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RESUMO 

 

A qualidade da água dos reservatórios brasileiros vem sendo comprometida devido ao 

intenso processo de eutrofização. O presente trabalho teve como objetivo realizar um 

mapeamento de cianobactérias potencialmente produtora de toxinas, especificamente a 

espécie Cylindrospermopsis raciborskii, no reservatório Acarape do Meio, 

correlacionando a concentração de cianobactérias com a pluviometria registrada na 

região. Os dados necessários para a prospecção do fitoplâncton neste reservatório foram 

coletados no laboratório central da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). 

O mapeamento da comunidade fitoplanctônica no reservatório estudado apresentou 

evidente dominância de cianobactérias. A dominância da espécie Cylindrospermopsis 

raciborskii foi evidenciada neste reservatório, representando 92% da comunidade 

fitoplanctônica em todo período estudado. Além disso, o período chuvoso de 2010 

apresentou pluviometria de 511,8 mm, apresentando média de concentração de 

cianobactérias de 279.148,3 cel/mL. Já no período chuvoso de 2011, a pluviometria foi 

de 1211,4 mm, acima da média histórica, e a média de cianobactérias de 160.558 

cel/mL. Pode-se inferir destes resultados que existe uma correlação inversa entre a 

intensidade de precipitação e a concentração de cianobactérias. Esse fato pode ser 

confirmado com os dados observados no período seco de 2010 onde a precipitação não 

passou de 18,6 mm e a concentração média de cianobactérias foram as mais altas de 

todo o período apresentando 320.048,5 cel/mL. 
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ABSTRACT 

 

The water quality of Brazilian reservoirs has been compromised by the intense 

eutrophication process. This study aimed to perform a mapping of potentially toxin-

producing cyanobacteria, specifically the species Cylindrospermopsis raciborskii, the 

reservoir Acarape do Meio, correlating the concentration of cyanobacteria with the rain 

recorded in the region. The data required for the exploration of this reservoir 

phytoplankton were collected in the central laboratory of the Water and Sewer 

Company of  Ceará (CAGECE). The mapping of phytoplankton in the reservoir studied 

showed a clear dominance of cyanobacteria. The dominance of the species 

Cylindrospermopsis raciborskii was observed in this reservoir, representing 92% of the 

phytoplankton community throughout the study period. In addition, the rainy season of 



2010 had rainfall 511.8 mm, with a average concentration of cyanobacteria 279,148.3 

cells / mL. In the rainy season of 2011, the rainfall was 1211.4 mm, above the historical 

average and the average of cyanobacteria of 160,558 cells / mL. It can be inferred from 

these results that there is an inverse correlation between the rainfall intensity and the 

concentration of cyanobacteria. This fact can be confirmed with the data observed in the 

dry season 2010 where precipitation did not exceed 18.6 mm and the average 

concentration of cyanobacteria were the highest for the entire period 320,048.5 

presenting cells / mL  

Key - words: Cyanobacteria. Limiting nutrients. Reservoirs. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A dominância de algumas espécies em uma comunidade fitoplanctônica 

depende de uma complexidade de fatores físicos, químicos e biológicos. As 

cianobactérias são comumente encontradas em muitos reservatórios eutróficos e a 

floração desses microrganismos também é responsável pela deterioração do ambiente 

aquático. A identificação de fatores que promovem o crescimento acelerado dessas 

espécies é uma questão crucial para a gestão eficaz dos reservatórios (COGERH, 2008). 

A ocorrência de florações de cianobactérias em mananciais de 

abastecimento humano representa um sério problema tanto ecológico quanto de saúde 

pública, devido ao grande potencial de produção de compostos tóxicos. Sendo assim, 

são necessárias pesquisas que ampliem os conhecimentos relativos aos seus 

mecanismos de controle fisiológico, principalmente os que regem o seu crescimento 

populacional e toxicidade (COGERH, 2008). 

No Ceará, a Cagece (2010a) reporta que há um aumento cada vez maior das 

florações de cianobactérias produtoras de neurotoxinas nos mananciais que abastecem 

as principais cidades do estado. Um exemplo é o açude Acarape do Meio (Redenção – 

CE) que, apresentou florações constantes no período entre fevereiro de 2009 a março de 

2010. 

Segundo a COGERH (2008), a agricultura, o lançamento de esgotos e a 

piscicultura intensiva, estão comprometendo a qualidade dos reservatórios do Ceará, 

causando eutrofização, processo este que é  resultante do incremento da concentração de 

nutrientes nos ambientes aquáticos, principalmente fósforo e nitrogênio. Tais nutrientes 

são essenciais para o crescimento do fitoplâncton (microalgas e cianobactérias) e de 

macrófitas (plantas aquáticas). 

O processo de eutrofização dos mananciais superficiais no estado do Ceará 

pode ser confirmado desde 2000, quando a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos do Ceará (COGERH) iniciou um monitoramento mais detalhado nos principais 

açudes que gerencia. Esse processo tem detectado, com cada vez com mais frequência 

florações de cianobactérias nos mananciais que abastecem a população cearense. 

Conforme Ferreira (2008), em função do clima e da proximidade da linha do 

Equador, o Ceará apresenta um conjunto de condições ótimas para o desenvolvimento 

de fitoplanctôn, como: alta incidência luminosa, com aproximadamente, 12 horas de 

iluminação/dia, durante todo o ano; temperaturas altas; restrito período de chuvas; e 

águas superficiais confinadas em açudes, o que aumenta muito o seu tempo de retenção. 



Apesar da grande importância do estudo da C. raciborskii, ainda não foi 

realizado um estudo compreensível e completo sobre a presença desta cianobactéria nos 

reservatórios cearenses, tampouco sobre os efeitos da limitação de nutrientes sobre seu 

crescimento, e qual nutriente se configura como principal limitante. Esses parâmetros 

são de suma importância para a compreensão das florações das cianobactérias e seus 

possíveis efeitos no abastecimento público do nosso Estado. 

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivos, estudar a dinâmica da 

população fitoplanctônica no reservatório Acarape do Meio, com ênfase nas 

cianobactérias e mais especificamente na espécie C. Racisborskii. Além disso, 

objetivou-se avaliar a dinâmica populacional da espécie C. raciborskii em função da 

precipitação pluviométrica neste reservatório e verificar a relação entre as densidades 

celulares de C. raciborskii com outras cianobactérias e com os demais grupos do 

fitoplâncton ao longo do ano.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados quantitativos e qualitativos do fitoplâncton foram coletados no 

banco de dados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que exerce este 

monitoramento para efeito de cumprimento da Portaria de Potabilidade do Ministério da 

Saúde (MS2914/2011), e cedidos gentilmente pela Gerência de Controle de Qualidade 

desta companhia (GECOQ).  

      As campanhas de coleta foram realizadas pela CAGECE durante os meses de 

janeiro de 2010 a julho de 2011, apresentando resultado de toxicidade positivo através 

de teste ELISA, resultados esses confirmados com a realização de bioensaios em 

camundongos tipo swiss.  

As coletas foram realizadas no ponto de captação da estação de tratamento 

de água (ETA), a uma profundidade de 20 cm abaixo da superfície. O material foi 

mantido em frascos de vidro âmbar e acondicionado em ambiente protegido da luz. 

Tinha-se sempre o cuidado de preencher somente 2/3 do recipiente com água a fim de 

que se permitissem as trocas de gases entre água e ar. As amostras coletadas foram 

preservadas e fixadas com lugol nas concentrações de 0,3 a 0,5% para ambientes 

oligotróficos e de 0,5 a 1,0% para ambientes eutróficos. 

A concentração das amostras para visualização em microscópio foi feita 

através de decantação dos organismos em provetas de 1L. As amostras fixadas com 

lugol permaneceram durante 24 horas para decantação dos organismos. Posteriormente, 

as amostras foram encaminhadas ao procedimento de analise e contagem em 

microscópio ótico invertido, utilizando a câmara de Sedgwick-Rafter. 

A identificação das cianobactérias consistiu em agrupá-las em categorias 

taxonômicas específicas e nomeá-las com o auxílio de chaves de identificação 

específicas (Komárek et Anagnostidis, 1989; 1998; 2005 e Anagnostidis et Komárek, 

1990). Procurou-se da melhor forma possível identificar até o nível de gênero, pelo 

menos o organismo dominante, de forma a possibilitar a tomada de medidas necessárias 

na operação do sistema de tratamento da água e providenciar a realização de análises 

complementares, nos casos de cianobactérias potencialmente tóxicas. 



Para análise qualitativa, colocou-se uma gota da amostra em lâmina de vidro 

coberta com a lamínula. A observação foi realizada em microscópio ótico com 

diferentes aumentos, com objetiva de 10 até 100 X , dependendo do tamanho da célula 

ou da estrutura que foi analisada, facilitando assim a visualização de detalhes 

morfológicos importantes para a identificação das cianobactérias. 

Os caracteres utilizados na identificação de cianobactérias foram os 

seguintes segundo Werner (2002): morfologia externa; plano de divisão celular; tipo de 

colônia; disposição das células na colônia; presença ou ausência de envelope 

mucilaginoso ou bainha mucilaginosa; forma e dimensões das células vegetativas; 

estrutura dos tricomas; forma do ápice dos tricomas; presença ou ausência de grânulos e 

de aerótopos; forma e tamanho dos heterocitos; origem dos acinetos e disposição, 

número, forma e tamanho dos acinetos. 

A contagem celular foi realizada com auxilio da Câmara de Sedgwick-

Rafter, onde com uma pipeta Pasteur, o conteúdo fixado, aproximadamente 1 mL foi 

transferido para a câmara de contagem, e daí feita a análise quantitativa (LAWTON, 

1999). Para a análise quantitativa das formas coloniais, procedeu-se a dissolução da 

mucilagem e desmembramento das colônias em células com hidróxido de sódio, sendo 

posteriormente, realizada a quantificação em câmaras de Sedgwick-Rafter. 

A contagem de células filamentosas foi feita de duas maneiras. No caso de 

amostras com filamentos de comprimento uniforme, contaram-se primeiramente as 

células dos primeiros trinta filamentos, calculou-se a média de células por filamento 

para cada espécie, contaram-se os filamentos, e posteriormente multiplicou-se o número 

de filamentos contados pela média de células por filamento. No caso de amostras com 

filamentos de comprimento muito variáveis, contou-se o número de células por 

quadrado do retículo de Whiple (400 μm
2
) e então se multiplicou pelo número de 

retículos preenchidos com filamentos. 

De acordo com o sistema de classificação adotado (Komárek et 

Anagnostidis, 1989; 1998; 2005 e Anagnostidis et Komárek, 1990), as cianobactérias 

são classificadas em quatro ordens: Chroococcales, com a presença de talos unicelulares 

ou coloniais. Oscillatoriales - talos filamentosos homocitados (sem heterocitos e 

acinetos); Nostocales - talos filamentosos, heterocitados (com heterocitos e/ou 

acinetos), sem ramificações ou com ramificações falsas; Stigonematales - talos 

filamentosos heterocitados (acinetos raros), com ramificações verdadeiras. 

Para efeito deste trabalho, os resultados foram agrupados em três maneiras 

diferentes: 1-Cylindrospermopsis raciborskii, onde somente foi demonstrado os 

resultados desta espécie de cianobactéria; 2- Outras cianobactérias, onde foi agrupado as 

demais espécies de cianobactérias, excluindo a espécie Cylindrospermopsis raciborskii; 

3- Demais grupos, que são outros componentes do fitoplâncton. 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCURSÃO 

 

No açude Acarape do Meio foram identificados 30 táxons ao longo do 

período de estudo, dos quais 13 táxons (43,33%) foram representantes da divisão 

Cyanophyta, distribuídas entre 1 ordem, 8 gêneros e 4 espécies. A espécie C. raciborskii 

foi o táxon, que apresentou maior frequência e quantidade no reservatório. Os demais 

grupos, 17 táxons (56,67%), foram compostos por representantes das Clorofíceas com 7 

gêneros e 2 espécies; Diatomáceas com 1 gênero e 2 espécies; Zignemafíceas com 2 

gêneros; Criptofíceas, Euglenofíceas e Dinofíceas, com um gênero cada. 

O período chuvoso de 2010 (Janeiro a Junho) apresentou pluviometria 

(511,8 mm) abaixo da média histórica (1051,27 mm), apresentando média de 

concentração de cianobactérias  de  279.148,3 cel/mL. Já no período chuvoso de 2011, a 

pluviometria foi de 1211,4 mm, acima da média histórica. E a média de cianobactérias 

de 160.558 cel/mL. Pode-se inferir destes resultados que existe uma correlação inversa 

entre a intensidade de precipitação tanto com a concentração de cianobactérias quanto 

com a biodiversidade do fitoplâncton. Esse fato pode ser confirmado com os dados 

observados no período seco de 2010 onde a precipitação não passou de 18,6 mm e a 

concentração média de cianobactérias foram as mais altas de todo o período (320.048,5 

cel/mL) (FIGURA 2). 

 

Figura 1- Precipitação mensal na área de influencia do açude Acarape do Meio no período de janeiro de 

2010 a julho de 2011. 

O primeiro semestre de 2010 (FIGURA 1) foi caracterizado pela 

dominância da espécie C. raciborskii, em todas as coletas, representando entre 60 a 98% 

do total do fitoplâncton, atingindo um valor máximo de 562.510 cel/mL (09/03) e 

mínimo de 67.488 cel/mL (16/03), demonstrando assim que, após uma intensa floração 

houve uma queda acentuada da população fitoplanctônica, fenômeno conhecido como 

„’Die-Off’’(SÁ, 2012). Ainda, durante o primeiro semestre de 2010, nas coletas 

realizadas nos meses de janeiro a março houve oscilações intensas na população de 



cianobactérias. Ao passo, que nos meses de abril a junho as oscilações foram menos 

intensas. A participação dos demais grupos foi menos expressivas, alcançando no 

máximo 1% da população fitoplanctônica, com valor máximo de 6.235 cel/mL, 

representado em sua maioria pela espécie de clorofícea Monoraphidium contortum. 

Os resultados de grande parte das coletas realizadas entre julho a novembro 

de 2010 caracterizaram-se por apresentar desprezíveis concentrações da 

Cylindrospermopsis raciborskii. Este período apresentou uma baixa pluviometria, 18,6 

mm (FIGURA 1), além de uma dominância numérica de outras cianobactérias 

(cilindorspermopsis/Raphidiopsis sp). As exceções para o período citado ocorreram nas 

coletas realizadas nos dias 09/08, 05/10, 13/10 e 25/10, momentos em que a C. 

raciborskii apresentou-se em maior concentração. Este desaparecimento da espécie C. 

raciborskii pode ser explicados pela dificuldade em identificar com precisão a espécie e 

o gênero conforme explicado no capítulo materiais e métodos, levando possivelmente a 

classificação dessa cianobactéria no grupo  Outras Cianobactérias. 

Para as coletas realizadas entre os dias 17/11/2010 e 08/02/2011, a espécie 

C. raciborskii foi predominante em 11 das 13 coletas, atingindo concentração máxima 

no período estudado de 784.770 cel/mL (04/01/2011). 

A partir de fevereiro de 2011 (14/2), período de intensa precipitação 

pluviométrica (FIGURA 1), observou-se um declínio acentuado na concentração de C. 

raciborskii. Além, de maior biodiversidade de outras cianobactérias e de outros grupos 

fitoplanctônicos. Os demais grupos fitoplanctônicos chegaram a representar cerca de 

12% da população (3.256 cel/mL) na coleta do dia 10 de maio de 2011, tendo como 

maior representante o grupo das diatomáceas. A espécie Cylindrospermopsis 

raciborskii, a partir da coleta do dia 9 de março, atingiu no máximo 42% da população 

total com concentração de 30.555 cel/mL. 

 



.

 

  Figura 2 - Concentração e caracterização do fitoplâncton no açude Acarape do Meio entre os meses de janeiro de 2010 a junho de 2011



5.CONCLUSÕES 
 

A comunidade fitoplanctônica no reservatório analisado apresentou 

dominância de cianobactérias (frequentemente maior que 90% da biomassa total). Com 

relação à cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii apresentou dominância de 64% 

durante o período estudado. 

Observou-se que a dificuldade de identificação dos gêneros 

Cylindrospermopsis sp e Raphidiopsis sp quanto a morfologia nos estágios iniciais de 

desenvolvimento, em alguns períodos e em determinados açudes, fez com que a espécie 

fosse subestimada sendo então classificada no grupo denominado “Outras 

Cianobactérias”. Possivelmente a contribuição desta espécie pode implicar em uma 

maior participação do que o constatado nesta pesquisa. 

Pode-se inferir destes resultados que existe uma correlação inversa entre a 

intensidade de precipitação tanto com a concentração de cianobactérias quanto com a 

biodiversidade do fitoplâncton. 
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