicos de circulação e mistura nos reservatórios são justificados devido 

ao resfriamento ou aquecimento da camada superficial da água pela ação dos ventos o que 

traz importantes implicações sobre comportamentos ópticos e químicos da água (Reynolds, 

1984). Estudo realizado por Dantas; Bittencourt-Oliveira; Moura, 2012 em reservatório 
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localizado na região semiárida do nordeste do Brasil constatou que as associações C e SN 

ocorreram no ecossistema raso com mistura térmica e exibiram variação sazonal nos meses 

com temperaturas da água mais elevadas, trata-se de um resultado semelhante ao obtido no 

referido estudo. 

O aumento da biomassa fitoplanctônica é registrado em períodos nos quais ocorre 

maior estabilidade da coluna d’água (Figueredo and Giane, 2001) a condição de equilíbrio se 

estabelece com o sucesso isolado de uma a três espécies (Padisák et al. 2003). Reservatórios 

tropicais são tradicionalmente considerados ecossistemas expostos à baixa variabilidade 

climática, portanto, suportam assembléias uniformes que podem persistir durante todo o ano 

(Melack, 1979).  Este fato pôde ser constatado durante a amostragem mensal, tendo em vista 

que o grupo funcional SN, composto, nesse caso, unicamente por Cylindrospermopsis 

raciborskii (SN) contribuiu com mais de 80% da biomassa total (Sommer et al. 1993). Este 

grupo mostrou ser favorecido por determinadas condições morfométricas e hidrológicas do 

reservatório como o alto pH, temperatura e constate estabilidade térmica da coluna d’água. 

Souza et al. 2008 apontam que Cylindrospermopsis raciborskii é tolerante a baixa 

luminosidade e consegue se dispersar por toda a coluna da água durante os períodos de 

isotermia. O grupo SN também é frequentemente encontrado em reservatórios rasos com 

camadas misturadas e quentes ( Huszar et al. 2000; Moura et al. 2007; Tucci e Sant'anna, 

2003). 

A coexistência das associações SN- S1- H1- MP-L0 foi observada durante o estudo. 

As mudanças ambientais agiram selecionando certas características ou atributos das algas 

(Reynolds et al. 2000), as quais compartilham as capacidades de tolerar a mistura e 

deficiência de luz (Naselli-flores, 2000; Nixdorf et al. 2003), regular a flutuabilidade além de 

serem consideradas oportunistas (Melo and Huszar, 2000). Associações de diatomáceas D e 

clorofíceas X1 sucederam as populações de cianobactérias em períodos marcados por maior 

instabilidade no sistema, causadas pelo vento ou chuva (Nabout et al. 2006).  

Problemas de saúde pública tem sido atribuídos a presença de cianobactérias na água 

para abastecimento humano (Chorus and Barthram, 1999), na maioria dos casos 

documentados de doenças humanas associdas às cianobactérias, a absorção e ingestão de água 

aparecem como as principais vias de contaminação (WHO, 2003).  Fatores ambientais como o 

longo tempo de residência da água durante os anos secos estão diretamente relacionados com 

o aumento da biomassa de cianobactérias e a possibilidade de existirem cepas produtoras de 

toxinas (Romo et al. 2012). 
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As concentrações de microcistina e saxitoxina registradas durante o estudo podem ser 

atribuídas à dominância dos grupos funcionais H1 e SN, respectivamente. A produção de 

neurotoxinas e hepatotoxinas por Cylindrospermopsis raciborskii foi constatada em outros 

reservatórios do semiárido brasileiro (Lagos et al. 1999, Bouvy et al. 1999, Molica et al. 2005, 

Nascimento et al. 2000), onde a espécie estabele florações frequentes e domina o fitoplâncton. 

Em síntese, nenhuma variação vertical ou nictemeral significativa foi encontrada no 

reservatório para as variáveis estudadas. O regime hidrológico e climático teve influência  

sobre a distribuição dos grupos funcionais fitoplanctônicos tanto na variação mensal quanto 

nictemeral, o grupo funcional SN esteve distribuído em toda a coluna d’água durante todo o 

período amostral corroborando com a hipótese  de que florações de cianobactérias são 

permanentes  durante os períodos de estiagem, quando as condições hidrológicas dos 

reservatórios são mais estáveis, sendo verificados baixa transparência e elevado tempo de 

residência  da água. Maior representatividade dos outros grupos funcionais foi registrada 

durante o período diúrno e em períodos marcados por maior Z mix. 
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A percepção ambiental como etapa primordial para a preservação dos recursos 

hídricos: estudo de caso com a população de um município do semiárido 

brasileiro. 

 

 

RESUMO 

A percepção dos conhecimentos prévios dos indivíduos em relação ao uso e qualidade 

de água é relevante no processo de sensibilização ambiental para a preservação dos recursos 

hídricos. Foi realizado um estudo de percepção ambiental com educadores, alunos do ensino 

fundamental e médio de duas escolas estaduais, bem como com representantes do público não 

escolar do município de Pau dos Ferros, região semiárida do Rio Grande do Norte, nordeste 

do Brasil. Visitas foram realizadas às escolas e casas para identificação do público-alvo e 

aplicação de questionários. Os resultados mostraram que os conhecimentos evidenciados por 

educadores, alunos e público não escolar em relação à problemática da qualidade de água na 

região semiárida, incluindo sobre os termos eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas e a 

relação com a saúde, na maioria das vezes, estão pautados no senso comum. Também foi 

evidenciado que a dinâmica e ecologia dos ecossistemas aquáticos das regiões semiáridas são, 

em parte, desconhecidas pelo público-alvo. Em virtude disso, o desenvolvimento de 

atividades de Educação Ambiental voltadas para a necessidade de preservação dos recursos 

hídricos apresenta-se como um tópico relevante a ser considerado na agenda política para 

melhorar a convivência das populações com o semiárido. 

  

Palavras-Chave: Percepção Ambiental. Qualidade de água. Eutrofização.  Cianobactérias. 

Cianotoxinas. 

 

ABSTRACT 

The perception of prior knowledge of individuals in relation to the use and quality of 

water is important in the environmental awareness for the preservation of water resources. We 

conducted a study of environmental perception with educators, elementary school students 

and middle two state schools, as well as representatives of the public school is not the city of 

Pau dos Ferros, semiarid region of Rio Grande do Norte, northeastern Brazil. Visits were 

made to schools and homes to identify the target audience and questionnaires. The results 

showed that the knowledge evidenced by educators, students and public school not in relation 

to the issue of water quality in the semiarid region, including the terms of eutrophication, 
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cyanobacteria, cyanotoxins and relationship to health, in most cases, are graded in common 

sense. It was also confirmed that the dynamics and ecology of aquatic ecosystems of semiarid 

regions are, in part, unknown to the audience. As a result, the development of environmental 

education activities focused on the need to preserve water resources presents itself as a 

relevant topic. 

  

Keywords: Environmental Perception. Water quality. Cyanobacteria. Cyanotoxins. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de ser essencial à vida humana e à economia de todas as regiões do planeta, há 

permanentes ameaças ao ciclo hidrológico, à quantidade e qualidade de água. Os usos 

múltiplos da água estão produzindo impactos sobre a economia, a saúde, o abastecimento e, 

de maneira geral, afetando a qualidade de vida das populações. (TUNDISI, 2005, p. 25). 

Na região semiárida brasileira, as condições locais, como: eventos chuvosos 

irregularmente distribuídos, período de estiagem prolongado, altas temperaturas registradas ao 

longo do ciclo diário ou anual e intensa evaporação da água (BOUVY, et al., 2001; 2003; 

COSTA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2005; MOLICA et al., 2005) aliadas à contaminação 

por efluentes domésticos ou industriais não tratados  e resíduos oriundos das atividades 

agrícolas constituem importantes fatores na determinação da ocorrência de eutrofização dos 

corpos hídricos, processo que resulta no crescimento exagerado de microalgas, destacando-se 

em ambientes de água doce as cianobactérias. 

As florações de cianobactérias ocasionam um sério desequilíbrio no ecossistema 

aquático cujas principais consequências são a progressiva degeneração da qualidade 

ambiental e a inviabilização do uso da água para múltiplas finalidades, principalmente, devido 

ao fato de algumas espécies de cianobactérias produzirem metabólitos secundários, com 

destaque às cianotoxinas, que podem afetar a saúde humana e de animais (CHORUS; 

BARTRAN 1999; CARMICHAEL 2001). 

O fato desta problemática se fazer presente no cotidiano da sociedade e interferir em 

aspectos relacionados à saúde, economia e qualidade ambiental torna necessária a 

mobilização dos vários setores da sociedade: autoridades civis, instituições governamentais e 

não governamentais bem como a comunidade local para que discuta questões, compreenda o 

problema e se torne agente na conservação dos recursos hídricos e meio ambiente. Diante 
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desse contexto, a percepção ambiental mostra-se relevante, tendo em vista que parte da 

realidade de um público-alvo, baseando-se em conceitos construídos a partir de 

conhecimentos, experiências; crenças; emoções; cultura e ações (FAGGIONATO, 2005) para 

compreender as relações do ser humano com o ambiente no qual está inserido, neste caso, as 

percepções individuais ou coletivas resultam em respostas ou manifestações frente a uma 

realidade ou contexto (ROSA & SILVA, 2002).  

Aliada à percepção ambiental, a educação ambiental (EA) apresenta-se como uma 

ferramenta que visa a induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, 

posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem 

colaborativa e crítica das realidades socioambientais como também uma compreensão 

autônoma e criativa dos problemas que se apresentam ou das soluções possíveis para eles 

(SAUVÉ, 2005, p. 317). 

Segundo JACOBI (2005) o desafio político-ético da educação ambiental, apoiado no 

potencial transformador das relações sociais, encontra-se estreitamente vinculado ao processo 

de fortalecimento da democracia e da construção de uma cidadania ambiental visando a 

despertar interesse pelas questões ambientais, no presente contexto, sobretudo às questões 

relacionadas à manutenção da qualidade de água, bem de uso comum da humanidade. 

O presente estudo esteve focado na análise das percepções de alunos, educadores e 

público não escolar, principalmente, pelo fato de elas resultarem de uma aprendizagem 

espontânea, social, culturalmente situada e condicionada que tem origem nas experiências e 

interações de cada indivíduo (KRÜGER, GIL, 2005). Tal abordagem constitui uma etapa 

inicial e primordial em estudos que visem à sensibilização da comunidade e formação cidadã, 

com ênfase à formação de agentes multiplicadores de conhecimentos relacionados à 

preservação ambiental. Portanto, o objetivo do estudo é analisar as percepções de alunos, 

educadores e público não escolar no que diz respeito ao entendimento sobre qualidade de 

água, incluindo aspectos relacionados aos múltiplos usos, formas de contaminação, 

microbiota presente nos corpos hídricos do município de Pau dos Ferros, que está inserido na 

região semiárida do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

O município Pau dos Ferros localiza-se na região oeste do estado do Rio Grande do Norte 

(RN), semiárido do Brasil, às margens da bacia do rio Apodi-Mossoró cujo barramento Pau dos Ferros 
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constitui fonte de água para múltiplas finalidades, incluindo abastecimento humano para os habitantes 

do município e cidades vizinhas.  

De maneira geral, pode-se reconhecer que a referida bacia vem sofrendo constantes 

impactos, provenientes da lixiviação de fertilizantes e pesticidas das diversas atividades 

agrícolas desenvolvidas no entorno do rio; carreamento de material alóctone; além das 

constantes descargas de esgotos domésticos e industriais lançados em toda a extensão da 

bacia. Estas constituem as principais formas de poluição difusa identificadas (OLIVEIRA et 

al. 2009, p. 19). 

 

 

Figura 1- Localização do município de Pau dos Ferros/RN 

Fonte: IBGE 

2.2 Procedimentos metodológicos 

A pesquisa qualitativa foi adotada como principal metodologia durante o estudo, tendo 

em vista que ela trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos (BOGDAN, 1994).  

A pesquisa consistiu na aplicação de um questionário, no mês de dezembro de 2012, a 

16 educadores (tabela 1) e 60 alunos com distribuição aleatória entre o 6º ano do ensino 

fundamental e o 3º ano do ensino médio de duas escolas estaduais localizadas na cidade de 

Pau dos Ferros. O mesmo questionário foi aplicado sob a forma de entrevista a 34 cidadãos 

pertencentes a um público não escolar, totalizando 110 questionários aplicados com o intuito 

de averiguar as concepções prévias em relação à qualidade de água e temas relacionados.  

Tabela 1: Distribuição dos educadores por área de atuação. 

ATUAÇÃO NÚMERO 

Linguagens, códigos e suas tecnologias 4 
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Ciências da natureza e suas tecnologias 2 

Matemática e suas tecnologias 2 

Ciências Humanas e suas tecnologias 4 

Profissional de telessala 1 

Coordenador pedagógico 1 

Auxiliar administrativo 1 

Bibliotecário 1 

Total 16 

 

O questionário era composto por 23 questões, sendo 10 fechadas, 10 semiabertas, ou 

seja, com possibilidade de complementação e 3 abertas, posteriormente, as questões foram 

subdivididas em 4 eixos temáticos: (1) Importância da qualidade de água do reservatório, (2) 

Formas de contaminação, (3) Relação entre eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas e saúde 

(4) Atuação cidadã para a preservação dos recursos hídricos. 

Em síntese, o questionário buscava identificar: no primeiro eixo, as concepções sobre 

múltiplos usos do reservatório e qualidade de água, no segundo eixo se havia identidade entre 

as formas de poluição da barragem e os múltiplos usos pela população, no terceiro, se existia 

conhecimento sobre a eutrofização, cianobactérias, a produção de toxinas e era possível 

identificar a relação com a saúde humana e no quarto, se havia conhecimento da população 

sobre como atuar enquanto cidadão no processo de preservação dos recursos hídricos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Perfis do público  

 A faixa etária dos educadores que responderam ao questionário esteve 

compreendida entre 29 e 52 anos, sendo a maioria (76,9%) do sexo feminino, vale ressaltar 

que todos os professores são formados na área da disciplina que lecionam e dois possuem 

pós-graduação. A faixa etária dos alunos variou entre 10 e 18 anos, a maioria cursa o ano 

letivo adequado para sua faixa etária, destes, aproximadamente, 60% pertencem ao sexo 

feminino.  O público não escolar entrevistado, no estudo, apresentou variação de idade entre 

18 e 82 anos e distribuição equitativa em relação ao sexo. 

  

3.2 Eixo temático 1- Importância da qualidade de água do reservatório 

 

A primeira questão buscou identificar a importância do reservatório Pau dos Ferros 

para o público-alvo da pesquisa, mais de uma alternativa poderia ser citada, portanto, à 
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referente ao uso do reservatório como fonte de água para a população foi predominante, tendo 

em vista ter sido escolhida por, aproximadamente, 85% dos educadores, 80% dos alunos e 

94% do público não escolar. 

 Vale ressaltar que a importância para outras finalidades também foi reconhecida, 

embora tenha sido apontada com menor expressão, a importância para piscicultura e 

recreação. Na opção outros, foram destacados: a importância da água para a economia, a sua 

relação enquanto fonte de poluição e veiculação de doenças.  

A segunda questão indagava se a água recebida nas casas era suficiente para suprir as 

necessidades individuais. Em relação a esse aspecto, foram detectadas algumas controvérsias, 

conversa informal com o público-alvo revelou que parte da população não utiliza a água para 

consumo humano, a qual é comprada ou retirada de poços. No entanto, 46% dos educadores, 

78% dos alunos e 74% do público não escolar indicaram afirmativamente que a água vinda da 

central de abastecimento é suficiente para suprir as necessidades individuais. 

Na terceira questão, o público deveria marcar uma alternativa entre sim, não e não sei 

para responder se a água recebida em casa era considerada de boa qualidade. 92% dos 

educadores, 55% dos alunos e 82% do público não escolar consideram que a água recebida, 

mesmo após passar pela Estação de Tratamento de Água (ETA), possui má qualidade e ainda 

argumentaram que durante a estiagem prolongada de 2012 algumas vezes foi verificada a 

presença de cor e cheiro na água proveniente da barragem. (figura 1). 

 

Figura 2: Percentual de respostas sobre a questão referente à água recebida em casa, após passar pela estação de 

tratamento, ser considerada de boa qualidade. 

A quarta questão teve como objetivo identificar a percepção do público-alvo em 

relação às características da água de boa qualidade. A ausência de coloração foi apontada por 

apoximadamente 50% dos educadores, alunos e público não escolar. Todos os educadores e 

integrantes do público não escolar revelaram a ausência de odor e microrganismos como um 
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aspecto relevante, entretanto, o mesmo não foi identificado pela maioria dos estudantes. A 

ausência de substâncias químicas provenientes de esgotos foi apontada como relevante pelos 

educadores, integrantes do público não escolar e aproximadamente metade dos estudantes. 

Na quinta questão, perguntava-se qual o tratamento dado à água recebida nas casas. 

Mais da metade dos educadores (54%) e público não escolar (76%) informaram não beber a 

água fornecida pela Barragem Pau dos Ferros, utilizá-la para as outras atividades domésticas e 

não tratá-la, tendo em vista já ter passado por uma Estação de Tratamento de Água. Entre as 

outras opções foram citadas: filtração com filtro de barro (17 citações), pano (5 citações), 

filtro comercial (18 citações), fervura (6 citações), fervura e filtração (9 citações).  

Em síntese, pôde-se constatar que o público-alvo compreende a importância 

fundamental do corpo hídrico para os habitantes do município e tem uma noção ainda que 

superficial e pautada no senso comum sobre as características de uma água de boa qualidade. 

Estudo similar, realizado na região semiárida do Rio Grande do Norte, por PETROVICH e 

ARAÚJO (2009) revela que existe uma percepção de grande valorização do corpo hídrico 

como também a de que sua utilidade não se restringe ao consumo humano, mas a múltiplas 

funcionalidades que possui.  

 

3.3 Eixo temático 2- Formas de contaminação 

 

O presente eixo visava identificar se havia percepção da relação entre as formas de 

contaminação do reservatório e os múltiplos usos pela população. A sexta questão indagava se 

o público acreditava que o lixo e esgoto produzido individualmente atingia o reservatório, 

possuía as alternativas: sim, não, não sei e nunca pensei nisso.  A maioria dos educadores 

(54%) e alunos (53%) acredita atingir, já o público não escolar (40%) acredita não atingir, 

grande parte destes preferiram não responder à questão. 
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Figura 3: Concepções de alunos, educadores e público não escolar a respeito da contaminação da Barragem Pau 

dos Ferros por lixo e esgoto. 

 Questão semelhante aplicada por ARAÚJO et al. 2011 também demonstra um alto 

percentual de educadores que não se identifica com a produção de lixo e esgoto e consequente 

contaminação do reservatório por esses resíduos, isso demonstra que os respondentes não tem 

conhecimento de que somos todos produtores de esgotos, e isso pode ter implicação no modo 

como tratam o tema com seus alunos.  

 

3.4 Eixo temático 3- Relação entre eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas e saúde 

 

Da oitava à décima quarta questão, o público-alvo respondia se já ouviram falar em 

eutrofização, cianobactérias, microcistinas e saxitoxinas (toxinas produzidas pelas 

cianobactérias) e se saberiam relacionar esses termos entre si e com a saúde humana. A 

maioria (porcentagem superior a 50%) não conhece os referidos termos. Embora, tenha sido 

possível reconhecer que o termo cianobactérias é mais popular quando comparado aos demais 

(Figura 3).  
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Figura 4: Percentual de “não ouvi falar” sobre os termos eutrofização, cianobactérias, microcistinas e saxitoxinas 

em relação as respostas dos educadores, alunos e público não escolar. 

Pôde-se também constatar que não houve percepção da relação entre eutrofização e 

cianobactérias, demonstrando, portanto, total desconhecimento de uma problemática que afeta os 

recursos hídricos e pode causar sérios danos, principalmente, quando se trata da região semiárida, na 

qual a população já convive com os problemas da escassez entre outros relacionados à diminuição da 

qualidade de água. SODRÉ-NETO e ARAÚJO (2008) argumentaram sobre a existência desta 

fragilidade e a relecionaram com o fato de os conteúdos programáticos das disciplinas não 

estarem adequados aos problemas regionais ou mesmo, haver a necessidade de uma maior 

divulgação científica para complementar os conhecimentos sobre o assunto.  

 De acordo com LUCATTO e TALAMONI, pág 390 (2007) a educação e a escola tem 

o papel essencialmente importante de sistematizar o conhecimento, bem como possibilitar a 

formação de cidadãos suficientemente informados, conscientes e atuantes, para que as 

questões possam não apenas ser discutidas, mas que soluções sejam buscadas para as mesmas.  

O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde pública. Os 

principais agentes biológicos descobertos nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os 

vírus e os parasitas (D’ÁGUILA et al. 2000). A ocorrência de cianobactérias na água e a potencial 

produção de toxinas (microcistinas e saxitoxinas) embora sejam reconhecidas como problemas de 

saúde pública por algumas instituições que regulamentam sobre a potabilidade da água (Ministério da 

Saúde, Portaria 2.914/2011) ou sua utilização para múltiplas finalidades (Resolução CONAMA 357 de 

março de 2005), esse risco potencial ainda não é apontado pelo público-alvo, como também não é 

devidamente abordado nas escolas, o que pode ser constatado pelo fato de porcentagem superior a 

50% dos educadores, 70% dos alunos e 60% do público não escolar não saberem se as microcistinas e 

saxitoxinas podem ser prejudiciais à saúde. Os que responderam afirmativamente à questão 

apresentaram concepções espontâneas algumas vezes consideradas vagas ou errôneas sobre o que são 
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microcistinas e saxitoxinas e a forma como afetam a saúde, tais como: “são produtos químicos”, 

“transmitem toxinas ao corpo”, outros responderam que as referidas toxinas afetam a saúde podendo 

causar “problemas intestinais”, “disenteria”, “diarréia”, “vômito”, “doença de pele” ou “câncer”. 

A décima quinta questão tinha como objetivo identificar a percepção do público sobre o que 

deixa a água da barragem esverdeada. A maioria relacionou à presença de microrganismos, em 

segundo lugar em citações, ocorreu a opção outros com as seguintes respostas dos alunos: “lixo e 

esgoto”, “poluição”, “dejetos de outras pessoas”, “lodo”, “detritos de animais e pessoas”. Já o público 

não escolar relacionou a ocorrência do fenômeno com a estiagem atípica verificada durante o ano de 

2012, o que pode ser constatado pelas respostas: o “baixo nível da água”, “ausência de sangria”, “falta 

de chuvas” ou à contaminação por diversos fatores como o “lixo, lodo e lama”. 

A questão seguinte indagava sobre a possibilidade de consumir a água esverdeada e contava 

com as alternativas: sim, para o caso de ser possível, não e não sei. Nesse caso, 77% dos educadores, 

85% dos alunos e 94% do público não escolar informaram que a água com esta característica não é 

apropriada para consumo, trata-se de uma noção frequente e pautada no senso comum. O 

conhecimento do senso comum é baseado na observação, intuição e em crenças populares, não é um 

conhecimento sistematizado, escrito, grafado e sim transmitido de geração a geração através da 

oralidade (FERREIRA, 2009, p. 11). É importante que esse conhecimento não seja desprezado e haja 

um diálogo entre o senso comum e o saber científico para construção do conhecimento sistematizado. 

O público-alvo também relaciona a presença de cianobactérias na água com a ocorrência de 

doenças (92% dos educadores, 75% dos alunos e 94% do público não escolar). Mas em relação às 

doenças causadas por cianobactérias, surgem alternativas como: “dengue”, “verminoses”, “germes”, 

entre outras, que levam a acreditar serem respostas pautadas no senso comum. Possivelmente, por esse 

mesmo motivo, também houve correlação entre a má qualidade da água e a presença de cianobactérias 

na água por grande parte dos entrevistados (questão 19). 

Finalmente, pôde-se constatar também que o público-alvo incluindo educadores, alunos e 

público não escolar não tem conhecimento sobre as leis que protegem e garantem a qualidade da água 

para a população, em geral, nenhuma lei foi citada, apenas algumas instituições regulamentadoras ou 

responsáveis pela distribuição e fiscalização, como: Departamento Nacional de Obras contra a Seca 

(DNOCS), Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). 

 

3.5 Análise das questões abertas 

 

 Quando perguntados sobre como contribuem com a contaminação do açude, a maioria dos 

entrevistados se referiu ao lançamento de lixo e esgoto, embora uma parte considerável do público-

alvo acredite não contribuir com a contaminação, pois segundo estes o lixo e esgoto são devidamente 

coletados e descartados pelas instituições municipais responsáveis por esse serviço. 
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 Eles também foram convidados a expressarem-se sobre o que cada um poderia fazer para 

melhorar o problema da qualidade de água da Barragem Pau dos Ferros. A maioria não se insere como 

atuante na resolução do problema e atribui a responsabilidade às instituições governamentais: 

prefeitura, Câmara de vereadores entre outros órgãos públicos. 

 Cabe destacar algumas exceções, em relação a esse pensamento, uma vez que estas se referem 

ao compromisso social de todos para a manutenção da qualidade da água e preservação dos recursos 

hídricos. 

“É necessário que a comunidade e as autoridades se unam para evitar que a água 

da barragem seja contaminada” (representante do público não escolar). 

 

“Poderíamos não poluir o ambiente, deixando de jogar lixo no solo, ou mesmo 

cobrar das autoridades uma política pública voltada para o saneamento básico e 

para que o lixo não atinja a barragem” (representante dos educadores). 

 

“Preservar e cuidar das águas, não jogando lixo” (representante dos alunos). 

 

“Fazer protestos e greves para que as pessoas se conscientizem e tratar melhor a 

água” (representante dos alunos). 

 

“Não poluindo, não sujando, tendo mais zelo com água, pois tem gente, crianças e 

idosos que bebem dessa água” (representante dos alunos). 

 De acordo com VILLAR et al. (2008) a educação e percepção ambiental apresentam-se como 

instrumentos para a promoção da defesa do meio ambiente e sensibilização ambiental, uma vez que  

tem como objetivos reaproximar o homem da natureza e despertar maior responsabilidade e respeito 

para com as questões ambientais. 

 MARIN (2008) defende que ao descrever os modos de vida humanos, a forma de se relacionar 

com a natureza, o lugar habitado e a coletevidade, torna-se possível ancorar à percepção ambiental 

uma postura sensível e proativa e uma discursividade enraizada, crítica, capaz de gerar o 

comprometimento das pessoas, foco das metas da Educação Ambiental. 

 O presente estudo revelou a importância de serem realizadas ações em educação ambiental e 

divulgação científica, uma vez que estas possuem o objetivo de sensibilizar a população para que 

compreenda os mecanismos e processos que levam a degradação da qualidade de água e as 

consequências negativas advindas principalmente com relação a aspectos sociais e 

econômicos. 

 

4. CONCLUSÕES 
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O público-alvo possui a percepção de que a barragem Pau dos Ferros constitui um 

recurso fundamental para a população do município, uma vez que é considerada fonte de água, 

além de ser reconhecida sua utilização para múltiplas finalidades. No entanto, grande parte da 

população não a utiliza para consumo humano, pois argumentam que mesmo após o 

tratamento realizado pela Estação responsável pela captação ela apresenta aspecto turvo, cor e 

cheiro forte. 

Os conhecimentos evidenciados por educadores, alunos e público não escolar, em 

relação à eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas, problemática ambiental e a saúde, na 

maioria das vezes, está pautada no senso comum. Houve total desconhecimento em relação à 

problemática da eutrofização dos corpos hídricos em virtude da descontextualização dos 

currículos, os quais não abordam de forma satisfatória a realidade e problemas vivenciados na 

região semiárida brasileira. 

As concepções de educadores, alunos e público não escolar algumas vezes mostraram-se 

semelhantes, principalmente quando se buscou relacionar os temas cianobactérias, 

eutrofização, cianotoxinas ou relação com a saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os reservatórios Santa Cruz e Pau dos Ferros constituem importante recurso para as 

populações locais. Eles são utilizados para abastecimento humano, recreação, aquicultura, 

entre outras atividades. No entanto, alguns múltiplos usos estão sendo adotados sem que haja 

preocupação com os efeitos ocasionados, desconsiderando noções de sustentabilidade e 

conservação dos mananciais. 

Em relação aos reservatórios Santa Cruz do Apodi e Pau dos Ferros pôde-se constatar 

que o índice Q refletiu satisfatoriamente as mudanças ocorridas na composição do 

fitoplâncton e a abordagem dos grupos funcionais mostrou-se sensível e adequada às 

mudanças ambientais e hidrodinâmica dos reservatórios estudados, revelando-se uma 

ferramenta adequada para monitoramento da qualidade da água em região tropical semiárida.  

No reservatório Pau dos Ferros, nenhuma variação vertical ou nictemeral significativa 

foi encontrada no reservatório para as variáveis estudadas. O regime hidrológico e climático 

teve influência sobre a distribuição dos grupos funcionais fitoplanctônicos tanto na variação 

mensal quanto nictemeral, o grupo funcional SN esteve distribuído em toda a coluna d’água 

durante todo o período amostral corroborando com a hipótese  de que florações de 

cianobactérias são permanentes  durante os períodos de estiagem, quando as condições 

hidrológicas dos reservatórios são mais estáveis, sendo verificados baixa transparência e 

elevado tempo de residência  da água. Maior representatividade dos outros grupos funcionais 

foi registrada durante o período diúrno e em períodos marcados por maior Z mix. 

Estratégias de monitoramento e gestão aliadas à noções de percepção ambiental e 

educação ambiental podem ajudar a diminuir os impactos humanos sobre os reservatórios. 

Estudo de percepção ambiental evidenciou que os conhecimentos dos educadores, alunos e 

público não escolar, em relação à eutrofização, cianobactérias, cianotoxinas, problemática 

ambiental e a saúde são semelhantes e estão na maioria das vezes pautados no senso comum. 

Houve desconhecimento considerável em relação à problemática da eutrofização dos corpos 

hídricos em virtude da descontextualização dos currículos, os quais não abordam de forma 

satisfatória a realidade e problemas vivenciados pelos recursos hídricos da região semiárida 

brasileira. 

 

 

 

 




