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RESUMO

PEREIRA, Ana Paula Sousa. Avaliação limnológica como indicadora da situação
ambiental da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe. 2011. 119p.
(Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São
Cristovão, SE.
Os recursos hídricos são cada vez mais vulneráveis à degradação provocada pelo
desenvolvimento acelerado das cidades brasileiras, observando-se uma redução da
qualidade e da quantidade dos mananciais disponíveis e o conflito no uso da água. Tal
fato, também ocorre na região do Rio Poxim em Sergipe, importante manancial para um
grande número de propriedades rurais, tanto para consumo humano e animal quanto
para irrigação, e mais recentemente, para uso industrial; abastece também a capital,
Aracaju, de fundamental importância econômica em Sergipe. Atualmente, uma das
maiores causas da escassez dos recursos hídricos, principalmente nos grandes centros
urbanos, se deve a degradação da qualidade da água, a qual é decorrente dos
lançamentos inadequados de efluentes industriais, esgotos domésticos e o manejo
agrícola inadequado na bacia. Dentro desse contexto, os estudos de bacias hidrográficas
têm-se destacado entre as pesquisas ambientais elaboradas dentro de uma visão holística
do meio ambiente, pois para obter uma melhor compreensão dos ecossistemas aquáticos
é preciso avaliar a bacia hidrográfica onde está inserido o corpo de água, integrando e
interagindo, simultaneamente, o ambiente aquático ao terrestre. As bacias hidrográficas
constituem paisagens ou unidades ambientais, nas quais todos os elementos naturais ou
humanos se relacionam de maneira efetiva e inseparável. Este estudo objetiva realizar
uma avaliação limnológica no Rio Poxim a fim de saber as relações de causa e efeito
entre os parâmetros físico-químicos da qualidade da água e a comunidade biológica
existente. Medidas capazes de detectar essas alterações, como índices de diversidade,
índices bióticos e percentuais de organismos indicadores, têm sido ferramentas úteis ao
diagnóstico precoce da qualidade dos habitats aquáticos. Tendo em vista a importância
ecológica, econômica e social dos ecossistemas aquáticos, o monitoramento da
qualidade da água visa à preservação de seus usos múltiplos e promove subsídios para
ações de manejo e recuperação ambiental destinadas a beneficiar e proteger a qualidade
da água, de forma a garantir a integridade dos recursos naturais, bem como sua
exploração sustentada.
Palavras-chave: Bacia hidrográfica, qualidade de água, biomonitoramento

_______________________________
Comitê Orientador: Arisvaldo Vieira Méllo Júnior – UFS (Orientador), Alceu Pedrotti –
UFS e Carlos Alexandre Borges Garcia – UFS.
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ABSTRACT

PEREIRA, Ana Paula Sousa. Limnological assessment as an indicator of the
environmental situation in the sub-basin of Rio Poxim in Sergipe. 2011. 119p.
(Dissertation - Master in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São
Cristóvão, SE.

Water resources are increasingly vulnerable to degradation caused by rapid
growth of Brazilian cities, observing a reduction in the quality and quantity of available
water sources and water use conflicts. This fact, also occurs in the Rio Poxim Sergipe,
important water source for a large number of rural properties for both human and animal
consumption and for irrigation, and more recently, for industrial use, also supplies the
capital, Aracaju, the fundamental economic importance in Sergipe. Currently, the most
cause of scarcity of water resources, especially in large urban centers, is due to
degradation of water quality, which is due to the inadequate release of industrial
effluents, sewage and inadequate agricultural management in the basin. Within this
context, studies of watersheds have been prominent among the environmental research
developed within a holistic view of the environment, therefore to obtain a better
understanding of aquatic ecosystems is necessary to evaluate the watershed where it is
inserted into the body of water, integrating and interacting, while the aquatic
environment to land. Watersheds are landscape or environmental units in which all the
natural elements or humans relate effectively inseparable. This study aims to perform a
limnological assessment in Rio Poxim to know the relations of cause and effect
relationship between the physical and chemical parameters of water quality and
biological community exists. Measures to detect these changes, such as diversity
indices, biotic indices and percentage of indicator organisms have been useful tools for
early diagnosis of the quality of aquatic habitats. Given the importance of ecological,
economic and social development of aquatic ecosystems, monitoring of water quality
aims to preserve its multiple uses and subsidies to promote management actions and
environmental recovery to benefit and protect water quality, so ensure the integrity of
natural resources and their sustainable exploitation.
Key words: Watershed, water quality, biomonitoring

_______________________________
Steering Committee: Arisvaldo Vieira Mello Júnior - UFS (Supervisor), Alceu Pedrotti
– UFS and Carlos Alexandre Borges Garcia – UFS.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho se insere no projeto "Análise e Modelagem da Qualidade da
Água na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe" financiado pela Fundação de
Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE
(edital FAPITEC/SE/FUNTEC n° 06/2009), sob coordenação do Prof. Dr. Arisvaldo
Vieira Méllo Júnior, Professor Doutor da Universidade de São Paulo.
O projeto anteriormente citado teve o objetivo de avaliar a qualidade da água da
bacia do Rio Poxim por meio do monitoramento de parâmetros físicos, químicos e
biológicos da qualidade da água e da simulação de processos. Este trabalho, em
particular, visou estudar a avaliação limnológica da sub-bacia hidrográfica do Rio
Poxim em quatro estações distintas, com análise da comunidade fitoplanctônica e
zooplanctônica.
Este trabalho está dividido em capítulos assim distribuídos:
Capítulo I:
Serão apresentadas a introdução geral e a fundamentação teórica com aspectos
gerais sobre o ambiente aquático, qualidade de água, comunidade fitoplanctônica e
zooplanctônica como bioindicadora, uso da terra e regime hídrico das bacias
hidrográficas e meio ambiente e sustentabilidade
Capítulo II: "Biodiversidade e estrutura da comunidade fitoplanctônica na sub-bacia do
Rio Poxim em Sergipe”
Será apresentada a análise espacial e temporal da comunidade fitoplanctônica e
sua relação com as variáveis ambientais na sub-bacia do Rio Poxim em dois períodos
distintos (seco e chuvoso);
Capítulo III: "Biodiversidade e estrutura da comunidade zooplanctônica na sub-bacia do
Rio Poxim em Sergipe”
Será apresentada a análise da comunidade zooplanctônica e sua possível relação
como bioindicadores de qualidade de água na sub-bacia do Rio Poxim.
Capítulo IV: “Avaliação do índice de balneabilidade a partir de indicadores biológicos
na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe”
Será apresentada a análise de coliformes termotolerantes a fim de estabelecer o
nível de contaminação de origem fecal na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim.

xvi
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CAPÍTULO I

1. Introdução Geral

Os ecossistemas aquáticos são regidos principalmente pelas propriedades físicas
da água, cuja molécula é composta por um átomo de oxigênio com carga levemente
negativa, ligado a dois átomos de hidrogênio, com carga levemente positiva, formando
uma estrutura dipolar, capaz de atrair e dissolver mais substâncias do que qualquer outro
líquido no planeta. Conseqüentemente, a água retém íons minerais em solução,
proporcionando recursos necessários para o crescimento dos organismos constituintes
das comunidades aquáticas (TOWNSEND et al., 2006).
O planeta Terra tem quase 2/3 da sua superfície coberta por água (WETZEL,
2001), porém sua distribuição não é homogênea. Cerca de 97,5% da água está na forma
de água salgada. Dentre os 2,5% em forma de água doce, 68,9% estão indisponíveis nas
calotas polares e geleiras; 29,9% no subterrâneo e apenas 1,2% estão na superfície
continental, sendo 0,3% na forma de rios e lagos e 0,9%, em outros reservatórios
(SHIKLOMANOV, 1998). Os principais rios e lagos do planeta são importantes
reservatórios naturais de água doce, sendo fundamental para a sobrevivência de
organismos, plantas e animais, incluindo o próprio ser humano (TUNDISI, 2005).
A

água

doce

é

elemento

essencial

ao

abastecimento

humano,

ao

desenvolvimento de suas atividades industriais e agrícolas, e de importância vital aos
ecossistemas (REBOUÇAS et al., 1999).
Sob a ótica da qualidade da água, são importantes algumas características
hidrológicas e do meio aquático tais como: a vazão, a morfologia do rio, a temperatura
das águas, a insolação, a turbidez, a luminosidade das águas e a química dos nutrientes
que afetam sua biota.
O crescimento acelerado da degradação dos sistemas aquáticos durante os
últimos anos, bem como a modificação progressiva da natureza e da quantidade dos
despejos lançados ao ambiente, tem contribuído para fazer da determinação da
qualidade biológica das águas uma tarefa cotidiana para a avaliação de impactos
ambientais e para o controle e gerenciamento de ecossistemas (BRANCO, 1991).
A saúde ambiental é afetada pelas atividades humanas existentes em sua bacia
hidrográfica, incluindo: lançamento de esgotos domésticos, escoamento de águas de
chuva de áreas agrícolas (em especial se houver criação de animais), água de chuva
17

proveniente de regiões com poluição atmosférica, tais como chuvas ácidas, percolação
de lixões (chorume), compostos tóxicos oriundos de pesticidas utilizados na agricultura
e reflorestamento.
Nos últimos anos muitos estudos têm sido realizados para investigar o problema
da redução da qualidade da água para o abastecimento, lazer, irrigação, entre outros,
levando à identificação das fontes poluidoras, bem como à elaboração de propostas para
o seu controle, o que gera subsídios para programas de monitoramento da qualidade da
água. Outra prática bastante utilizada é o estabelecimento de indicadores da qualidade
da água (físicos, químicos e biológicos). Pedroso et al. (1988) relaciona as
características das águas dos rios como sendo consequência do tipo de solo que
compõem suas bacias de drenagem, cobertura vegetal e, principalmente, dos diversos
tipos de ação antrópica.
Para uma melhor compreensão dos ecossistemas aquáticos é preciso avaliar a
bacia hidrográfica onde está inserido o corpo de água, integrando e interagindo,
simultaneamente, o ambiente aquático ao terrestre (LINKENS & BORMANN, 1974).
As bacias hidrográficas constituem paisagens ou unidades ambientais, nas quais todos
os elementos naturais ou humanos se relacionam de maneira efetiva e inseparável. Nos
últimos anos, os estudos de bacias hidrográficas têm-se destacado entre as pesquisas
ambientais elaboradas dentro de uma visão holística do meio ambiente.
Medidas capazes de detectar essas alterações, como índices de diversidade,
índices bióticos e percentuais de organismos indicadores, têm sido ferramentas úteis ao
diagnóstico precoce da qualidade dos habitats aquáticos (WARREN, 1971;
SLÁDECEK, 1983).
Portanto, o estudo limnológico e a dinâmica da comunidade fitoplanctônica e
zooplanctônica são ferramentas importantes no monitoramento da qualidade da água,
pois a utilização de uma variável biológica fornece resultados mais acurados do que
aqueles obtidos apenas pelas variáveis físicas e químicas (ROCHA, 1992). Parâmetros
físicos e químicos fornecem informações instantâneas, presentes no momento da
amostragem. Efeitos de longo prazo que afetam a qualidade ambiental ficam
armazenados nas comunidades biológicas, refletindo informações não mais presentes no
ambiente no momento da amostragem (ROCHA, 1992; LOBO et al., 2002).
Um monitoramento adequado, derivado de pesquisas limnológicas, proporciona
dados acumulados que permitem estabelecer sistemas de prevenção e de identificação
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precoce de problemas relacionados à qualidade da água e à saúde humana (TUNDISI,
1991).
Tendo em vista a importância ecológica, econômica e social dos ecossistemas
aquáticos, o monitoramento da qualidade da água visa à preservação de seus usos
múltiplos e promove subsídios para ações de manejo e recuperação ambiental
destinadas a beneficiar e proteger a qualidade da água, de forma a garantir a integridade
dos recursos naturais, bem como sua exploração sustentada (BEYRUTH, 2000a).
Nesse contexto, insere-se a importância do estudo na sub-bacia hidrográfica do
Rio Poxim, em cuja área está inserida a cidade de Aracaju/SE, que promove alterações
ambientais nos corpos de água, decorrentes das atividades humanas, que tem como
principal impacto o desenvolvimento urbano. O Rio Poxim faz parte da bacia do Rio
Sergipe, sendo o seu ponto de confluência no Rio Sergipe, próximo à embocadura do
Rio Sergipe no Oceano Atlântico. Portanto, o Rio Poxim compõe juntamente com o Rio
Sergipe o estuário no qual está assentada a cidade de Aracaju e desde 1958 o Rio Poxim
tem sido uma das fontes de suprimento de água para a capital.
Este estudo tem o objetivo de realizar uma avaliação limnológica no Rio PoximSE a fim de saber as relações de causa e efeito entre os parâmetros físico-químicos da
qualidade da água e a comunidade biológica existente. Além disso, fornecer indicadores
que venham aprimorar o monitoramento da qualidade das águas em outros rios do
Estado de Sergipe inserindo a avaliação da comunidade biológica na análise da
qualidade das águas e dos impactos ambientais provocados pelos diferentes usos da
terra e da água.
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2. Referêncial Teórico

2.1 Meio ambiente e sustentabilidade

As preocupações com o meio ambiente e sua sustentabilidade perante o
desenvolvimento econômico provocou uma série de reflexões nos diversos setores da
sociedade a partir da Revolução Industrial, amplificando-se nas ultimas três décadas. O
modelo de desenvolvimento que outrora praticado passou a ser criticado, pois, a
existência de conflitos entre a velocidade do crescimento econômico esperado e a
capacidade de renovação dos recursos naturais era incompatível.
Segundo Rattner (1992) as contradições entre o crescimento econômico e a
manutenção dos ecossistemas são refletidas pelas condições de vida precária da
população pobre nos países em desenvolvimento, como também pelos altos padrões de
consumo material e energético das sociedades afluentes dos países desenvolvidos.
A crítica ao modelo apontou para uma nova concepção de desenvolvimento onde
o crescimento econômico e a preservação ambiental, deixam de ser incompatíveis, mas
passam a ser interdependentes para um efetivo desenvolvimento. Esse novo modelo
desenvolve-se numa proposição do desenvolvimento sustentável baseado no tripé que
visa à eficiência econômica, a preservação e/ou conservação ambiental e promove a
equidade social.
De acordo a Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, o
desenvolvimento deve atender as necessidades e aspirações do presente, sem
comprometer a capacidade de atendimento das futuras gerações. (World Comission on
Environment and Development, 1987; Lima, 2006).
Dessa forma os conceitos de meio ambiente deixam de ser estritamente
ecossistêmico, mas também passam a ser social, econômico e cultural. Silva (2000),
Fornasari Filho e Bitar (1995), descrevem que o meio ambiente consiste na integração
de componentes abióticos (rochas, solo, ar e água), bióticos (vegetal e animal) e sociais
e econômicos (humanos) considerados, respectivamente, em meio físico, biótico e
socioeconômico ou antrópico.
De acordo a Lei Federal 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, o meio ambiente é conceituado como o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege
a vida em todas suas formas.
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No Brasil, os problemas ambientais derivam principalmente da insuficiência ou
inexistência de planejamento e gerenciamento dos recursos naturais, nos quais muitas
vezes são tratados como restritivos ao desenvolvimento econômico e social. Segundo
Lanna (1995), os problemas ambientais brasileiros decorrem, em grande parte, de
graves deficiências no processo de gestão que promove a utilização dos recursos
naturais, muitas vezes justificados pela falta de conhecimento científico do
funcionamento dos ecossistemas.
A degradação ambiental e as falhas na gestão dos recursos naturais no Brasil
estão ligadas, principalmente, ao nível hierárquico em que às questões ambientais são
tratadas. Muitas vezes os interesses particulares e econômicos se sobrepõem aos
interesses da coletividade, devido à falta de articulação, de conhecimento, de definições
de papéis e de mecanismos entre os agentes sociais envolvidos no processo. Nesse
sentido Lanna (1995), orienta que deve ser dada uma atenção especial ao
desenvolvimento de instrumentos de gestão (Gerenciamento de Bacia Hidrográfica –
GBH, Avaliação de Impactos Ambientais – AIA, Zoneamento Ambiental, etc.), que
possibilitem promover, de forma coordenada, o uso, proteção, conservação e
monitoramento dos recursos naturais e sócio-econômicos, sem deixar de lado a
pesquisa, para fundamentar cientificamente as intervenções propostas no processo.
A temática da sustentabilidade há muito permeia as discussões acadêmicas,
científicas, políticas e econômicas. A reflexão sobre a relação entre o ambiente e o
crescimento foi objeto de debate no final da década de 1960, destacando-se duas
posições. De um lado, os que defendiam que a problemática ambiental foi criada pelos
países desenvolvidos, como forma de inibir o desenvolvimento dos países em vias de
desenvolvimento. Quando a renda per capita desses países aumentasse, a discussão
sobre a deterioração ambiental seria retomada. Do outro lado estavam os defensores dos
“limites do crescimento”. Esta idéia evidenciava que o crescimento exponencial
ilimitado era incompatível com a disponibilidade limitada dos recursos naturais. Como
alternativa, enfatizavam o crescimento zero, inspirados no Relatório do Clube de Roma,
elaborado a partir de um modelo econométrico que previa o esgotamento dos recursos
renováveis e não renováveis diante do modelo de crescimento, o padrão tecnológico e a
estrutura da demanda internacional vigentes (AMÂNCIO, 2001). O relatório alertou
para a taxa de crescimento da população mundial superior à taxa de produção de
alimentos e de consumo dos recursos naturais.
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Já o Relatório de Fournex, documento preparatório da primeira Conferência
Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo,
em 1972, declarou que, para se atingir o desenvolvimento econômico a prioridade
ambiental era fundamental e indispensável tanto para a qualidade de vida como para a
própria vida humana (AMÂNCIO, 2001).
Com a Conferência de Estocolmo, surgiu o conceito de ecodesenvolvimento.
Amâncio (2001), afirmou que nessa nova abordagem, o ecodesenvolvimento, significa
transformar o desenvolvimento numa soma positiva com a natureza, através do tripé:
justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica. A qualidade de vida é
medida pela melhoria do bem estar das populações e a qualidade ecológica pela
solidariedade com as gerações futuras. Segundo Romeiro (1996), o conceito de
ecodesenvolvimento nega que apenas o crescimento econômico seja condição
necessária e fundamental para o progresso, pois seu desempenho, em longo prazo,
tenderia a ser comprometido pelo agravamento das desigualdades sociais e da
degradação ambiental. Para Ferraz (2003), o conceito emerge da necessidade de se
projetar e implantar estratégias ambientalmente adequadas que possam promover um
desenvolvimento sócio-econômico eqüitativo.
O relatório Brundtland, posteriormente intitulado “Nosso Futuro Comum”,
publicado em 1987 pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
difundiu o conceito de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com este relatório,
problemas como: crescimento demográfico, deterioração do solo pela agricultura,
desflorestamento, destruição das espécies, mudanças climáticas, são entraves para o
desenvolvimento (FONTES, 2003).
No relatório, o conceito de Desenvolvimento Sustentável enfoca o tripé:
crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico, enfatizando, de acordo
com Fontes (2003), a redução do consumo e a mudança na forma de exploração dos
recursos naturais, redução da dívida externa dos países pobres e reorientação dos
recursos destinados aos orçamentos militares, como forma de alterar as relações
econômicas internacionais e diminuir as desigualdades sociais.
A definição clássica de desenvolvimento sustentável emerge do documento em
questão, onde alcançar o desenvolvimento sustentável significa atender às necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responderem às suas
próprias necessidades.
Com a segunda Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
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Desenvolvimento, em 1992 no Rio de Janeiro, conhecida como a ECO 92, houve a
reafirmação da Declaração de Estocolmo e aprovação de documento político, a Agenda
21, com compromissos assumidos pelos Estados com relação ao meio ambiente e ao
desenvolvimento. Nesse mesmo documento o termo sustentável é consagrado. A Seção
II desse documento ressalta a gestão e conservação dos recursos naturais e a promoção
do desenvolvimento rural e agrícola sustentável.

2.2 Uso da terra e regime hídrico das bacias hidrográficas

As transformações do meio ambiente, causadas principalmente pela interação
das atividades humanas com o meio físico tem comprometido expressivamente a
manutenção dos recursos naturais. As razões do uso intensivo e desordenado dos
recursos naturais estão ligadas fundamentalmente ao modelo de desenvolvimento
econômico baseado na obtenção de lucro imediato, na forma de ocupação da terra e nas
tradições culturais locais.
Historicamente o uso da terra destinado à agricultura e a pecuária tem sido
apontado como as principais atividades humanas responsáveis pelas alterações na
cobertura dos solos. O aumento da população mundial e consequentemente a demanda
por mais alimentos, somados às necessidades da indústria induzem a ampliação das
fronteiras agrícolas, exigindo a conversão de áreas naturais cada vez maiores.
De modo geral, as alterações na cobertura do solo, de acordo com Turner e
Mayer (1994), envolvem dois conceitos relativos às atividades humanas: “conversão”
definida como a mudança de uma cobertura do solo para outro, por exemplo: floresta
para pastagem e, de “modificação”, que é uma mudança de condição dentro da categoria
de cobertura do solo, como por exemplo, a mudança na composição de uma floresta.
A conversão e a modificação do solo, indubitavelmente, afetam diretamente a
qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, reduz a biodiversidade, empobrecem os
ecossistemas e consequentemente diminui a qualidade de vida. Essas alterações têm
levado a um incalculável prejuízo ambiental que podem afetar a própria sobrevivência
da espécie humana no planeta.
A investigação com ênfase nos fatores socioeconômicos e nas características do
uso da terra, associado ao comportamento hidrológico de bacias hidrográficas é um dos
mecanismos para o entendimento dos efeitos causados por alterações humanas. De
acordo com Silva (2000), os recursos hídricos caracterizam-se como os mais facilmente
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afetados pelas atividades humanas, sejam pelo comprometimento de sua qualidade e/ou
quantidade, ou seja, pelo comprometimento de outras características, como a mudança
de cursos de drenagem ou diminuição de canais de drenagem.
Conceitualmente a FAO classifica “terra” como uma área da superfície terrestre
cujas características compreendem o ambiente físico, incluindo o clima, solos, a rocha
matriz, hidrologia e a vegetação, incluindo aos resultados de atividades humanas
passadas e correntes, na medida em que estes influenciam no potencial de utilização da
terra (FAO, 1976).
De acordo Walling e Gregory (1973) e Silva (2000), as bacias hidrográficas
podem ser consideradas, em um enfoque sistêmico, como um sistema aberto, sustentado
por um equilíbrio dinâmico. O “input” de energia desse sistema é constituído,
principalmente, pelo clima gerando o transporte de água e sedimentos, tanto no interior
do sistema como nas vertentes, canais e abaixo da superfície. O “output” natural da
bacia hidrográfica é caracterizado pela evapotranspiração, pela vazão da água e
sedimentos pela foz da bacia.
As alterações no fluxo hidrológico das bacias hidrográficas são dadas de acordo
com a intensidade e os tipos de atividades humanas ali desenvolvidas. A substituição ou
utilização dos recursos florestais para dar lugar a atividades agropecuárias ou
extrativistas tende a estabelecer outro patamar de regime hídrico na bacia.
De acordo com Pires et al (2002), as principais causas de ameaças à qualidade
ambiental em uma bacia estão relacionadas às atividades não sustentáveis, com fins de
lucro imediato, que não computam os custos ambientais e sociais, repassando-os para
terceiros. Silva (2006) reforça que o uso da terra nesse geossistema retrata as diferentes
atividades antrópicas, que utiliza recursos naturais visando em última análise,
transformá-los em bens de consumo e serviço.
A utilização dos recursos naturais na bacia hidrográfica voltada para o
desenvolvimento

das

atividades

humanas,

principalmente

na

agricultura,

invariavelmente provoca alterações expressivas em seu regime hídrico, seja no aumento
ou diminuição do fluxo de água, na mudança de qualidade da água e no aumento de
sedimentos no leito dos rios. De acordo com Silva (2006), apud Merten et al. (1995), o
processo de substituição da vegetação nativa por áreas de uso agrícola sem
planejamento e não respeitando a capacidade de uso dos recursos naturais envolvidos,
causa alterações significativas no regime hidrológico dos rios, aumentando as vazões no
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período de pico de chuvas e diminuindo drasticamente essa em períodos de estiagem.
Além disso, há um aumento da carga de sedimentos nos mananciais.
Nesse sentido, Tucci (2002) comenta que a alteração da superfície da bacia tem
impactos significativos sobre o escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado
quanto ao efeito que provoca no comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e
na vazão média, além das condições ambientais locais e a jusante. Os desmatamentos
tende a aumentar a vazão média em função da diminuição da evapotranspiração, com o
aumento das vazões máximas e diminuição das mínimas. O reflorestamento tende a
recuperar as condições naturais existente na superfície.
A adoção dos conceitos de bacia hidrográfica como unidade de planejamento é
utilizado há bastante tempo por pesquisadores e gestores ambientais, pois, esta é
concebida como um ambiente naturalmente delimitado, onde os reflexos das atividades
humanas ou naturais convergem para um único ponto, sua rede de drenagem. Adams
(1993) e Lima (2006) descrevem que o conceito de manejo dos recursos naturais dentro
da perspectiva da bacia já é reconhecido há muito tempo, mas só recentemente o valor e
o potencial dessa estratégia de uso da terra vêm ganhando aceitação generalizada.
Conforme Attanasio et al. (2006), a bacia hidrográfica é a unidade básica de
planejamento para a compatibilização da preservação dos recursos naturais e da
produção agropecuária. As bacias hidrográficas possuem características ecológicas,
geomorfológicas e sociais integradoras, o que possibilita uma abordagem holística e
participativa envolvendo estudos interdisciplinares para o estabelecimento de formas de
desenvolvimento sustentável inerentes às condições ecológicas locais e regionais. Esta
abordagem é reforçada por Ab’Saber (2002), com a afirmativa de que o uso dessa
unidade natural possibilita uma visão sistêmica e integrada, devido a clara delimitação e
a natural inter-relação entre processos ecossistêmicos e atividades antropogênicas.
Pires et al. (2002), destaca que do ponto de vista do planejador direcionado à
conservação dos recursos naturais, o conceito de bacia hidrográfica tem sido ampliado,
com uma abrangência além dos aspectos hidrológicos, envolvendo o conhecimento da
sua estrutura biofísica, bem como as mudanças de padrões do uso da terra e sua
implicações ambientais.
Em uma abordagem voltada para a sustentabilidade dos recursos naturais, a
utilização dos conceitos de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e
gerenciamento é mais eficaz, pois, permite uma melhor visualização do potencial
econômico, social e cultural da área, facilita análises ambientais e ecológicas, permite
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indicar e discutir, numa perspectiva do desenvolvimento sustentável, o melhor
aproveitamento dos recursos naturais.
Dessa maneira, a perspectiva da bacia como unidade de manejo oferece uma
metodologia coerente para incorporação da questão das diferentes escalas da
sustentabilidade, o que, sem dúvida, contribui para o planejamento integrado ou
sistêmico das ações de manejo, bem como, para o equacionamento do monitoramento
ambiental (Lima, 1998 e 2006).
De acordo Salati (1996) e Silva (2000), planejar uma bacia hidrográfica significa
estruturar um conjunto de procedimentos, os quais devem ser capazes de assegurar um
uso ambiental correto dos recursos naturais, objetivando: 1) promover

o

desenvolvimento sustentado da bacia; 2) melhorar a qualidade de vida das populações,
e; 3) garantir a construção e a preservação ambiental.

2.3 Qualidade da água

Segundo Christofoletti (1979), a poluição hídrica não é apenas antiecológica e
antiestética, mas é também antieconômica, pois se o sistema é aberto, quando a poluição
das águas é excessiva, pode por efeito “feedback”, agir sobre os sistemas de produção, a
ponto de paralisá-los, ou mesmo, prejudicar o próprio desenvolvimento econômico da
área da bacia.
A Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, estabelece no Capítulo I, Art. 1°, que a
política nacional de recursos hídricos baseia-se nos fundamentos de que a água é um
bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e em
situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o consumo humano
e a dessedentação de animais e ainda que a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas.
Os principais usos das águas são para abastecimento doméstico e industrial,
irrigação, dessedentação de animais, aquicultura, preservação da flora e da fauna,
recreação e lazer, harmonia paisagística, geração de energia elétrica e navegação. Isto
implica, em padrões de qualidades de água diferentes (BRANCO, 1991).
As ações antrópicas resultantes de um modelo que não é socialmente justo,
economicamente viável e ambientalmente prudente, que mais afetam a qualidade das
águas dos rios e lagos, são em ordem variável de importância, segundo as diferentes
situações, os esgotos domésticos tratados de forma inadequados, controles inadequados
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de efluentes industriais, perda e destruição dos sistemas de captação, localização
errônea de unidades industriais, desmatamento, agricultura migratória sem controle e
práticas agrícolas deficientes. Os efeitos danosos ao meio ambiente e a saúde humana
constituem as conseqüências mensuráveis (PEIXINHO, 1996).
No capítulo 18 da Agenda 21 está assinalado que uma oferta de água confiável e
o saneamento ambiental são vitais para proteger o meio ambiente e o homem, pois
estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em
desenvolvimento são causados pelo consumo de água contaminada e, em média, até um
décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde no tratamento de doenças
relacionadas com a contaminação da água.
De uma forma ou de outra, os ecossistemas aquáticos servem de reservatórios
temporários ou finais de uma grande variedade e quantidade de poluentes lançados no
ar, no solo ou diretamente nos corpos de água. Desta forma, a poluição do ambiente
aquático, provocada pela introdução direta ou indireta de substâncias inorgânicas ou
orgânicas derivadas de atividades realizadas pelo homem, produz efeitos deletérios tais
como: I) prejuízo aos seres vivos, II) perigo a saúde humana, III) efeitos negativos as
atividades aquáticas (pesca, lazer, etc.) e IV) prejuízo a qualidade da água com respeito
ao uso na agricultura, na indústria e em outras atividades econômicas (MEYBECK &
HELMER, 1992).
Segundo Meybeck & Helmer (1992), a qualidade de um ambiente aquático pode
ser definida segundo a presença de substâncias inorgânicas ou orgânicas em diferentes
concentrações e especiações e segundo a composição e estrutura da biota aquática
presente no corpo de água. A qualidade das águas superficiais depende do clima e do
solo da região, da vegetação circundante, do ecossistema aquático e da influência do
homem. Portanto, sofre variações temporais e espaciais em decorrência de processos
internos e externos ao corpo de água.
Para Branco (1991), a expressão “qualidade da água” não se refere a um grau de
pureza absoluto ou mesmo próximo do absoluto, mas sim a um padrão tão próximo
quanto possível do “natural”, isto é, tal como se encontra nas nascentes, antes do
contato com o homem. Além disso, há um grau de pureza desejável, o qual depende do
seu uso, que inclui abastecimento público, irrigação, abastecimento industrial, pesca,
entre outros.
De acordo com Meybeck & Helmer (1992) a qualidade do ambiente aquático
pode ser determinada através de medidas quantitativas, como determinações físicas e
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químicas (na água, no material particulado e nos organismos), testes bioquímicos e
biológicos (medidas de DBO, testes de toxicidade, etc.), ou através de medidas
quantitativas e qualitativas, tais como índices bióticos, aspectos visuais, inventário de
espécies, odor, etc. Estas determinações são realizadas no campo e no laboratório e
produzem vários tipos de informações, fornecendo diferentes interpretações técnicas.
Em decorrência das múltiplas atividades humanas, crescentes exponencialmente,
mais rios no mundo estão sendo impactados, inclusive àqueles que ficam longe das
áreas industriais, por meio do transporte atmosférico de contaminantes. Estes impactos,
nos sistemas aquáticos, podem ser considerados como um assunto de preocupação
mundial. Atividades de monitoramento de rios estão crescendo rapidamente,
particularmente sob pressão de organizações nacionais e internacionais, entre elas a
Organização Mundial da Saúde (OMS), que dita uma série de padrões para a água
potável.
Como resultado, o número de descritores da qualidade da água excede
normalmente mais de 100 (MEYBECK, 1996). As análises químicas das águas tiveram
início com o estudo do Lago Léman, feitas por Tingry em 1808. Forel, considerado o
pai da Limnologia, também estudou as variações químicas do Alpine Rhone e,
provavelmente, foi o primeiro a considerar o tempo como uma variável importante. Em
1924, com o compêndio Clarke’s geochemistry, de Geoquímica, nasce a era moderna da
química das águas em escala mundial (MEYBECK, 1996). Desde Forel, a
caracterização das águas tem continuamente evoluído devido ao desenvolvimento, além
da química analítica, de muitas outras ciências relacionadas com a água. Atualmente os
estudos de qualidade da água relacionam-se a geociências, biociências e ciências da
engenharia.
Qualidade ambiental de um ambiente aquático é definida como o conjunto das
características físicas, químicas e biológicas presentes e depende do tipo de uso deste
corpo d’água (STRAŠKRABA e TUNDISI, 2000; CARVALHO, 2003). Segundo
Warren (1971) poluição é qualquer prejuízo das propriedades da água para um de seus
usos benéficos, reais ou potenciais, por alterações na qualidade da água causadas pelo
homem.
A crescente urbanização, o aumento de despejos de efluentes domésticos e
industriais sem nenhum tratamento prévio e a lixiviação de solos agrícolas pelas águas
da chuva, além de influenciar a saúde ambiental de um ecossistema também são os
principais desencadeadores do processo de eutrofização antrópica que consiste no
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enriquecimento de nutrientes (principalmente fósforo e nitrogênio) em rios, lagos e
reservatórios a partir de atividades humanas. Mesmo após o tratamento secundário do
esgoto, o efluente despejado no corpo d’água contém elevadas concentrações de matéria
orgânica (ESTEVES, 1998; STRAŠKRABA e TUNDISI, 2000).
Os problemas ecológicos, sanitários e estéticos que a eutrofização causa na
qualidade da água cujo uso visa à harmonia paisagística são: aumento de nutrientes
(fósforo e nitrogênio) que estimulam um rápido crescimento de populações de algas
e/ou outros vegetais aquáticos, o que gera um desequilíbrio na cadeia trófica; odores
desagradáveis, elevação da cor e problemas de turbidez, derivados do excesso de
material em suspensão e dificultando a penetração de luz; proliferação de bactérias
patogênicas que passam por um crescimento explosivo e possibilita a transmissão de
doenças de veiculação hídrica; mortandade de peixes e de outros animais pela
diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, pela produção de toxinas, ou então
por asfixia, através do entupimento de suas brânquias por determinadas espécies de
algas (BRANCO, 1986; STRAŠKRABA e TUNDISI, 2000; CARVALHO, 2003).

2.4 Fitoplâncton e zooplâncton como bioindicadores

Bioindicadores são definidos como organismos ou comunidades de organismos
que reagem a alterações ambientais com a modificação de suas funções vitais normais,
mudanças no tamanho de sua população ou através da sua existência ou
desaparecimento sob certas condições ambientais, permitindo assim conclusões a
respeito de uma dada área (SCHUBERT, 1991).
Não é recomendável o uso de uma única espécie como bioindicadora de
qualidade da água, devido ao alto grau de variação temporal das condições físicas,
químicas e biológicas da massa d’água e também espacial na direção horizontal e
vertical, recomendando-se o uso de comunidade de organismos. Estes devem apresentar
biologia conhecida e tolerâncias estreitas e específicas aos fatores ecológicos
(JOHNSON et al., 1993).
Em estudos ecológico-sanitários, a comunidade fitoplanctônica é de importância
fundamental como bioindicador (BEYRUTH, 1996), já que se encontra em quase todas
as águas doces e inclui espécies tolerantes e outras muito sensíveis a poluição
(BRANCO, 1986).
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O fluxo de energia em sistemas aquáticos é determinado principalmente pelas
comunidades fitoplanctônica e de macrófitas aquáticas; sendo o fitoplâncton
responsável pela continuidade dos processos vitais nos demais níveis tróficos das
cadeias de herbívora e detritívora das regiões limnéticas (ESTEVES, 1998).
A comunidade fitoplanctônica é constituída por grande número de espécies que
possuem formas e estratégias de sobrevivência distintas, as quais são capazes de adaptar
suas funções metabólicas às diferentes mudanças ambientais (CALIJURI, 1997). Assim,
a dinâmica do fitoplâncton pode ser entendida como controlada por uma combinação de
processos hidrodinâmicos que atuam nas mais variadas escalas espaciais e temporais.
O comportamento dos organismos fitoplanctônicos na coluna de água é
influenciado por fatores endógenos, como capacidade de flutuabilidade, velocidade de
afundamento e migração vertical e por interferências exógenas, como estratificações
térmica e química da água e mistura pelo vento.
A presença de um número muito grande de organismos pertencentes a poucas
espécies indica que o ambiente recebe uma carga poluente. A ocorrência de muitas
espécies com poucos organismos cada uma, é característica de ambiente natural em
equilíbrio (ODUM, 1988). Porém a simples ocorrência de uma espécie resistente a
poluição ou a ausência de espécies sensíveis não permite concluir se o corpo d’água
estudado está poluído. Desta forma, a análise quantitativa dos grupos de algas torna-se
importante, pois permite conhecer as espécies dominantes do meio e relacioná-las as
condições que predominam (BRANCO, 1986; LOBO et al., 2002).
Os fatores limitantes que alteram a taxa de crescimento do fitoplâncton são
luminosidade, temperatura, pH, turbulência, nutrientes e predação por zooplâncton
(ODUM, 1988; STRAŠKRABA e TUNDISI, 2000). As algas cianofíceas possuem uma
vantagem competitiva sobre as outras classes de fitoplâncton, pois mesmo com falta de
nitrogênio no meio, podem desenvolver heterocistos para a produção deste composto.
Todas as necessidades físicas podem situar-se bem dentro dos limites de tolerância de
um organismo, mas o organismo pode ainda falhar devido às inter-relações biológicas
(ODUM, 1988).
Tais modificações da flora podem suprir deficiências dos métodos físicos,
químicos e microbiológicos de determinações da poluição, já que estes não demonstram
a presença de substâncias tóxicas e somente permitem um conhecimento instantâneo das
condições da água no momento da coleta (BRANCO, 1986). O conteúdo biológico, pelo
contrário, permanecerá alterado e quando elementos tóxicos entram no sistema, pode-se
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verificar uma redução no crescimento de algas, refletindo estados não mais existentes
no momento da verificação (STRAŠKRABA e TUNDISI, 2000; LOBO et al., 2002).
A identificação das algas em nível de espécie é um dos maiores problemas na
utilização de indicadores biológicos, sendo que estudos taxonômicos são cada vez mais
necessários para dar subsídios a essa utilização (ROCHA, 1992; SENNA e MAGRIM,
1999). Além disso, embora traga informações muito úteis, o fitoplâncton pode ser
arrastado de uma para outra zona, seja pela correnteza de um rio, seja pelos ventos na
superfície de um lago (BRANCO, 1986).
Devido aos impactos antrópicos nos sistemas aquáticos, a conseqüente
diminuição na qualidade da água tem gerado muitos problemas para o metabolismo dos
corpos d’água e para o abastecimento das atividades humanas. Dessa forma, um dos
papeis fundamentais da Limnologia é o estabelecimento de critérios biológicos
(indicadores biológicos), físicos e químicos que colaborem com a implementação dos
mecanismos de identificação e controle da qualidade da água (ESTEVES, 1988).
Em estudos de ecossistemas de águas continentais, a análise da comunidade
fitoplanctônica e zooplanctônica é de significativa importância para que se obtenha uma
compreensão adequada das condições existentes no meio aquático, tendo em vista que o
fitoplâncton representa a unidade básica de produção de matéria orgânica nos
ecossistemas aquáticos (INFANTE, 1988), e o zooplâncton representa uma importante
contribuição no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes por meio do consumo
direto de outros microorganismos e dos detritos. Por viverem em suspensão, os
organismos desta comunidade respondem rapidamente (em dias) às alterações
ambientais decorrentes da interferência antrópica ou natural, que provocam mudanças
na sua composição, estrutura e taxa de crescimento (USEPA, 1998).
O zooplâncton é caracterizado por uma grande riqueza de espécies em ambientes
dulcícolas, visto ser constituído por diferentes grupos de invertebrados (protozoários,
rotíferos, cladóceros e copépodos). Um aspecto importante nas relações ecológicas do
zooplâncton, e ainda pouco estudado, são as respostas ou alterações na composição e
abundância dos organismos em decorrência de alterações da qualidade da água que, por
outro lado, são conseqüências dos impactos que ocorrem na bacia de drenagem. De uma
maneira geral, observa-se que a biota dos rios, lagos ou lagoas é dominada
numericamente por uma ou mais populações, dentro de cada grupo taxonômico ou de
uma comunidade.
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Estas relações de dominância podem apresentar um caráter importante na
identificação de alterações da qualidade da água, devido à existência de adaptações nos
organismos que favorecem a eficiência na exploração de determinados nichos. Devido a
isso, o grupo zooplanctônico apresenta grande sensibilidade em relação às mudanças
nas características ambientais do sistema, respondendo à freqüência das forças físicas
periódicas e à amplitude de variação dos fatores ambientais (LEGENDRE &
DEMMERS, 1984), podendo ser considerados sensores afinados (indicadores
ambientais) das características ambientais, melhores do que artefatos tecnológicos de
análise indireta (MARGALEF, 1986).
Pennak (1991) relaciona a eficiência na exploração das diferentes condições
físicas e químicas dos hábitats, às características genéticas, morfológicas, fisiológicas e
ecológicas das populações. As alterações nas características limnológicas podem afetar
qualitativamente e quantitativamente a disponibilidade de recursos tróficos para o
zooplâncton. Um processo importante que acarreta estes efeitos é a eutrofização,
atuando, indiretamente na sucessão zooplanctônica (SLÁDECEK, 1983; CHAPMAN,
1985).
Pejler (1983) faz uma análise, baseada na literatura, da ocorrência de populações
zooplanctônicas em relação ao estado trófico, discutindo que o aumento do grau de
trofia favorece populações especialistas no aproveitamento de pequenas partículas como
recurso trófico, e desfavorece aquelas de macrofiltradores.
Já Bërzins & Bertilsson (1988), pela análise do material de diferentes tipos de
sistemas aquáticos suecos, relacionam espécies planctônicas, perifíticas e bentônicas
com o estado trófico, mostrando suas relações com diferentes concentrações de fósforo
total e com amplitudes de variação da condutividade da água. Com o mesmo material,
Bertilsson et al. (1995) relacionam a ocorrência de microcrustáceos com espectros de
temperatura da água e oxigênio dissolvido.
Outros autores, como Mcnaught (1975), Sladecek (1983), Chapman et al.
(1985), Matsumura-Tundisi et al. (1990), também discutem os efeitos dos processos de
eutrofização na estrutura e dinâmica sucessional do zooplâncton, tendo como foco a
alteração na qualidade do recurso trófico. Margalef (1986) associa a ocorrência de
espécies de copépodos nas águas epicontinentais com o grau de trofia relativamente
próximo ao de áreas marinhas litorâneas ou de ressurgência, embora nestas últimas o
número de espécies ainda seja maior. Dessa forma, as respostas do zooplâncton às
variações dos fatores ambientais ressaltam a importância de estudos sobre a sua
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estrutura e dinâmica para programas de monitoramento da qualidade da água
(GANNON & STEMBERGER, 1978; SLÁDECEK, 1983).
Geralmente, a abordagem mais difundida nos estudos que envolvem o
zooplâncton refere-se à investigação de fatores, muitas vezes isolados, que determinam
alterações na estrutura e dinâmica das populações, não contemplando a interação destes
fatores com os processos que ocorrem na bacia de drenagem. Neste contexto atual,
estudos sobre a composição específica, a proporção entre as populações e a diversidade
do zooplâncton em resposta às características da bacia de drenagem são de suma
importância para gerar informações sobre os processos ecológicos dos sistemas,
buscando relações e bioindicadores que permitam inferir sobre as condições da
qualidade da água de ecossistemas aquáticos.
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CAPÍTULO 2
BIODIVERSIDADE E ESTRUTURA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA
NA SUB-BACIA DO RIO POXIM EM SERGIPE.
1. Resumo
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Avaliação limnológica como indicadora da situação
ambiental da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe. 2011. (Dissertação –
Mestrado em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, SE.
A comunidade fitoplanctônica consiste num conjunto diversificado de algas,
incluindo algas unicelulares isoladas, pluricelulares filamentosas ou organizadas em
colônias. Ocorrem, geralmente, em todos os ecossistemas, sendo mais raras em
ambientes desérticos e em regiões permanentemente cobertas por neve e gelo.
Considerando a capacidade dos organismos fitoplanctônicos ocorrerem em quase todo
tipo de ambiente de água doce, que constituem a base da cadeia alimentar, de
responderem prontamente as mudanças que ocorrem no corpo d’água e de participarem
ativamente da ciclagem de nutrientes, o fitoplâncton constitui importante elemento para
avaliação da qualidade ambiental. O objetivo deste trabalho foi avaliar a biodiversidade
da comunidade fitoplanctônica e a qualidade da água na sub-bacia do Rio Poxim com o
intuito de buscar relações de causa e efeito entre as variáveis. O estudo foi realizado na
sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe no período chuvoso e seco, em quatro
estações distintas, com periodicidade mensal durante um ano com início no mês de
Agosto/09 e término no mês de Julho/10. Para obtenção do material biológico foram
filtrados 100l da água superficial numa tela de nylon com abertura de malhas de 50 m e
posteriormente preservado em solução 6.3.1 que é equivalente a 60% de água destilada,
30% de álcool e 10% de formaldeído. Logo após foi adicionada a cada amostra 5 gotas
de sulfato de cobre a 10% com o objetivo de manter a coloração do material a ser
analisado. Para análises quali-quantitativas as amostras foram examinadas com retirada
de subamostras de 2ml para contagem em câmara do tipo Sedgewick-Rafter e
identificação em microscópio óptico, no menor nível taxonômico possível. Foram
identificados 174 táxons distribuídos nas divisões Chlorophyta, Bacillariophyta,
Euglenophyta, Cyanophyta, Dinophyta, Ochrophyta e Rhodophyta. No tocante a riqueza
de espécies as divisões Chlorophyta, Bacillariophyta foram as mais relevantes com (84)
oitenta e quatro e (54) cinqüenta e quatro táxons, respectivamente. Os táxons de maior
representatividade numérica foram Navicula spp., Surirella robusta var. splendida,
Synedra sp. Closterium acerosum, Oscillatoria ornata e Oscillatoria sp. No tocante ao
índice de diversidade a comunidade esteve caracterizada por baixa diversidade, no
entanto os táxons se distribuíram uniformemente em todos os pontos. No entanto, há
necessidade que novos estudos sejam desenvolvidos, com ampliação dos hábitats de
ocorrência do grupo, espacialmente e temporalmente.
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2. Abstract
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Limnological assessment as an indicator of the
environmental situation in the sub-basin of Rio Poxim in Sergipe. 2011.
(Dissertation - Master in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São
Cristóvão, SE.
The phytoplankton community consists of a diverse array of algae, including
unicellular algae isolated, multicellular filamentous or organized in the colonies.
Generally occur in all ecosystems, and rare in deserts and in areas permanently covered
by snow and ice. Considering the ability of phytoplankton organisms occur in almost
any freshwater environment, which form the basis of the food chain, to respond
promptly to changes occurring in the body of water and to participate actively in the
cycling of nutrients, phytoplankton is an important element to assess environmental
quality. The aim of this study was to evaluate the biodiversity of phytoplankton and
water quality in the sub-basin of Rio Poxim with the intention of seeking the cause and
effect relationships between variables. The study was conducted in the sub-basin of the
Rio Sergipe Poxim in the wet and dry season, with four distinct seasons, at monthly
intervals for one year beginning with the month of August/09 and ending in the month
of July/10. To obtain biological material were filtered 100l of water surface with a
nylon mesh aperture of 50 m and then preserved in a solution that 6.3.1 is equivalent
to 60% distilled water, 30% alcohol and 10% formaldehyde. Immediately after each
sample was added 5 drops of copper sulfate to 10% in order to maintain the color of the
material to be analyzed. For qualitative and quantitative analysis the samples were
examined for removal of subsamples for counting 2ml chamber type Sedgewick-Rafter
and identification in an optical microscope, the lowest possible taxonomic level. We
identified 174 taxa distributed in the divisions Chlorophyta, Bacillariophyta,
Euglenophyta, Cyanophyta, Dinophyta, Ochrophyta and Rhodophyta. In terms of
species richness divisions Chlorophyta, Bacillariophyta were the most relevant eightyfour and fifty-four species, respectively. The taxa were more representative numerical
Navicula spp. Surirella robusta var. splendida, Synedra sp. Acerosum Closterium,
Oscillatoria ornata and Oscillatoria sp. Regarding the community's diversity index was
characterized by low diversity, but the taxa were distributed evenly at all points.
However, we need further research should be developed, expanding the habitat of
occurrence of the group, spatially and temporally.

Key words: Phytoplankton, diversity, bioindicators
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3. Introdução

A comunidade do fitoplâncton pode ser definida como aquela composta por
organismos procariontes e eucariontes fotoaotótrofos portadores de clorofila, suspensos
na coluna de água e que não apresentam locomoção suficiente para vencer os
movimentos da água. É importante ressaltar que estes organismos, embora
microscópicos, possuem densidades ligeiramente superior a da água e, por este motivo,
desenvolveram adaptações que impedem ou reduzem seu afundamento e que permitem
sua sobrevivência no escuro quando os mesmos afundam.
Todas as espécies armazenam algum tipo de amido como material de reserva,
podem ou não possuir flagelos e apresentam uma parede celular composta por diferentes
substâncias (celulose, sílica, calcário, etc.). Em geral, o fitoplâncton está incluído em
duas classes de tamanho: nanofitoplâncton (2-20 µm) e microfitoplâncton (20-200 µm),
mas pode haver espécies maiores (SIEBURTH et al., 1978 apud ANDREOLI &
CARNEIRO, 2005). A existência de diferentes tipos de clorofila e pigmentos acessórios
capacita o aparato fotossintético a captar a luz no espectro visível aproximadamente
entre 400 e 700nm. A distribuição vertical das espécies está bastante relacionada com a
penetração de luz na água e sua atenuação vertical.
A comunidade fitoplanctônica consiste num conjunto diversificado de algas,
incluindo algas unicelulares isoladas, pluricelulares filamentosas ou organizadas em
colônias. Ocorrem, geralmente, em todos os ecossistemas, sendo mais raras em
ambientes desérticos e em regiões permanentemente cobertas por neve e gelo (CECY et
al. 2008). Muitas delas têm necessidades fisiológicas diferentes e respondem de modo
distinto às variáveis físicas e químicas como a luz, a temperatura e o regime de
nutrientes. Apesar desta diversidade taxonômica e fisiológica, muitas espécies de algas
podem coexistir no mesmo corpo de água. No entanto, os grupos dominantes entre as
algas variam não só no mesmo espaço (verticalmente e horizontalmente nos lagos), mas
também sazonalmente, à medida que as condições físicas, químicas e biológicas da
massa d’água se alteram (WETZEL, 1993).
Considerando a capacidade dos organismos fitoplanctônicos ocorrerem em
quase todo tipo de ambiente de água doce, que constituem a base da cadeia alimentar,
de responderem prontamente as mudanças que ocorrem no corpo d’água e de
participarem ativamente da ciclagem de nutrientes, o fitoplâncton constitui importante
elemento para avaliação da qualidade ambiental (MARGALEF, 1983).
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Nos ambientes aquáticos continentais, alterações de ordem qualitativa e/ou
quantitativa na estrutura da comunidade fitoplanctônica podem ter importante
significado para os diversos componentes do ecossistema e podem inviabilizar a água
para seus diversos usos (BRANCO; CAVALCANTI, 1999). Poluentes podem afetar as
comunidades devido ao desaparecimento de espécies sensíveis, e ou por substituição
com espécies tolerantes ou oportunistas.
Além de alterações das variáveis biológicas, outro aspecto a ser considerado diz
respeito à eutrofização que também proporciona mudanças das características de
qualidade da água que podem ser medidas por meio de variáveis físicas e químicas que
interagem diretamente com os organismos aquáticos. Dentre tais variáveis destacam-se
oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica, alcalinidade, nitrito, nitrato,
fósforo total (PADUA, 1996 apud GENTIL, 2007). Assim, estudos florísticos e
taxonômicos são importantes não apenas para pesquisas, mas também para avaliação da
qualidade da água, especialmente em abordagens de monitoramento que dependem de
informações taxonômicas (CARVALHO, 2003).
De acordo com a Resolução CONAMA no 357/2005, legislação que estabelece
valores limite para a qualidade da água em todo território nacional, as águas doces são
classificadas segundo os seus usos preponderantes, em cinco classes de qualidade.
Segundo esta resolução, as águas de Classe 2 são destinadas ao abastecimento humano
após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; a recreação de
contato primário tais como natação, esqui aquático e mergulho (conforme Resolução
CONAMA nº 274/2000), à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques,
jardins, campos de esporte e lazer com os quais o público pode vim ter contato direto, à
aqüicultura e a atividade de pesca. A sub-bacia do Rio Poxim não foi enquadrada em
classes de uso.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a biodiversidade da comunidade
fitoplanctônica e a qualidade da água na sub-bacia do Rio Poxim com o intuito de
buscar relações de causa e efeito entre as variáveis.
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4. Material e Métodos

4.1 Caracterização da Área de Estudo

O Estado de Sergipe é formado por seis bacias hidrográficas: São Francisco,
Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Piaui e Real. Sendo a bacia hidrográfica do Rio
Sergipe a mais importante para o Estado, com uma área de drenagem de 3.670 km2,
compreendendo a capital Aracaju, e uma área correspondente a 14,9% do total da área
estadual (SOARES, 2001). Esta unidade de planejamento apresenta uma série de subbacias hidrográficas, entre as quais se destaca a sub-bacia do Rio Poxim, objeto de
pesquisa do presente trabalho.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo abrangendo os seis municípios na região da
sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim, SE. Fonte: Embrapa (2004).

A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está situada entre as coordenadas
geográficas 11°01’ e 10°47’ de latitude sul, e 37°01’ e 37°24’ de longitude oeste e está
inserida na região metropolitana da Grande Aracaju. Dos nove municípios que
compõem a Grande Aracaju, cinco deles têm seu território total ou parcialmente dentro
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da área de abrangência da sub-bacia hidrográfica: Aracaju, São Cristóvão, Nossa
Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itaporanga d’Ajuda (Figura 1). A única exceção é o
município de Areia Branca, que tem parte de seu território dentro da área da sub-bacia,
mas não integra a supracitada região metropolitana (SERGIPE, 2004).
Os principais afluentes do Rio Poxim são os rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e
Pitanga. A sub-bacia apresenta um formato alongado no sentido oeste-leste, limitandose ao sul com a bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris, ao norte com Rio Sergipe. As
suas principais nascentes localizam-se a oeste, na Serra dos Cajueiros, e sua foz a leste,
no complexo estuarino Sergipe/Maré do Apicum, próximo ao Oceano Atlântico
(SILVA, 2004; AGUIAR NETO et al., 2006). De acordo com a ANA (2001), a subbacia hidrográfica ocupa uma área de cerca de 460 km2 (Figura 2).

Figura 2: Mapa do Estado de Sergipe com destaque para a sub-bacia hidrográfica do Rio
Poxim. Fonte: SERGIPE (2004a).

O Rio Poxim-Mirim tem suas nascentes e mirantes localizados na parte noroeste
da sub-bacia, sendo a nascente principal localizada na fazenda Cafuz, no município de
São Cristovão. O Rio Poxim-Açu é o principal corpo d’água da sub-bacia hidrográfica
do Rio Poxim e apresenta as principais nascentes desta sub-bacia. A sua nascente
encontra-se próxima ao povoado Cajueiro, no Município de Itaporanga d’Ájuda. O Rio
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Poxim surge após a junção dos Rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu, no povoado Pai
André, no Município de São Cristovão. No seu percurso final atravessa áreas urbanas de
São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, onde recebe efluentes domésticos
e industriais sem tratamento (AGUIAR NETTO et al., 2006).

4.2 Características Climáticas

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o tipo climático predominante
na região é o tropical úmido com período seco durante o verão, com precipitação
pluviométrica média anual assim distribuída: na faixa litorânea 1900 mm; na porção
média da sub-bacia 1800mm e na porção superior 1600 mm (SOARES, 2001).
Entretanto, no estudo sobre a distribuição da precipitação pluvial nos municípios
integrados da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim, são apresentados três sequências de
médias pluviométricas para o curso dos principais rios. No curso superior, que inclui os
municípios de Areia Branca, Laranjeiras e Itaporanga d’Ájuda, as médias encontradas
foram de 896,53mm, 1280,12mm e 1463,19mm respectivamente. Os autores e
classificam esta área como Agreste numa faixa de transição entre a zona litorânea e o
semi-árido. No curso médio, que inclui o município de São Cristovão, a média foi de
1490,60mm e cuja área foi incluída no Agreste mais próximo da zona da mata. E no
curso inferior, município de Aracaju, a média foi de 1.578,82mm, que coincide com a
zona da mata e a zona litorânea. Ainda segundo estes autores o trimestre mais chuvoso
compreende os meses de abril a junho e o mais seco abrange os meses de outubro e
dezembro.
A temperatura oscila entre 23°C para os meses mais frios (julho e agosto) e 31°C
para os meses mais quentes (dezembro e janeiro).

4.3 Cobertura vegetal

A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está inserida no bioma da Mata Atlântica,
mas, atualmente, a vegetação nativa predominante se restringe aos manguezais nos
estuários, vegetação de restinga sobre os terrenos arenosos e alguns remanescentes da
Floresta Tropical Úmida (AGUIAR NETTO et al., 2006).
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Na nascente do Rio Poxim-Açu verifica-se intenso desmatamento, o que
provavelmente explica o fato de no verão, época de menor precipitação pluvial, este só
começar a ser perene cerca de 2000m depois de seu local de origem. A principal
nascente do Rio Poxim-Mirim está situada em um vale bastante inclinado e recoberto
por vegetação de grande porte e densa ao longo de sua vertente. Por outro lado, os topos
são utilizados para agricultura, destacando-se a citricultura.
A drenagem da nascente é perene na maior parte dos minantes, formando um
canal bem definido no fundo do vale. Embora a nascente principal do Rio Pitanga esteja
localizada em uma grande propriedade, cuja atividade produtiva é a cocoicultura de
sequeiros, a vegetação em seu entorno possui espécies nativas bem distribuídas e,
aparentemente, não apresenta sinais de desmatamento. Entretanto, de modo geral, uma
parte significante das nascentes dos rios e riachos que compõem a sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim encontra-se desprotegida em termos de vegetação (SILVA et
al., 2004; AGUIAR NETTO et al., 2006).

4.4 Uso e ocupação do solo na sub-bacia do Rio Poxim

Conhecer e analisar o uso e a ocupação do solo de uma bacia hidrográfica é o
primeiro passo de forma a contribui para seu planejamento e exploração de forma
organizada e produtiva, conforme cada região. Pois, o uso e a ocupação inadequada
refletem diretamente nos recursos naturais principalmente nos mananciais que
abastecem as grandes cidades.
São evidentes as mudanças ocorridas na área em questão verificando-se que o
processo de urbanização praticamente ocorreu na porção baixa da bacia,
compreendendo os municípios de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.
Este crescimento foi o principal responsável pela degradação da vegetação, com o
aumento de 29,23km2 de área urbanizada. Esta região corresponde à grande Aracaju que,
de acordo com o IBGE (2007) é a região de maior densidade populacional do Estado
(MELO NETO et al., 2008).
A característica de expansão compactada dos núcleos de urbanização constatada
por Ojima (2007) para a região metropolitana de Aracaju fica ainda mais evidente, a
expansão urbana concentra-se em duas grandes áreas urbanizadas que avançam em
direção às margens do curso principal do Rio Poxim que na região referida apresenta as
características de degradação ambiental típicas dos rios urbanos: retirada parcial ou total
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da vegetação ciliar e elevado grau de poluição das águas em decorrência do despejo de
efluentes industriais e domésticos.
Na média e alta porção da sub-bacia hidrográfica, ocupada pelos municípios de
São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda, Laranjeiras e Areia Branca, observa-se um aumento
da área agrícola em detrimento da cobertura vegetal atingindo o complexo de nascentes.
Os impactos ambientais em decorrência do desmatamento têm efeitos graves no regime
hidrológico de um rio, conforme observado por Ozanne et al. (2003). Assoreamento dos
canais principais e secundários em decorrência da erosão das margens, alteração da
dinâmica dos processos de interceptação e infiltração da água das chuvas,
comprometem consideravelmente o potencial hídrico de uma bacia a curto e médio
prazo (MELO NETO et al., 2008).
O que pode ser percebido na região da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim é que
há um crescimento populacional constante e acelerado, além de expansão da área
agrícola de alguns municípios, eventos estes acompanhados de uma ocupação
desordenada de áreas de remanescentes florestais sem a devida preocupação ambiental.
Tais fatos são totalmente contrários aos princípios básicos de desenvolvimento
sustentável que se fundamenta em garantir que a exploração atual dos recursos naturais
não comprometa gerações futuras.
A agricultura é desenvolvida na região, com destaque para grandes propriedades
com as culturas de cana-de-açúcar, principalmente no curso médio do Rio Poxim e ao
longo da maior parte do Rio Poxim-Mirim. Nas nascentes da sub-bacia do Rio Poxim
verifica-se a predominância de pequenas e médias propriedades com a produção de
gêneros de subsistência, em que predomina a produção de milho, mandioca e feijão. A
pecuária é praticada em pequenas e médias propriedades com predomínio de áreas com
pastagem. Na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim esta atividade econômica apresentase em todas as suas áreas, com predominância no curso médio dos seus rios, e em
particular, na confluência dos rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu (SILVA et al., 2004;
AGUIAR NETTO et al., 2006).

4.5 Localização das estações de coleta

Os pontos para coleta de amostras de água foram escolhidos de acordo com as
características locais e suas possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos,
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de modo a possibilitar compreender a relação entre o uso e a ocupação da bacia e a
qualidade da água, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa.
Para a obtenção do material biológico e parâmetros ambientais foram
demarcadas quatro estações de coleta (Figuras 3 e 4), onde as coletas foram realizadas
com periodicidade mensal durante um ano, tendo iniciado as coletas em Agosto de
2009, compreendendo dois momentos climáticos (chuvoso e seco). As análises
realizadas seguiram os procedimentos estabelecidos pela Resolução CONAMA n°
357/05 a Portaria n° 518/04, do Ministério da Saúde e o Standard Methods (APHA,
2005). As coordenadas das estações distintas foram determinadas com utilização do
Global Position Systens (GPS), conforme a descrição: Estação 1: Rio Poxim Mirim, no
assentamento Moacyr Wanderlei localizado entre as coordenadas 10º53’27’’S e
37º10’18’’O. Estação 2: Rio Poxim Açú, na Escola Agrotécnica localizado entre as
coordenadas 10º55’10’’S e 37º11’12’’O. Estação 3: Confluência Rio Poxim Mirim
com o Rio Poxim Açú no bairro Parque dos Faróis, Município de Nossa Senhora do
Socorro-SE, coordenadas 10º55’22,41’’S e 37º08’03,64’’O. Estação 4: Rio Poxim,
Captação da DESO, Município de São Cristovão. Localizado entre as coordenadas
10º55’18,58’’S e 37º05’49,96’’O.

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 3
ESTAÇÃO 2
ESTAÇÃO 4

Figura 3: Localização das estações de coleta de amostra de água na sub-bacia hidrográfica do
Rio Poxim em Sergipe.
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(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 4: Aspecto da paisagem do local de coleta de amostra da água no Rio Poxim-Mirim (A),
Poxim-Açu (B), Confluência (C) e Captação da Deso (D).

4.6 Variáveis Abióticas

Para os parâmetros ambientais as amostras de água foram coletadas na camada
superficial. Antes da amostragem os recipientes de coleta foram lavados duas a três
vezes com a água a ser amostrada. Todos os procedimentos de coleta, conservação e
análise obedeceram às metodologias descritas no Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, American Public Health Association, 20th ed., 2005 (APHA,
2005).
As amostras tomadas em cada estação foram assim distribuídas:
A) Amostra destinada à determinação do oxigênio dissolvido (OD). As amostras
foram tomadas em frascos de DBO. Depois de encher o frasco com o devido cuidado
para evitar formação de bolhas, adicionou-se 1ml da solução de sulfato de manganês e 1
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ml da solução de iodeto alcalino, agitando-se em seguida para homogeneizar. Os frascos
foram guardados em maletas, protegidos da luz, para posterior determinação do O2 no
laboratório.
B) Amostra destinada à determinação das variáveis gerais (pH, turbidez), e
nutrientes (nitrogênio amoniacal e fósforo total). Em cada estação foram coletados 2
litros de água em frascos plásticos previamente descontaminados e depois armazenados
em isopor com gelo até chegar ao laboratório.
A temperatura foi avaliada in situ através de um sensor adequado e calibrado
para aferição dos dados.

4.7 Variáveis Bióticas

Para a obtenção da comunidade fitoplanctônica foram filtradas 100l da água da
superfície em cada Estação de coleta numa tela de nylon com abertura de malhas de 50
m, com auxílio de um balde de plástico com capacidade de 20l. O material obtido foi
acondicionado em recipientes plásticos de 250ml e preservados em solução 6.3.1 que é
equivalente a 60% de água destilada, 30% de álcool e 10% de formaldeído. Logo após
foi adicionada a cada amostra 5 gotas de sulfato de cobre a 10% com o objetivo de
manter a coloração do material a ser analisado e posteriormente foram encaminhadas ao
Laboratório da Universidade Federal de Alagoas.
Em laboratório, as análises quali-quantitativas desta comunidade, foram
realizadas através da retirada de sub-amostras de 2ml com réplicas, com o auxílio de
uma pipeta. As sub-amostras foram colocadas em câmara de contagem do tipo
Sedgewick-Rafter e visualizadas em microscópio óptico para a identificação dos
organismos. Para isso foram utilizadas bibliografias especializadas.
Para a determinação da Clorofila-a. As amostras foram tomadas em frascos
plásticos de 1,5l envolvidos em sacos plásticos de cor preta e mantidas ao abrigo da luz
até chegar ao laboratório. As amostras foram filtradas através de membranas Millipore
0,45 µm e os filtros foram estocados secos em freezer, para posterior análise. A
Clorofila-a

foi

extraída

com

acetona

90%

e

medida

pelo

procedimento

espectrofotométrico descrito no Standard Methods 20th ed., 2005 (APHA, 2005).
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4.8 Análises Estatísticas

4.8.1 Freqüência de Ocorrência

A freqüência de ocorrência (Fo) das espécies identificadas foi calculada com
base na relação do número de amostras onde o organismo ocorreu e o número total de
amostras coletadas, obtida por meio da equação:

F = Px100/p.
em que:
F - Freqüência de ocorrências;
P - Número de amostras contendo a espécie;
p - Número total de amostras coletadas.

Os resultados serão apresentados em porcentagem, utilizando o seguinte critério
de classificação: =70% muito freqüente; <70% a = 40% freqüente; < 40% a = 10%
pouco freqüente; < 10% esporádico.

4.8.2 Abundância Relativa

A abundância relativa (Ar) dos diferentes organismos foi calculada levando-se
em consideração o número de indivíduos da espécie por amostra analisada, em relação
ao número total de indivíduos da amostra, expressa em percentuais, através da fórmula:

A = Nx100/n.
em que:
A - Abundância relativa;
N - Número de espécies na amostra;
n - Número total de espécies.

Com os dados em forma de porcentagem, serão atribuídos os seguintes criterios:
=70% dominantes; <70% a = 40% abundante; < 40% a = 10% pouco abundante e <
10% rara.
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4.8.3 Diversidade Específica

Os Índices de Diversidade específica (H’) das espécies analisadas baseou-se em
Shannon (1948) que foi calculado mediante a equação:

H’ = - pi.Log2 pi.
em que:
H’ – Índice de diversidade específica (bit.ind-1)
pi = ni / N,
ni = Número de indivíduos de cada espécie;
N = Número total de indivíduos da amostra.
O resultado foi expresso em bit.ind-1, considerando-se os seguintes critérios: =
3,0 bits.ind-1 representa uma alta diversidade; < 3,0 a = 2,0 bits.ind-1 representa uma
média diversidade; < 2,0 a = 1,0 bits.ind-1 representa uma baixa diversidade e <1,0
bits.ind-1 representa uma diversidade muito baixa.

4.8.4 Eqüitabilidade

A Eqüidade (J) foi calculada a partir do índice de Shannon (H’ / H max.), por
meio da equação de Pielou (1967):

J = H’ / Log S
em que:
J – Equidade
S – Índice de Shannon
H’ - Índice de diversidade específica
Hmax – Índice máximo de deversidade

Adota-se para este índice valores compreendidos entre 0 e 1, sendo que > 0,5
indica boa distribuição dos indivíduos entre as espécies.
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5. Resultados e Discussões

5.1 Variáveis Ambientais

Os dados relativos à temperatura nas estações de coleta na sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe, obtidos a partir das medidas efetuadas nos dias e
horários da coleta apresentaram uma variação, onde o valor máximo registrado foi de
29ºC nas Estações 3 e 4 no mês de novembro de 2009 e valor mínimo de 22ºC na
Estação 2 no mês de julho de 2009 (Tabela 1). Mantendo-se dentro da faixa de
tolerância descrita por Boyd (1982) e também da faixa esperada para a localidade
estudada, visto que nas regiões tropicais a temperatura da água se encontra dentro de
uma faixa de 25ºC a 30ºC.
Este parâmetro é muito importante em estudos limnológicos, visto que influencia
nos processos biológicos, reações químicas e bioquímicas dos ecossistemas aquáticos
podendo promover a circulação ou a estratificação da água, alterando assim a
distribuição de gases (CO2 e O2), pH, condutividade elétrica e as concentrações de
nutrientes (ESTEVES, 1998).
Os valores de pH apresentaram-se ligeiramente alcalinos. Estiveram variando de
valor mínimo de 6,22 na Estação 4 no mês de Junho de 2010 e valor máximo de 8,37 na
Estação 2 (Tabela 1). Portanto dentro de uma faixa aceita pela Resolução CONAMA no
375/05 que indica pH aceitável entre 6,0 e 9,0. Esses valores corroboram com os
encontrados por Nogueira (2003), com trabalhos realizados em cinco lagos marginais do
rio Turiaçu, Maranhão e por Giane e Figueiredo (1999) ao estudaram a recorrência dos
padrões sazonais do fitoplâncton do Reservatório da Pampulha. Neste estudo eles
também verificaram valores de pH ligeiramente alcalinos.
Segundo Esteves (1998) o pH expressa o grau de acidez ou de alcalinidade da
água e sofre influência de vários fatores, tais como, concentração de íons H+ e OHresultantes da dissociação do ácido carbônico (H2CO3) e da hidrólise do bicarbonato
(HCO3-), respectivamente. Conforme este autor as comunidades aquáticas podem
interferir nos valores de pH do meio através de assimilação do CO2 durante o processo
de fotossíntese, quando as algas podem elevar o pH do meio onde ocorrem florações de
algas e crescimento de densas comunidades de macrófitas aquáticas submersas.
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Tabela 1: Resultado das variáveis físico-químicas nas estações amostradas na sub-bacia do Rio
Poxim no período de julho de 2009 a junho de 2010.
PNTurbidez Total amoniacal
Clorofila
Local
Mês
Temp. (ºC)
pH
(NTU) (mg.l-1) (mg.l-1)
OD
a(ug.l-1)
E1
jul/09
23
7,3
21,3
< L. D.
nd
4,4
25,3
ago/09
23
7,22
64,4
0,15
0,03
4,69
23,6
set/09
27
7,23
13,86
<L.D.
nd
7,55
45,3
out/09
26
7,08
29,5
<L.D.
0,2
6,37
5,4
nov/09
25
8,06
1,05
0,08
0,06
4,69
6,3
dez/09
26
7,45
4,25
<L.D.
0,08
5,72
4,8
jan/10
26,3
7,31
0,08
<L.D.
0,02
5,42
8,59
fev/10
27
6,6
111
<L.D.
0,02
5,42
2,12
mar/10
26,4
6,96
132
<L.D.
0,08
4,33
44,8
abr/10
24
7,59
11,2
<L.D.
0,24
3,2
44,8
mai/10
25
7,08
16,1
<L.D.
0,27
4,33
3,99
jun/10
24
7,02
49
0,02
0,07
6,71
3,99
E2
jul/09
22
7,1
44,8
0,42
nd
7,3
12,4
ago/09
23
7,21
127
0,52
0,01
4,9
15,9
set/09
27
7,2
55,7
<L.D.
nd
6,81
49,7
out/09
26
6,95
47,4
<L.D.
0,55
7,55
133,8
nov/09
26
8,37
0,1
<L.D.
0,19
6,6
68,4
dez/09
26
7,41
0,1
<L.D.
0,05
7,18
46
jan/10
26,3
7,07
0,08
<L.D.
0,03
7,33
21,91
fev/10
27
6,88
20
<L.D.
0,02
7,33
1,34
mar/10
27
7,1
102
<L.D.
0,22
4,87
84
abr/10
24
7,12
38,6
<L.D.
0,26
4,7
50,4
mai/10
25
6,92
42
<L.D.
0,27
4,87
0,33
jun/10
25
6,8
179
0,06
0,29
7,61
0,33
E3
ago/09
25
6,96
157
0,34
0,03
5,86
8,6
set/09
27
6,9
29,9
<L.D.
nd
6,37
34,2
out/09
28
6,94
55,7
<L.D.
0,48
6,96
87,8
nov/09
29
7,56
0,56
<L.D.
0,19
4,4
65
dez/09
28,5
6,85
0,56
<L.D.
0,13
3,08
46
jan/10
27,5
6,96
0,1
<L.D.
0,23
4,1
10,92
fev/10
28
6,54
22,2
<L.D.
0,28
4,1
19,17
mar/10
29
6,74
107
<L.D.
0,3
1,89
33,6
abr/10
25
6,94
32,5
<L.D.
0,75
2,4
134,4
mai/10
26
6,54
17
<L.D.
0,52
1,89
4,24
jun/10
25
6,48
24,4
0,02
0,31
2,54
4,24
E4
out/09
28
6,78
14,24
<L.D.
0,37
6,07
16,4
nov/09
29
7,6
0,55
<L.D.
0,06
5,28
14,3
dez/09
28,5
6,93
0,38
<L.D.
0,26
3,96
8,7
jan/10
27,5
6,81
0,08
<L.D.
0,02
4,84
2,58
fev/10
28
6,38
10,8
<L.D.
0,1
4,84
3,45
mar/10
29
6,8
128
<L.D.
0,03
0,68
123,2
abr/10
26
6,57
23,8
<L.D.
0,27
--117,6
mai/10
26
6,25
16,8
<L.D.
0,33
0,68
4,41
jun/10
25
6,22
30,9
0,02
0,42
3,58
4,41
*L.D - limite detectável, nd - não determinado.

As próprias características do solo, a presença de ácidos húmicos (cor intensa)
ou um atividade fotossintética intensa podem contribuir para a elevação ou redução
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natural do pH. O valor do pH influi na solubilidade de diversas substâncias, na forma
em que estas se apresentam na água e em sua toxicidade. Poli (1988) afirma que o pH
desempenha um papel fundamental na disponibilidade de nutrientes a serem assimilados
pelos organismos aquáticos. Interferindo, portanto no metabolismo destas comunidades.
Os resultados relativos aos valores de turbidez encontrados nesse estudo
mostraram diferenças significativas entre as estações de coleta apresentando valor
máximo de 157 UNT na Estação 3 no mês de agosto de 2009 e valor mínimo de 0,08
UNT nas Estações 1, 2 e 4 no mês de janeiro de 2010 (Tabela 1).
A variável turbidez resulta da presença de partículas em suspensão na água, tais
como, bactérias, fitoplânctons, substâncias orgânicas e inorgânicas, estas advindas de
processos erosivos do solo adjacente ou da ressuspensão do sedimento (ESTEVES,
1998). De acordo com Gentil (2007) a presença elevada de células fitoplanctônicas
suspensas na água provoca sombreamento, afetando negativamente a taxa fotossintética
da vegetação enraizada submersa e de alga. Sendo assim os fitoplânctons são as maiores
fontes de turbidez de modo que a penetração de luz está relacionada com a sua
abundância.
No tocante ao parâmetro fósforo observou-se que, na maioria das amostras não
obteve valore reais de fósforo se apresentando menor que o limite determinável, o maior
valor encontrado foi 0,52 mg.l-1 na Estação 2 no mês de agosto (Tabela 1). Estes valores
sugerem que não há contribuição constante do aporte de fósforo na sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim. Conforme Esteves (1998), o fósforo é considerado um dos
elementos responsáveis pela eutrofização dos ambientes aquáticos, conferindo uma
instabilidade química e física para os seus organismos.
O fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para os processos
biológicos, ou seja, é um dos chamados macronutrientes, por ser exigido também em
grandes quantidades pelas células e é indispensável ao crescimento das algas, pois faz
parte da composição de importantes compostos celulares diretamente ligados ao
armazenamento de energia da célula (ESTEVES, 1998). O referido autor ainda relata
que toda forma de fósforo presente em águas naturais encontra-se sob a forma de fosfato
e que, do ponto de vista limnológico, todas as frações de fósforo são importantes e
conclui que a temperatura elevada promove aceleração do metabolismo, contribuindo
com maior consumo de P-PO4 pelas algas fitoplanctônicas presentes na zona eufótica da
coluna d’água.
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O maior valor encontrado nas camadas superficiais da sub-bacia do Rio Poxim
para amônia foi de 0,75 mg.l-1 na Estação 3 no mês de abril de 2010 e o menor foi de
0,01 mg.l-1 na Estação 2 no mês de agosto de 2009, sendo que obtiveram amostradas
com valores muito baixo que não foram determinadas (nd) (Tabela 1). Campbell (1973)
afirma que o principal produto de excreção dos organismos aquáticos é a amônia,
composto resultante no catabolismo das proteínas. Segundo Lin e Chen (2003), a
amônia é uma resultante tóxica mais comum da excreção dos animais e da
mineralização de detritos orgânicos, como alimentos não consumidos, podendo ser
tóxica para peixes e invertebrados quando ocorre em altas concentrações.
Concentrações de amônia acima de 150 mg.l-1, indicam decomposição de
compostos orgânicos nitrogenados que liberam a substância no rio. Concentrações
superiores a 250 mg.l-1 são tóxicas para peixes e invertebrados quando pH = 9
(COHIDRO, 2004). Neste estudo os valores encontrados se apresentaram abaixo do
valor referenciado.
Em vista dos valores baixos encontrados nota-se que não existe uma
contribuição de aporte de nutrientes em torno da bacia, na alteração da qualidade de
água quanto a esta variável. Ocasionando, desse modo, um equilíbrio entre os níveis
considerados permitidos e os encontrados.
Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos. São tidos
como macronutrientes, pois após o carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior
quantidade pelas células vivas. É também indispensável para o crescimento de algas e,
quando em elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um
crescimento exagerado desses organismos (ESTEVES, 1998).
Em relação ao oxigênio dissolvido (OD) na água o menor valor obtido foi de
0,68 mg.l-1 na Estação 4 registrado nos meses de março e maio de 2010 e o valor
máximo de 7,61 mg.l-1, na Estação 2 no mês de Junho de 2010 (Tabela 1). Conforme
Odum (1988), esse parâmetro é considerado limitante, especialmente em ambientes com
uma pesada carga de material orgânico. Ribeiro (1997) afirma que de modo geral as
concentrações de oxigênio abaixo de 1 mg.l-1 são letais para peixes, sendo a faixa ideal
acima de 5 mg.l-1.
Dentre aos gases dissolvidos na água, o oxigênio (O2), é um dos mais
importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As principais
fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese (ESTEVES, 1998).
Segundo este autor, a solubilidade do oxigênio da água, como o de todos os gases
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depende de alguns fatores dentre eles o principal é a temperatura, ou seja, quanto maior
for a temperatura, menor é a solubilidade do oxigênio na água.
A análise de clorofila-a é de fundamental importância para avaliar o nível de
alimentos disponíveis no ecossistema. Os valores apresentaram variação e sua maior
quantidade encontrada foi na Estação 3 (134 µg.l-1) no mês de abril de 2010 e o menor
valor na Estação 2 (0,33 µg.l-1) nos meses de maio e junho de 2010 (Tabela 1). A
Resolução CONAMA no 357/05 estabelece o valor máximo de 30

g.l-1 para este

parâmetro, no entanto, neste estudo foi encontrado valores bem acima do permitido.
A clorofila-a é utilizada para estimar a biomassa fitoplanctônica, e considera os
organismos viáveis do ecossistema, ou seja, os que ainda são capazes de converter
energia luminosa em energia química armazenada que pode ser disponibilizada para os
demais níveis tróficos (WETZEL, 2001).

5.2 Composição Florística e Riqueza de espécies

O conhecimento sobre a biodiversidade de espécies da comunidade
fitoplanctônica é imprescindível em estudos de avaliação, monitoramento e recuperação
de ecossistemas aquáticos, permitindo conhecer as relações entre as variáveis
ambientais e a ocorrência de determinadas espécies sob determinadas condições
(STEVENSON e SMOL, 2003 apud LOPES, 2007).
A comunidade fitoplanctônica esteve representada por 174 espécies, distribuídas
nas divisões Chlorophyta (84), Bacillariophyta (54), Euglenophyta (18) Cyanophyta
(13) Dinophyta (3), Ochrophyta e Rhodophyta com uma espécie, respectivamente
(Figura 5).
Nas estações amostradas verificaram-se que a riqueza de espécies apresentou
diferenças relevantes, sendo identificados 82 táxons na Estação 1, 97 na Estação 2, 127
na Estação 3 e 118 na Estação 4 (Figura 6).
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Em relação às divisões houve predomínio ddaa divisão Chlorophyta com valores
que variaram
variaram de no máximo 62 na Estação
stação 4 e o mínimo 27 na Estação
stação 1.
1 O número de
espécies da divisão Bacillariophyta variou
vari
de 44 a 33 nas Estações
stações 3 e 4
respectivamente
respectivamente.. Em seguida veio a divisão Euglenophyta com valores que varia
variaram de
14 naa Estação 3 a 6 na Estação 2.. A divisão Cyanophy
Cyanophyta
ta apresentou maior diversidade
de espécies
espé
na Estação
stação 3 com 11 e menor na Estação
stação 1 com 4 espécies. A divisão
Dinophyta não apresentou diferenças relevantes sendo o maior número de espécies nas
Estações 1 e 4 com 4 espécies e o menor nas Estações 2 e 3 com 3 espécies. A divisão
Ochrophyta esteve presente na Estação
stação 3 com apenas uma espécie seguida da divisão
Rhodophyta
dophyta nas Estações 1 e 2 (F
(Figura 7).
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Figura 7: Riqueza de espécies nas divisões fitoplanctônica identificadas na sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

Pinto-Coelho (2000) considera que um dos padrões mais notáveis observados na
riqueza de espécies em diferentes ecossistemas refere-se ao aumento do número de
espécies em regiões tropicais e equatoriais, o que não está restrito a ecossistemas
terrestres, estende-se, também ao ambiente marinho. Há autores que consideram que
lagos tropicais apresentam menor número de espécies do que lagos temperados,
enquanto outros não vêem correlação entre diversidade e gradiente de latitude (SILVA,
2001). Sob este aspecto nas comunidades planctônicas existem ainda muitas incertezas
acerca desta informação, pois os dados de regiões tropicais são insuficientes, tanto na
análise taxonômica dos grupos, como na exploração dos corpos d’água (LANSOCTÔHA et al., 2000).
A composição fitoplanctônica teve sua maior distribuição no período seco com
13982 organismos registrado neste período, já no período chuvoso foram registrados
7841 organismos, apresentando diferenças relevantes, evidenciando que no período do
verão a comunidade fitoplanctônica se estabelece com maior expressão (Figura 8). Estes
valores, de certa forma, acompanharam as oscilações dos índices pluviométricos.
Provavelmente esta variável tenha sido a principal função de força, responsável pelos
picos de abundância registrados para a comunidade fitoplanctônica.
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Figura 99: Relação precipitação e composição fitoplanctôn
fitoplanctônica da sub--bacia
bacia do Rio Poxim no
período de agosto de 2009 a julho de 2010
2010.

Em relação ao monitoramento temporal e espacial verificou
verificou-se
se que no período
seco a composição fitoplanctônica se desenvolveu com maior representatividade
representatividade. A
Estação
stação 1 apresentou um
um pico na composição fitoplanctônica em janeiro de 2010 depois
de dois meses de baixas precipitações (Figura 9). Embora tenha
tenham ocorrido valores
elevados em algumas Estações no período chuvoso, pode
pode-se
se perceber na Figura 10 que a
comunidade fitoplanctônica teve uma tendência de desenvolvimento no período seco em
todas as Estações.
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Figura 10: Variação espacial e temporal da composição fitoplanctônica da sub-bacia do Rio
Poxim no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

A divisão Chlorophyta constitui o grupo mais diversificado de algas
planctônicas de lagos tropicais, correspondendo à metade dos gêneros que compõem a
ficoflora. Desta divisão é amplamente citada pela literatura para ambientes aquáticos de
água doce e seus representantes são abundantes em ambientes com valores elevados de
alcalinidade. No presente estudo essa classe foi relevante na maioria dos pontos
amostrados onde foram observados elevados número na estação 4 ponto de captação da
Deso. Ainda sobre esta classe, o Esteves (1998), considera-a como sendo organismo
indicador de ambientes oligotróficos.
A divisão Clorophyta foi a melhor representada. Resultados semelhantes foram
encontrados por diversos autores em estudos realizados no Brasil (Carvalho, 2003;
Silva, 2005; Gentil, 2007; Lopes, 2007; Pinto-Coelho et al., 1999). Este grupo possui
elevada taxa de crescimento e perdas, exigindo grande demanda de nutrientes. Por isso,
a importância da oferta adequada de fósforo e nitrogênio para essa classe de algas
atingirem sua taxa ótima de crescimento (REYNOLDS 1984 apud LOPES 2007). Os
dados relativos a estes parâmetros na área estudada foram baixo na maioria das
amostras analisadas.
A concentração de fósforo pelo fitoplâncton depende não só da concentração no
meio líquido, como também da concentração interna de Fósforo na célula, ambos
influenciando efetivamente o sistema regulatório que controla a intensidade de
absorção. O consumo é significativamente aumentado durante o período de crescimento
de uma dada população, algumas espécies de cianofíceas como Oscillatoria sp., podem
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acumular fosfatos para períodos de escassez, consequentemente podendo ocorrer
florações mesmo com baixos teores de Fósforo em água.
A divisão Bacillariophyta foi a segunda de maior representatividade. Essas
diatomáceas constituem fração importante do fitoplâncton lacustre. Embora não tenha
sido a classe de maior representatividade, as diatomáceas tiveram uma relevante
participação no fitoplâncton da área (31%), embora em outros estudos no Brasil, ela seja
predominante, como atestam os trabalhos de Almeida et al. (2005), no Maranhão, Moro
et al. (2003), na represa Alagados em Ponta Grossa, Paraná, reservatório de Corumbá,
em Caldas Novas, Goiás, entre outros. Considerando os resultados obtidos pelos citados
autores e considerando a grande presença de diatomáceas, pode-se dizer que nos rios da
sub-bacia hidrográfica do Poxim ocorre um ambiente lêntico, especialmente no período
seco, em que a água fica estagnada e ocorre maior concentração de nutrientes e matéria
orgânica.
No tocante às cianofíceas sabe-se que são comuns em ambientes aquáticos de
água doce os quais são hábitats propícios para o desenvolvimento dessas algas, uma vez
que apresentam alta capacidade de suportarem variações de temperatura, de oxigênio e
de nutrientes (KILHAM, 1980 apud ALMEIDA et al. 2005). Na área estudada, no
entanto este grupo foi pouco representativo (7,5%). Resultados semelhantes foram
encontrados por Almeida et al. (2005), no Lago Cajari, Baixada Maranhense.
É importante salientar que esta classe inclui espécies altamente tóxicas, não só
para os animais aquáticos, como também para os seres humanos. No Brasil, entre os
gêneros

potencialmente

nocivos,

destacam-se

Microcystis,

Anabaena,

Cylindrospermopsis, Oscillatoria, Planktothrix e Aphanocapsa (CALLISTO &
MORENO, 2006). Três espécies do gênero Oscillatoria foram identificadas na área
estudada, a Oscillatoria amphibia, Oscillatoria ornata e Oscillatoria spp., dentre elas a
de maior representatividade foi a espécie Oscillatoria ornata sendo encontrada em
maior quantidade na estação 3. Área onde o Rio Poxim é altamente antropizado vem
sendo utilizado para diversos fins pela comunidade, inclusive para banho dos moradores
e higienização de animais como cavalos e cachorros, a situação ambiental apresenta-se
de modo mais grave por não possuir sistema de esgotamento sanitário.
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5.3 Estrutura da comunidade fitoplanctônica
5.3.1 Freqüência de ocorrência
A frequencia de ocorrência dos táxons está apresentada na Tabela 2. Durante o
período estudado, dos 174 táxons identificados, foram classificadas apenas 4 espécies
como muito frequentes (equivalente a 2,3%) em todas as estações de coleta sendo estas:
Navicula spp., Navicula viridis, Synedra sp. e Spirogyra spp.

Tabela 2: Freqüência de ocorrência dos táxons identificados na sub-bacia do rio Poxim no
período de agosto de 2009 a julho de 2010. (= 70 Muito freqüente, < 70 = 40 freqüente, < 40 =
10 pouco freqüente e < 10 esporádico)

TÁXON
BACILLARIOPHYTA
Amphipleura lindheimeri
Amphora ovalis
Ankistrodesmus falcatus
Asterionella gracillima
Cocconeis pediculus
Coscinodiscus sp.
Cymbella turgida
Diatoma elongatum
Diatoma vulgare
Eunotia sp.
Eunotia arcus
Eunotia indica var. gracilis
Eutonia major
Eunotia mondon
Eutonia sudetica
Fragilaria chrotonensis
Fragilaria virescens
Fragilaria sp.
Frusturia rhomboides
Frusturia sp
Gomphonema sp.
Gyrosigma acuminata
Gyrosigma sp.
Melosira granulata
Melosira italica
Melosira varians
Navicula cuspidata
Navicula exigua
Navicula grimmei
Navicula pygmaea
Navicula spp
Navicula viridis
Nitzschia acuminata
Nitzschia spectabilis
Nitzschia vermicularis
Nitzschia linearis
Nitzschia longissima var. reversa
Nitzschia parvula

E1
40,0
0,0
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
17,4
50,0
15,2
0,0
45,7
0,0
0,0
39,1
67,4
6,5
150,0
6,5
26,1
100,0
73,9
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
23,9
8,7
737,0
91,3
0,0
4,4
17,4
0,0
4,4
2,2

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
80,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
67,4
0,0
0,0
2,2
21,7
10,8
143,5
0,0
26,1
0,0
132,6
0,0
54,4
0,0
50,0
102,2
313,0
4,4
6,5
0,0
13,0
6,5
13,0
15,2
271,7
110,9
0,0
2,2
52,2
0,0
21,7
13,0

39,1
10,9
4,4
58,7
0,0
0,0
306,5
4,4
0,0
6,5
623,9
0,0
97,8
30,4
17,4
0,0
343,5
6,5
367,4
15,2
573,9
89,1
173,9
0,0
6,5
2,2
0,0
39,1
73,9
6,5
1058,7
130,4
2,2
0,0
21,7
23,9
297,8
0,0

E4
21,7
0,0
28,3
0,0
0,0
8,7
558,7
13,0
0,0
52,2
326,1
8,7
206,5
10,9
87,0
0,0
4,4
0,0
69,6
4,4
2,2
21,7
4,4
0,0
0,0
15,2
0,0
0,0
34,8
0,0
797,8
91,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
4,4
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Tabela 2: Continuação.
TÁXON
Nitzschia scalaris
Nitzschia spp
Pinnularia acrosphaeria
Pinnularia gentilis
Pinnularia subsolaris
Pinnularia viridis
Stauroneis phoenicenteron
Surirella linhares
Surirella linearis var. contricta
Surirella robusta var. splendida
Surirella sp.
Surirella tenara var. nervosa
Synedra sp
Tabellaria frenestrada
Terpsinoe musica
Triceratium sp
CHLOROPHYTA
Actnotaenium curcubita
Ankistrodesmus falcatus var. mirabilis
Asterococcus superbus
Bulbochaete sp.
Calotrix sp.
Ceratium trichoceros
Characium limneticum
Closterium aciculares
Closterium acerosum
Closterium ehrembergii
Closterium gracile
Closterium kuetzingii
Closterium libellula
Closterium Malmei
Closterium setaceum
Closterium spp
Coelastrum sp
Closterium turgidum
Coelastrum cambricum
Coleochaete soluta
Cosmarium botrytis
Cosmarium margaritatum
Cosmarium praegrande
Cosmarium pseudodecoratum
Cosmarium spp.
Cosmarium vexatum
Desmidium baileyi
Desmidium cylindricum
Desmidium sp.
Desmidium swartzii
Euastrum elegans
Euastrum evolutum
Euastrum gemmatum
Euastrum sp
Eudorina sp
Gloeocystis vesiculosa
Gloeotrichia echinulata
Gonatozygon aculeatum
Hyalotheca sp

E1
0,0
13,0
32,6
2,2
0,0
15,2
8,7
0,0
6,5
767,4
41,3
6,5
878,3
0,0
150,0
0,0
0,0
23,9
2,2
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
156,5
2,2
0,0
21,7
19,6
10,9
4,4
76,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
13,0
0,0
47,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
4,4
4,4
2,2
0,0
4,4

ESTAÇÃO DE COLETA
E2
E3
2,2
19,6
4,4
137,0
58,7
378,3
6,5
4,4
0,0
2,2
58,7
28,3
50,0
34,8
8,7
52,2
28,3
30,4
347,8
1145,7
6,5
110,9
6,5
13,0
1589,1
2039,1
0,0
0,0
2,2
2,2
0,0
2,2
2,2
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
2,2
226,1
82,6
4,4
4,4
30,4
15,2
17,4
56,5
2,2
2,2
0,0
2,2
2,2
19,6
19,6
13,0
4,4
2,2
0,0
6,5
6,5
19,6
0,0
2,2
0,0
2,2
0,0
4,4
13,0
0,0
30,4

0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
10,9
2,2
621,7
23,9
237,0
106,5
23,9
4,4
82,6
178,3
13,0
21,7
26,1
0,0
2,2
139,1
4,4
2,2
0,0
8,7
4,4
4,4
13,0
0,0
0,0
4,4
2,2
4,4
0,0
23,9
2,2
2,2
19,6

E4
0,0
58,7
134,8
4,4
2,2
4,4
21,7
6,5
0,0
26,1
0,0
0,0
1439,1
26,1
0,0
0,0
0,0
6,5
10,9
37,0
0,0
0,0
34,8
8,7
37,0
0,0
0,0
15,2
17,4
4,4
41,3
100,0
6,5
8,7
0,0
0,0
6,5
102,2
102,2
0,0
41,3
56,5
23,9
0,0
10,9
0,0
2,2
0,0
2,2
10,9
4,4
184,8
4,4
0,0
32,6
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Tabela 2: Continuação.
TÁXON
Micrasterias abrupta
Micrasterias lagerheimii
Micrasterias laticepes
Micrasterias pinnatifida
Micrasterias radiosa
Micrasterias tunicada
Micrasterias sp
Mougeotia sp
Nephrocytium lunatum
Netrium digitus
Netrium oblogum
Oedogonium sp.
Oocystis lacustris
Pandorina morula
Pediastrum tetras
Psdiastrum duplex
Pleurotaenium trabecula
Pleurotaenium truncatum
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus bijuca var. alternans
Scenedesmus dimorphus
Scenedesmus ecornis
Scenedesmus obliquus
Scenedesmus opoliensis
Scenedesmus platydiscus
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus sp.
Selenastrum gracile
Spirogyra spp
Spondylonsium planum
Spondylonsium pulchrum
Staurastrum brebissonii
Staurastrum coarctatum
Staurastrum contectum
Staurastrum dickiei
Staurastrum leptocladum
Staurastrum ophiura
Staurastrum sagittarium
Staurastrum setigerum
Staurastrum spp
Stigeoclonium sp
Ulothrix zonata
Xanthidium curvatum
Xanthidium sp.
Zygnema sp.
RHODOPHYTA
Batrachospermum sp.
CYANOPHYTA
Asterococcus limneticus
Calothrix australiensis
Chroococcus cf. aphanocapsoides
Chroococcus spp
Lyngbya martensiana
Merismopedia convoluta
Merismopedia elegans
Merismopedia sp.

E1
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
184,8
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,4
21,7
13,0
0,0
0,0
2,2

ESTAÇÃO DE COLETA
E2
E3
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
4,4
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
82,6
0,0
6,5
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
8,7
213,0
200,0
0,0
17,4
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
6,5
0,0
13,0
0,0
4,4
0,0
2,2
0,0
8,7
0,0
30,4
45,7
19,6
4,4
113,0
2,2
13,0
6,5
8,7
4,4
2,2

E4
4,4
0,0
2,2
0,0
2,2
0,0
2,2
8,7
2,2
0,0
10,9
0,0
2,2
6,5
2,2
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
6,5
17,4
2,2
2,2
15,2
19,6
8,7
8,7
808,7
613,0
10,9
102,2
4,4
37,0
678,3
52,2
0,0
13,0
2,2
156,5
0,0
102,2
28,3
37,0
2,2

2,2

4,4

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
28,3
0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
0,0
0,0
10,9
4,4
0,0
0,0
4,4

4,4
0,0
0,0
47,8
37,0
2,2
2,2
17,4

0,0
13,0
10,9
17,4
30,4
0,0
0,0
0,0
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Tabela 2: Continuação.
TÁXON
Oscillatoria amphibia
Oscillatoria ornata
Oscillatoria spp.
Spirulina major
Spirulina sp
EUGLENOPHYTA
Euglena acus
Euglena gracilis
Euglena oxyuris
Euglena pisciformes
Euglena spp
Euglena tuba
Phacus curvicauda
Phacus longicauda
Phacus spp
Phacus tortus
Phacus unidulatus
Strombomonas fluviatilis var. levis
Strombomonas sp.
Trachelomonas armata var. steini
Trachelomonas caudata
Trachelomonas ensifela
Trachelomonas robusta
Trachelomonas sp
DINOPHYTA
Ceratium furga
Peridinium quadridens
Peridinium sp
OCHROPHYTA
Dinobryon sertularia

E1
0,0
63,0
58,7
6,5
0,0

ESTAÇÃO DE COLETA
E2
E3
19,9
6,5
78,3
710,9
47,8
608,7
10,9
228,3
6,5
106,5

E4
15,2
184,8
154,4
6,5
0,0

28,3
13,0
2,2
4,4
6,5
0,0
26,1
37,0
8,7
6,5
6,5
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
13,0
23,9

30,4
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
2,2
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
8,7

250,0
17,4
0,0
0,0
108,7
6,5
47,8
182,6
82,6
19,6
10,9
4,4
0,0
13,0
23,9
0,0
6,5
139,1

41,3
6,5
0,0
0,0
26,1
0,0
6,5
21,7
28,3
10,9
0,0
0,0
4,4
32,6
0,0
2,2
8,7
19,6

2,2
6,5
4,4

0,0
52,2
2,2

0,0
10,9
17,4

2,2
69,6
67,4

0,0

0,0

15,2

0,0

Na Estação 1, dos 82 táxons identificados 13,4% das espécies foram
classificadas como muito freqüentes, 9,8% como freqüente, 32,9% como pouco
freqüente e 43,9% como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Frusturia
rhomboides, Gyrosigma acuminata, Gyrosigma sp., Navicula spp., Navicula viridis,
Surirella robusta var. splendida, Synedra sp., Terpsinoe musica, Closterium acerosum,
Closterium spp. e Spirogyra spp.
Na Estação 2, dos 96 táxons identificados 13,6% das espécies foram
classificadas como muito freqüentes, 11,5% como freqüente, 22,9% como pouco
freqüente e 52% como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes:
Amphipleura lindheimeri, Eutonia major, Fragilaria virescens, Frusturia rhomboides,
Gyrosigma acuminata, Gyrosigma sp., Navicula spp., Navicula viridis, Surirella
robusta var. splendida, Synedra sp., Terpsinoe musica, Closterium acerosum, Spirogyra
spp. e Oscillatoria ornata.
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Na Estação 3, dos 126 táxons identificados 27,8% das espécies foram
classificadas como muito freqüentes, 3,2% como freqüente, 30,1% como pouco
freqüente e 38,9% como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Cymbella
turgida, Eunotia arcus, Eutonia major, Fragilaria virescens, Frusturia rhomboides,
Gomphonema sp., Gyrosigma acuminata, Gyrosigma sp., Navicula grimmei, Navicula
spp., Navicula viridis, Nitzschia longissima var. reversa, Nitzschia spp., Pinnularia
acrosphaeria, Surirella robusta var. splendida, Surirella sp., Synedra sp., Closterium
acerosum, Closterium gracile, Closterium kuetzingii , Closterium setaceum, Closterium
spp., Cosmarium margaritatum, Oedogonium sp., Spirogyra spp., Ulothrix zonata,
Oscillatoria ornata, Oscillatoria spp., Spirulina major, Spirulina sp., Euglena acus,
Euglena spp., Phacus longicauda, Phacus spp. e Trachelomonas sp.
Na Estação 4, dos 117 táxons identificados, 17,1% das espécies foram
classificadas como muito freqüentes, 8,5% como freqüente, 34,2% como pouco
freqüente e 40,2% como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Cymbella
turgida, Eunotia arcus, Eutonia major, Eutonia sudetica, Navicula spp., Navicula
viridis,

Pinnularia

acrosphaeria,

Synedra

sp.,

Closterium

spp.,

Cosmarium

margaritatum, Cosmarium praegrande, Gloeocystis vesiculosa, Spirogyra spp.,
Spondylonsium planum, Staurastrum brebissonii, Staurastrum dickiei, Staurastrum
spp., Ulothrix zonata, Oscillatoria ornata e Oscillatoria spp.

5.3.2 Abundância Relativa
Durante o período de estudo dos 174 táxons identificados apenas três (1,73%) se
apresentaram pouco abundante e os demais foram considerados espécies raras (98,27%).
Destacando-se como pouco abundante a Navicula spp. e Surirella robusta var.
splendida na Estação 1 e Synedra sp. nas quatro Estações de coleta (Tabela 2).
Modificações na estrutura física do ambiente (padrões de estratificação e
sazonalidade), bem como efeito dessas condições na disponibilidade de nutrientes e luz,
são os principais fatores determinantes para o desenvolvimento diferenciado das
espécies do fitoplâncton e, conseqüentemente, da abundância relativa de suas espécies
(CECY et al., 2008). Segundo Giller (1984), sendo o ambiente tropical influenciado por
clima mais favorável, permite a especialização e evolução de muitas espécies e isto
favorece aquelas que têm alta probabilidade de extinção nestes ambientes, dando origem
a uma grande quantidade de espécies raras na comunidade.
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Tabela 3: Abundância relativa dos táxons identificados na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim
no período de agosto de 2009 a julho de 2010. (dominante: =70, abundante: <70 =40, pouco
abundante: <40 = 10 e rara: <10).

TÁXON
BACILLARIOPHYTA
Amphipleura lindheimeri
Amphora ovalis
Ankistrodesmus falcatus
Asterionella gracillima
Cocconeis pediculus
Coscinodiscus sp.
Cymbella turgida
Diatoma elongatum
Diatoma vulgare
Eunotia sp.
Eunotia arcus
Eunotia indica var. gracilis
Eutonia major
Eunotia mondon
Eutonia sudetica
Fragilaria chrotonensis
Fragilaria virescens
Fragilaria sp.
Frusturia rhomboides
Frusturia sp
Gomphonema sp.
Gyrosigma acuminata
Gyrosigma sp.
Melosira granulata
Melosira itálica
Melosira varians
Navicula cuspidata
Navicula exígua
Navicula grimmei
Navicula pygmaea
Navicula spp
Navicula viridis
Nitzschia acuminata
Nitzschia spectabilis
Nitzschia vermicularis
Nitzschia linearis
Nitzschia longissima var. reversa
Nitzschia parvula
Nitzschia scalaris
Nitzschia spp
Pinnularia acrosphaeria
Pinnularia gentilis
Pinnularia subsolaris
Pinnularia viridis
Stauroneis phoenicenteron
Surirella linhares
Surirella linearis var. contricta
Surirella robusta var. splendida
Surirella sp.
Surirella tenara var. nervosa
Synedra sp
Tabellaria frenestrada
Terpsinoe musica

E1
0,81
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,38
1,10
0,34
0,00
1,01
0,00
0,00
0,86
1,48
0,14
3,30
0,14
0,57
2,20
1,63
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,53
0,19
16,23
2,01
0,00
0,10
0,38
0,00
0,10
0,05
0,00
0,29
0,72
0,05
0,00
0,34
0,19
0,00
0,14
16,90
0,91
0,14
19,34
0,00
3,30

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
1,64
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
1,37
0,00
0,00
0,04
0,44
0,22
2,93
0,00
0,53
0,00
2,70
0,00
1,11
0,00
1,02
2,08
6,38
0,09
0,13
0,00
0,27
0,13
0,27
0,31
5,54
2,26
0,00
0,04
1,06
0,00
0,44
0,27
0,04
0,09
1,20
0,13
0,00
1,20
1,02
0,18
0,58
7,09
0,13
0,13
32,40
0,00
0,04

0,29
0,08
0,03
0,44
0,00
0,00
2,30
0,03
0,00
0,05
4,65
0,00
0,73
0,23
0,13
0,00
2,57
0,05
2,75
0,11
4,30
0,67
1,30
0,00
0,05
0,02
0,00
0,29
0,55
0,05
7,93
0,98
0,02
0,00
0,16
0,18
2,23
0,00
0,15
1,03
2,83
0,03
0,02
0,21
0,26
0,39
0,23
8,58
0,83
0,10
15,28
0,00
0,02

E4
0,25
0,00
0,33
0,00
0,00
0,10
6,52
0,15
0,00
0,61
3,81
0,10
2,41
0,13
1,02
0,00
0,05
0,00
0,81
0,05
0,03
0,25
0,05
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,41
0,00
9,31
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,05
0,00
0,69
1,57
0,05
0,03
0,05
0,25
0,08
0,00
0,30
0,00
0,00
16,80
0,30
0,00
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Tabela 3: Continuação.

TÁXON
Triceratium sp
CHLOROPHYTA
Actnotaenium curcubita
Ankistrodesmus falcatus var. mirabilis
Asterococcus superbus
Bulbochaete sp.
Calotrix sp.
Ceratium trichoceros
Characium limneticum
Closterium aciculares
Closterium acerosum
Closterium ehrembergii
Closterium gracile
Closterium kuetzingii
Closterium libellula
Closterium Malmei
Closterium setaceum
Closterium spp
Coelastrum sp
Closterium turgidum
Coelastrum cambricum
Coleochaete soluta
Cosmarium botrytis
Cosmarium margaritatum
Cosmarium praegrande
Cosmarium pseudodecoratum
Cosmarium spp.
Cosmarium vexatum
Desmidium baileyi
Desmidium cylindricum
Desmidium sp.
Desmidium swartzii
Euastrum elegans
Euastrum evolutum
Euastrum gemmatum
Euastrum sp
Eudorina sp
Gloeocystis vesiculosa
Gloeotrichia echinulata
Gonatozygon aculeatum
Hyalotheca sp
Micrasterias abrupta
Micrasterias lagerheimii
Micrasterias laticepes
Micrasterias pinnatifida
Micrasterias radiosa
Micrasterias tunicada
Micrasterias sp
Mougeotia sp
Nephrocytium lunatum
Netrium digitus
Netrium oblogum
Oedogonium sp.
Oocystis lacustris
Pandorina morula
Pediastrum tetras

E1
0,00
0,00
0,53
0,05
0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
3,45
0,05
0,00
0,48
0,43
0,24
0,10
1,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
0,29
0,00
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,05
0,00
0,10
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
0,00
0,02
0,04
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,04
4,61
1,68
0,09
0,09
0,62
0,31
0,35
1,15
0,04
0,04
0,00
0,04
0,04
0,40
0,40
0,27
0,09
0,04
0,00
0,13
0,13
0,40
0,00
0,04
0,00
0,04
0,00
0,09
0,27
0,00
0,62
0,04
0,04
0,00
0,04
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00

0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,08
0,02
4,66
0,18
1,78
0,80
0,18
0,03
0,62
1,34
0,10
0,16
0,20
0,00
0,02
1,04
0,03
0,02
0,00
0,07
0,03
0,03
0,10
0,00
0,00
0,03
0,02
0,03
0,00
0,18
0,02
0,02
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,10
0,00
0,00
0,02
0,62
0,05
0,00
0,00

E4
0,00
0,00
0,08
0,13
0,43
0,00
0,00
0,41
0,10
0,43
0,00
0,00
0,18
0,20
0,05
0,48
1,17
0,08
0,10
0,00
0,00
0,08
1,19
1,19
0,00
0,48
0,66
0,28
0,00
0,13
0,00
0,03
0,00
0,03
0,13
0,05
2,16
0,05
0,00
0,38
0,05
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,03
0,10
0,03
0,00
0,13
0,00
0,03
0,08
0,03
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Tabela 3: Continuação.

TÁXON
Psdiastrum duplex
Pleurotaenium trabecula
Pleurotaenium truncatum
Scenedesmus acuminatus
Scenedesmus bijuca var. alternans
Scenedesmus dimorphus
Scenedesmus ecornis
Scenedesmus obliquus
Scenedesmus opoliensis
Scenedesmus platydiscus
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus sp.
Selenastrum gracile
Spirogyra spp
Spondylonsium planum
Spondylonsium pulchrum
Staurastrum brebissonii
Staurastrum coarctatum
Staurastrum contectum
Staurastrum dickiei
Staurastrum leptocladum
Staurastrum ophiura
Staurastrum sagittarium
Staurastrum setigerum
Staurastrum spp
Stigeoclonium sp
Ulothrix zonata
Xanthidium curvatum
Xanthidium sp.
Zygnema sp.
RHODOPHYTA
Batrachospermum sp.
CYANOPHYTA
Asterococcus limneticus
Calothrix australiensis
Chroococcus cf. aphanocapsoides
Chroococcus spp
Lyngbya martensiana
Merismopedia convoluta
Merismopedia elegans
Merismopedia sp.
Oscillatoria amphibia
Oscillatoria ornata
Oscillatoria spp.
Spirulina major
Spirulina sp
EUGLENOPHYTA
Euglena acus
Euglena gracilis
Euglena oxyuris
Euglena pisciformes
Euglena spp
Euglena tuba
Phacus curvicauda
Phacus longicauda
Phacus spp

E1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,07
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
0,48
0,29
0,00
0,00
0,05

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,07
4,34
1,50
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,05
0,00
0,10
0,00
0,03
0,00
0,02
0,00
0,07
0,00
0,23
0,93
0,15
0,09
0,85
0,04
0,10
0,13
0,07
0,09
0,02

E4
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,08
0,20
0,03
0,03
0,18
0,23
0,10
0,10
9,44
7,16
0,13
1,19
0,05
0,43
7,92
0,61
0,00
0,15
0,03
1,83
0,00
1,19
0,33
0,43
0,03

0,05

0,09

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,39
1,29
0,14
0,00

0,04
0,00
0,00
0,22
0,09
0,00
0,00
0,09
0,22
1,60
0,98
0,22
0,13

0,03
0,00
0,00
0,36
0,28
0,02
0,16
0,13
0,05
5,33
4,56
1,71
0,80

0,00
0,15
0,13
0,20
0,36
0,00
0,00
0,00
0,18
2,16
1,80
0,08
0,00

0,62
0,29
0,05
0,10
0,14
0,00
0,57
0,81
0,19

0,62
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,04
0,18

1,87
0,13
0,00
0,00
0,81
0,05
0,36
1,37
0,62

0,48
0,08
0,00
0,00
0,30
0,00
0,08
0,25
0,33
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Tabela 3: Continuação.

TÁXON
Phacus tortus
Phacus unidulatus
Strombomonas fluviatilis var. Levis
Strombomonas sp.
Trachelomonas armata var. steini
Trachelomonas caudata
Trachelomonas ensifela
Trachelomonas robusta
Trachelomonas sp
DINOPHYTA
Ceratium furga
Peridinium quadridens
Peridinium sp
OCHROPHYTA
Dinobryon sertularia

E1
0,14
0,14
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,29
0,53

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
0,00
0,15
0,00
0,08
0,00
0,03
0,00
0,00
0,04
0,10
0,00
0,18
0,00
0,00
0,00
0,05
0,18
1,04

E4
0,13
0,00
0,00
0,05
0,38
0,00
0,03
0,10
0,23

0,05
0,14
0,10

0,00
1,06
0,04

0,00
0,08
0,13

0,03
0,81
0,79

0,00

0,00

0,11

0,00

5.3.3 Índice de diversidade (H’) e equitabilidade (E’)

Durante o período de estudo, o valor máximo registrado para diversidade foi de
1,9 bits/ind-1 na estação 1 e o valor mínimo registrado foi de 1,7 bits.ind-1 na estação 4.
A diversidade dos táxons nas estações de coleta manteve-se baixa, visto que os valores
obtidos para estes dados estiveram abaixo de 2 bits.ind-1 (Figura 11). No tocante a
equitabilidade os táxons nas estações e nos meses amostrados mantiveram-se uniformes,
visto que os valores obtidos para este dado estiveram acima de 0,5 (Figura 11).
Em relação à dinâmica temporal, a diversidade apresentou um padrão
heterogêneo, registrando maiores flutuações nos meses de Setembro/09 e Junho/10
(período chuvoso) com valores de 1,9 e 2 bits.ind-1 caracterizando-se como baixa
diversidade.
Entende-se por diversidade de espécies a interação de seus dois componentes
básicos: a riqueza e a equitabilidade (SENNA e MAGRIM, 1999). A riqueza de uma
espécie de uma amostra costuma ser expressa como o número total de táxons presentes.
O índice de equitabilidade reflete o grau de organização da comunidade, a variação
percentual de seus componentes e a distância desta comunidade com de outra espécie
equitativamente representadas (CARVALHO, 2003).
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bits.ind-1

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
E1

E2

E3

Indíce de Diversidade

E4
Equitabilidade

(A)
2,5

bits.ind-1

2
1,5
1

0,5
0

Indíce de Diversidade

Equitabilidade

(B)
Figura 11: Diversidade e equitabilidade espacial (A) e temporal (B) da comunidade
fitoplanctônica da sub-bacia do Rio Poxim no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

A relação entre a diversidade de espécies (riqueza e equitabilidade) e a
estabilidade de um ecossistema é complexa, uma vez que ecossistemas estáveis
promovem uma alta diversidade, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro
(ODUM, 1988). Este mesmo autor relata que a presença de um número muito grande de
organismos pertencentes a poucas espécies indica que o ambiente recebe uma carga
poluente, a ocorrência de muitas espécies com poucos organismos cada uma, é
característica de ambiente natural em equilíbrio. Porém a simples ocorrência de uma
espécie resistente à poluição ou a ausência de espécies sensíveis não permite concluir se
o corpo d’água estudado está poluído. Desta forma, a análise quantitativa dos grupos de
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algas torna-se importante, pois permite conhecer as espécies dominantes do meio e
relacioná-las as condições que predominam (BRANCO, 1986).
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6. Considerações Finais

Considerando-se os fatores ambientais, tem-se para a região estudada,
principalmente no período de seca, altas temperaturas da água o que acelera o
metabolismo dos organismos favorecendo o seu desenvolvimento, otimizados pela
maior evaporação neste período o que contribui para uma maior carga de nutrientes para
os corpos d’água. Contudo, também existe uma interferência antrópica, principalmente
nas Estações 3 e 4 que além de influenciar nos resultados das variáveis abióticas,
certamente contribuiu com a composição florística da área.
As classes Chlorophyceaes e Bacillariophyceaes foram as mais representativas
quanto à riqueza de espécies, um padrão similar àqueles observado em muitos outros
sistemas límnicos brasileiros, apesar das variações destes em termo de localização
geográfica, tamanho, volume e regime de funcionamento dos mesmos.
Mesmo com alguns parâmetros limnológicos alterados e com indícios de
ambiente eutrofizado, o fitoplâncton se mostrou característico de ambientes
oligotróficos a mesotróficos, embora este dado deva ser visto com cuidado, uma vez que
as amostras foram realizadas apenas em um ano e com um volume de água filtrada
pequeno quando comparados com estudos realizados em outras localidades.
Durante o período analisado, não foram observadas florações, no entanto a
presença de algumas espécies tóxicas como Oscillatoria ornata, Oscillatoria amphibia
e Oscillatoria sp., demonstra que o ambiente exige atenção e que um programa de
monitoramento seja realizado de forma contínua.
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CAPÍTULO 3
BIODIVERSIDADE E ESTRUTURA DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA
NA SUB-BACIA DO RIO POXIM EM SERGIPE.
1. Resumo
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Avaliação limnlógica como indicadora da situação
ambiental da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe. 2011. (Dissertação Mestrado em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, SE.
O zooplâncton de ambientes aquáticos continentais é constituído na sua maioria
por protozoários, rotíferos, cladóceros e copépodos, os quais desempenham papel
importante na cadeia alimentar, transferindo massa e energia de produtores primários
para níveis tróficos superiores. Assim considerando os pressupostos de que a
comunidade zooplanctônica é funcionalmente importante em ecossistemas aquáticos e,
de que a atividade exercida na bacia exerce grande influência sobre alguns atributos
dessa comunidade, os objetivos do presente estudo foram: conhecer a composição
específica da estrutura espacial, a dinâmica temporal do zooplâncton e avaliar os efeitos
de impactos ambientais sobre a comunidade zooplanctônica. O estudo foi realizado na
sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe no período chuvoso e seco, em quatro
estações distintas, com periodicidade mensal durante um ano com inicio no mês de
agosto/09 e término no mês de julho/10. Para obtenção do material biológico foram
filtrados 100l da água superficial numa tela de nylon com abertura de malhas de 50 m
e posteriormente preservado em solução 6.3.1 que é equivalente a 60% de água
destilada, 30% de álcool e 10% de formaldeído. Logo após foi adicionada a cada
amostra 5 gotas de sulfato de cobre a 10% com o objetivo de manter a coloração do
material a ser analisado. Para análises quali-quantitativas as amostras foram examinadas
com retirada de subamostras de 2ml para contagem em câmara do tipo SedgewickRafter e identificação em microscópio óptico, no menor nível taxonômico possível.
Foram identificados 72 táxons distribuídos nas seguintes categorias taxonômicas
Rotifera, Protozoa, Porifera, Nematoda, Anellida, Cladocera, Copepoda, Ostracoda,
Isopoda e Insecta. No tocante a riqueza de espécies o filo Rotífera seguido dos
Protoctistas foram os mais relevantes com quarenta e quinze táxons, respectivamente.
Os táxons de maior representatividade numérica foram Arcella vulgaris, Notholca sp.,
Rotaria sp. e nematóides. No tocante ao índice de diversidade a comunidade esteve
caracterizada por baixa diversidade, no entanto os táxons se distribuíram uniformemente
em todos os pontos. No entanto, há necessidade que novos estudos sejam
desenvolvidos, com ampliação dos hábitats de ocorrência do grupo, espacialmente e
temporalmente.

Palavras-chave: Comunidade zooplanctônica, diversidade, bioindicadora
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2. Abstract
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Limnological assessment as an indicator of the
environmental situation in the sub-basin of Rio Poxim in Sergipe. 2011.
(Dissertation - Master in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São
Cristóvão, SE.
The zooplankton of aquatic environments is composed mostly of protozoans,
rotifers, cladocerans and copepods, which play an important role in the food chain,
transferring mass and energy from primary producers to higher trophic levels. So
considering the assumptions that are functionally important zooplankton in aquatic
ecosystems, and that the activity carried out in the basin has great influence on some
attributes of this community, the objectives of this study were to find the specific
composition of the spatial structure, dynamics zooplankton temporal and evaluate the
effects of environmental impacts on the zooplankton community. The study was
conducted in the sub-basin of the Rio Sergipe Poxim in the wet and dry season, with
four distinct seasons, at monthly intervals for one year beginning with the month of
August/09 and ending in the month of July/10. To obtain biological material were
filtered 100l of water surface with a nylon mesh aperture of 50 m and then preserved
in a solution that 6.3.1 is equivalent to 60% distilled water, 30% alcohol and 10%
formaldehyde. Immediately after each sample was added 5 drops of copper sulfate to
10% in order to maintain the color of the material to be analyzed. For qualitative and
quantitative analysis the samples were examined for removal of subsamples for
counting 2ml chamber type Sedgewick-Rafter and identification in an optical
microscope, the lowest possible taxonomic level. We identified 72 taxa distributed in
the following taxonomic categories Rotifera, Protozoa, Porifera, Nematoda, Anelli,
Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Isopoda and Insecta. In terms of species richness of
the phylum Rotifera and Protoctista followed were the most relevant forty and fifteen
taxa, respectively. The taxa were more representative numerical Arcella vulgaris,
Notholca sp. Rotary sp. and nematodes. Regarding the community's diversity index was
characterized by low diversity, but the taxa were distributed evenly at all points.
However, we need further research should be developed, expanding the habitat of
occurrence of the group, spatially and temporally.

Key words: Zooplankton community, diversity, bioindicator
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3. Introdução

O zooplâncton de ambientes aquáticos continentais é constituído na sua maioria
por protozoários, rotíferos, cladóceros e copépodos, os quais desempenham papel
importante na cadeia alimentar, transferindo massa e energia de produtores primários
para níveis tróficos superiores.
Os protozoários são responsáveis pela transferência da biomassa bacteriana para
os metazoários zooplanctônicos (LAYBOURN-PARRY, 1992 apud ANDREOLI &
CARNEIRO, 2005). O conhecimento das interações entre protozoários e metazoários
zooplanctônicos e seu papel em determinar o destino da produção do fitoplâncton e
bactérias são essenciais para o entendimento do fluxo de energia nessas cadeias
alimentares (SANDERS & WICKHAM, 1993 apud ANDREOLI & CARNEIRO,
2005). Em relação aos rotíferos, sua importância no plâncton, é atribuída à alta taxa
reprodutiva e conversão da produção primária, de forma que esta possa ser utilizada
pelos consumidores secundários, chegando a produzir até 30% da biomassa total do
plâncton (NOGRADY, 1993 apud ANDREOLI & CARNEIRO, 2005).
Entre os microcrustáceos, os cladóceros apresentam grande número de espécies,
principalmente em regiões litorâneas de lagos e reservatórios, vivendo associados à
macrófitas, se alimentado basicamente de algas e perifíton (SIPAÚBA-TAVARES &
ROCHA, 2001; SERAFIM-JUNIOR, 2002). Por outro lado, os copépodos apresentam
elevado grau de endemismo com a distribuição geográfica muito restrita por serem mais
sensíveis às alterações das variáveis ambientais (MATSUMURA-TUNDISI &
TUNDISI, 2003).
Estes grupos zooplanctônicos apresentam diferentes estratégias reprodutivas (de
uma simples fissão a reprodução sexuada), as quais irão refletir no tamanho de suas
populações e na disponibilidade de recursos para as mesmas. Os rotíferos e cladóceros,
em condições adequadas, apresentam reprodução partenogenética em intervalos
freqüentes. A reprodução sexuada para estes dois grupos está confinada a raros
períodos, em resposta às condições adversas do ambiente produzindo ovos de
resistência. Nos copépodos, a reprodução é sexuada e seu crescimento populacional é
mais lento quando comparados aos outros grupos (SIPAÚBA-TAVARES & ROCHA,
2001). Os ovos são mantidos presos ao abdome, em um ou mais sacos ovígeros. Em
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alguns gêneros a produção de ovos de resistência pode ocorrer, passando longos
períodos no sedimento (ESTEVES, 1998).
O curto período de vida e a elevada taxa de renovação fazem com que estes
organismos respondam rapidamente às perturbações que alteram as características
físicas, químicas e biológicas da água (SERAFIM-JUNIOR, 2002). Entre os fatores
ambientais que mais interferem na composição e abundância do zooplâncton pode-se
destacar a temperatura, a competição intra e interespecífica, a predação e a qualidade e
disponibilidade de alimentos (SAMPAIO et al., 2002)
O hábito alimentar dos organismos zooplanctônicos pode-se diferenciar de
acordo com o tipo e a obtenção do alimento. Os protozoários são hábeis para ingerir
bactérias e cianobactérias, e são eles mesmos que, por seu tamanho reduzido, são
altamente suscetíveis a predação por metazoários zooplânctonicos (SANDERS &
WICKHAM, 1993). Os rotíferos alimentam-se tanto de algas como detritos e bactérias
através de vibrações da coroa ciliada. Uma ampla variedade de predadores é observada
entre esse grupo, entretanto somente Asplanchna e, em menor grau, Ploesoma, são
conhecidos como importantes predadores de pequenos rotíferos (STEMBERG &
GILBERT, 1987).
Os cladóceros são excelentes filtradores e sua alimentação básica se constitui de
fitoplâncton e detritos. A taxa de filtração está diretamente relacionada ao tamanho do
animal e partícula a ser ingerida. Os itens alimentares de maior valor nutricional, como
algas vivas, são melhor aproveitadas (ESTEVES, 1998). Os copépodos podem
apresentar três tipos de hábito alimentar, dependendo da estrutura do aparelho bucal:
filtrador, carnívoro e raptorial. Estes organismos são filtradores mais seletivos, podendo
discriminar seu alimento e decidir qual é o mais palatável (LAMPERT, 1987). Para os
copépodos calanóides, o nanofitoplâncton é a principal fonte de energia e as bactérias e
os detritos podem funcionar como fonte adicional e, às vezes, alternativa (SIPAÚBATAVARES & ROCHA, 2001).
A atividade alimentar do zooplâncton exerce grande influência na proliferação
do próprio fitoplâncton e bacterioplâncton, através dos efeitos simultâneos de herbivoria
e reciclagem de nutrientes. As interações entre os níveis tróficos podem modular os
impactos das adições de nutrientes. Como por exemplo, pode ser citada a excreção do
fósforo pelo zooplâncton, um dos principais mecanismos de regeneração desse elemento
químico na coluna de água, em adição à ação da fosfatase (ANDREOLI & CARNEIRO,
2005).
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O aumento das atividades humanas impactantes e o contínuo crescimento
populacional em áreas de mananciais têm levado os ecossistemas aquáticos a níveis
cada vez mais elevados de poluição. É comum ocorrer mudanças sobre alguns atributos
da comunidade zooplanctônica em associação as alterações multifacetadas provocadas
pelo homem, tais como a riqueza de espécies, a equitabilidade, a dominância, suas
densidades, bem como a exclusão de determinadas espécies e um elevado crescimento
populacional de outras (PINTO-COELHO et al., 1999).
Assim considerando os pressupostos de que a comunidade zooplanctônica é
funcionalmente importante em ecossistemas aquáticos e, de que a atividade exercida na
bacia exerce grande influência sobre alguns atributos dessa comunidade, os objetivos do
presente estudo foram: conhecer a composição específica da estrutura espacial, a
dinâmica temporal do zooplâncton e avaliar os efeitos de impactos ambientais sobre a
comunidade zooplanctônica.
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4. Material e Métodos

4.1 Caracterização da Área de Estudo

O estado de Sergipe é formado por seis bacias hidrográficas: São Francisco,
Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Piaui e Real. Sendo a bacia hidrográfica do Rio
Sergipe a mais importante para o Estado, com uma área de drenagem de 3.670 km2,
compreendendo a capital Aracaju, e uma área correspondente a 14,9% do total da área
estadual (SOARES, 2001). Esta unidade de planejamento apresenta uma série de subbacias hidrográficas, entre as quais se destaca a sub-bacia do Rio Poxim, objeto de
pesquisa do presente trabalho.
A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está situada entre as coordenadas
geográficas 11°01’ e 10°47’ de latitude sul, e 37°01’ e 37°24’ de longitude oeste e está
inserida na região metropolitana da Grande Aracaju. Dos nove municípios que
compõem a Grande Aracaju, cinco deles têm seu território total ou parcialmente dentro
da área de abrangência da sub-bacia hidrográfica: Aracaju, São Cristóvão, Nossa
Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itaporanga d’Ajuda. A única exceção é o município
de Areia Branca, que tem parte de seu território dentro da área da sub-bacia, mas não
integra a supracitada região metropolitana (SERGIPE, 2004).

4.2 Localização das estações de coleta

Para a obtenção do material biológico e parâmetros ambientais foram
demarcadas quatro estações de coleta (Figuras 12), onde as coletas foram realizadas
com periodicidade mensal durante um ano, tendo iniciado as coletas em Agosto de
2009, compreendendo dois momentos climáticos (chuvoso e seco). As análises
realizadas seguiram os procedimentos estabelecidos pela Resolução CONAMA n°
357/05 a Portaria n° 518/04, do Ministério da Saúde e o Standard Methods (APHA,
2005). As coordenadas das estações distintas foram determinadas com utilização do
Global Position Systens (GPS), conforme a descrição abaixo:
Estação 1: Rio Poxim Mirim, localizado entre as coordenadas 10º53’27’’S e
37º10’18’’O.
Estação 2: Rio Poxim Açú, localizado entre as coordenadas 10º55’10’’S e 37º11’12’’O.
81

Estação 3: Confluência Rio Poxim Mirim com o Rio Poxim Açú no bairro Parque dos
Faróis, Município de Nossa Senhora do Socorro-SE, coordenadas 10º55’22,41’’S e
37º08’03,64’’O.
Estação 4: Rio Poxim, Captação da DESO, Município de São Cristovão. Localizado
entre as coordenadas 10º55’18,58’’S e 37º05’49,96’’O.

Figura 12: Imagem de satélite das estações de coleta na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim
em Sergipe. Fonte: Superintendência de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (SRH-SE),
2004.

4.3 Variáveis Bióticas

As coletas da comunidade zooplanctônica foram efetuadas com auxílio de um
balde de plástico de capacidade de 20l e uma tela de nylon com abertura de malhas de
50 m, onde foram filtradas 100l de água superficial de cada estação de coleta. O
material obtido foi acondicionado em recipientes plásticos de 250ml e preservados em
solução 6.3.1 que é equivalente a 60% de água destilada, 30% de álcool e 10% de
formaldeído. Logo após foi adicionada a cada amostra 5 gotas de sulfato de cobre a 10%
com o objetivo de manter a coloração do material a ser analisado e posteriormente
foram encaminhadas ao Laboratório da Universidade Federal de Alagoas.
Em laboratório, as análises quali-quantitativas desta comunidade, foram
realizadas através da retirada de sub-amostras de 2 ml com réplicas, com o auxílio de
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uma pipeta. As sub-amostras foram colocadas em câmara de contagem do tipo
Sedgewick-Rafter e visualizadas em microscópio óptico para a identificação dos
organismos. Para isso foram utilizadas bibliografias especializadas.
Para a determinação da Clorofila-a. As amostras foram tomadas em frascos
plásticos de 1,5l envolvidos em sacos plásticos de cor preta e mantidas ao abrigo da luz
até chegar ao laboratório. As amostras foram filtradas através de membranas Millipore
0,45µm e os filtros foram estocados secos em freezer, para posterior análise. A
Clorofila-a

foi

extraída

com

acetona

90%

e

medida

pelo

procedimento

espectrofotométrico descrito no Standard Methods 20th ed. (APHA, 2005).

4.4 Análises estatísticas

4.4.1 Freqüência de ocorrência

A freqüência de ocorrência (Fo) das espécies identificadas foi calculada com
base na relação do número de amostras onde o organismo ocorreu e o número total de
amostras coletadas, obtida por meio da equação:
F = Px100/p.
em que:
F - Freqüência de ocorrências;
P - Número de amostras contendo a espécie;
p - Néumero total de amostras coletadas.

Os resultados serão apresentados em porcentagem, utilizando o seguinte critério
de classificação: =70% muito freqüente; <70% a = 40% freqüente; < 40% a = 10%
pouco freqüente; < 10% esporádico.

4.4.2 Abundância relativa

A abundância relativa (Ar) dos diferentes organismos foi calculada levando-se
em consideração o número de indivíduos da espécie por amostra analisada, em relação
ao número total de indivíduos da amostra, expressa em percentuais, por meio da
equação:
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A = Nx100/n.
em que:
A - Abundância relativa;
N - Número de espécies na amostra;
n - Número total de espécies.

Com os dados em forma de porcentagem, serão atribuídos os seguintes critérios:
=70% dominantes; <70% a = 40% abundante; < 40% a = 10% pouco abundante e <
10% rara.

4.4.3 Diversidade específica

Os Índices de Diversidade específica (H’) das espécies analisadas baseou-se em
Shannon (1948) que foi calculado mediante a fórmula:

H’ = - pi.Log2 pi.
Em que:
pi - ni / N,
ni - número de indivíduos de cada espécie;
N - número total de indivíduos da amostra.
O resultado foi expresso em bit. ind-1, considerando-se os seguintes critérios: =
3,0 bits.ind-1 representa uma alta diversidade; < 3,0 a = 2,0 bits.ind-1 representa uma
média diversidade; < 2,0 a = 1,0 bits.ind-1 representa uma baixa diversidade e <1,0
bits.ind-1 representa uma diversidade muito baixa.

4.4.4 Eqüitabilidade

A Eqüidade(J) foi calculada a partir do índice de Shannon (H’ / H max.), através
da fórmula de Pielou (1967):
J = H’ / Log S.
Adota-se para este índice valores compreendidos entre 0 e 1, sendo que > 0,5
indica boa distribuição dos indivíduos entre as espécies.
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5. Resultados e Discussões

5.1 Composição e Riqueza de espécies

A composição zooplanctônica da sub-bacia do Rio Poxim esteve representada
por

Protozoa,

Rotífera,

Porífera,

Nematoda,

Anellida,

Isopoda,

Insecta

e

microcrustáceos das classes Cladocera, Copepoda e Ostracoda (Figura 13). Destes,
Rotifera e Protozoa foram os grupos de maior representatividade, com 40 e 15 táxons

Nº de espécies

respectivamente.
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Figura 13: Composição zooplanctônica presente nos rios da sub-bacia do Rio Poxim no período
de agosto de 2009 a julho de 2010.

Nas estações amostradas verificou-se que a maior riqueza de espécies se
apresentou na Estação 3, sendo identificados 57 táxons, seguida da Estação 1 com 47
táxons, Estação 4 com 45 táxon e Estação 2 com 40 táxons identificados (Figura 14).
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Figura 14: Riqueza de espécies zooplanctônicas nas estações de coleta da ssub-bacia
hidrográfica do Rio
io Poxim
Poxim,, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

Em relação às categorias taxonômicas houve predomínio do filo Rotífera
otífera, com
valores que variaram de no máximo 32 táxons na Est
stação
ção 3 e mínimo de 21 táxons na
Estação
stação 11,, seguida dos Protozoa com valor máximo de 14 táxons na Estação 1 e mínimo
de 9 táxons na Estação 2. Na classe dos Cladocera ocorreu um número máximo de 5
táxons identificados na Estação 4 e um mínimo de 2 táxons na Estação 2. Na classe
Copepoda observaram-se
observaram se um máximo de 4 táxons nas Estaç
Estações 3 e 4 e um mínimo de 3
táxons nas Estações 1 e 2. Nas classes Ostracoda, Isopoda e Insecta ocorreram apenas
um táxon
xon identificado nas Estações 2, 3 e 4 (Ostracoda). Estação 3 (Isopoda) e Estações
2 e 3 (Insecta)
Insecta) (Figura 15).
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Figura 15: Riqueza de espécies nas categorias taxonômicas identificadas na sub
sub-bacia
hidrográfica do R
Rio
io Poxim
Poxim,, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.
2010
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A composição zooplanctônica teve sua maior distribuição no período seco com
1143 organismos sendo registrado neste período, já no período chuvoso foram
registrados
istrados 717 organismos, apresentando diferenças relevantes, evidenciando que no
período
odo do verão a comunidade zooplanctônica se estabelece com maior expressão
(Figura 16). Estes valores, de certa forma, acompanharam as oscilações dos índices
pluviométricos. Provavelmente esta variável tenha sido a principal função de força,
responsável pe
pelos
los picos de abundância registrados para a comunidade zooplanctônica

Comunidade zooplanctônica

assim como para o fitoplâncton
fitoplâncton.
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Figura 16: Composição zooplanctônica em diferentes períodos (seco e chuvoso) da sub
sub-bacia
do Rio Poxim.
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Figura 17: Relação
elação entre a precipitação e a composição zooplanctônica identificada na sub
subbacia hidrográfica do R
Rio Poxim,, no período de agosto de 2009 a julho de 2010
2010.
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Nas regiões áridas ou semi-áridas do Nordeste brasileiro as grandes variações de
seus recursos hídricos, os baixos índices pluviométricos, bem como a elevada taxa de
evaporação exercem importante papel na organização e funcionalidade dos ecossistemas
aquáticos, onde as espécies presentes desenvolvem estratégias de sobrevivência, que
acarretam em competições intra e interespecífica, assim como, alterações na estrutura
das comunidades e na disponibilidade de recursos naturais (ANDREOLI &
CARNEIRO, 2005)
A comunidade zooplanctônica varia muito entre os grupos, meses e estações de
coleta. A dinâmica temporal registrada neste estudo também é observada em outros
estudos brasileiros, apresentando menores densidades nos meses de inverno e maiores
nos meses de verão (NOGUEIRA & MATSUMURA-TUNDISI, 1996; NOGUEIRA,
2001).
Em relação ao monitoramento temporal e espacial verificou-se que no mês de
fevereiro de 2010 a composição zooplanctônica esteve com maior representatividade
nas Estações 1 e 3. Por outro lado as Estações 2 e 4 tiveram uma queda na sua
distribuição (Figura 18).
Estação 1

Composição zooplanctônica

200

Estação 2

Estação 3

Estação 4

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Meses

Figura 18: Variação espacial e temporal da composição Zooplanctônica da sub-bacia do Rio
Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.
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5.3 Estrutura da comunidade zooplanctônica

5.3.1 Freqüência de ocorrência

No período de estudo dos 72 táxons identificados, nenhum foi classificado como
muito frequentes e frequente em todas as estações de coleta. Apenas as espécies
Centropyxis acureata e Rotaria neptunia se apresentaram, respectivamente, como
pouco freqüente e esporádico em todas as estações. Centropyxis acureata é uma das
espécies que apresentam maior distribuição geográfica no Brasil, encontrada em
materiais planctônicos, sedimento e fauna associada às macrófitas aquáticas (LANSACTÔHA et al., 2000) (Tabela 4).
Segundo Bento (2006) a frequência de 100% para a espécie Polyarthra trigla
nas Estações 3 e 4 indicam alto grau de estabilidade biológica. Por outro lado, Chardez
(1981) considera que este grupo de organismo possui grande poder de adaptação ao
meio. Outro aspecto a ser observado diz respeito à distribuição de algumas espécies que
podem ser ocasionadas, principalmente pela velocidade da correnteza e concentração de
material em suspensão na água (PANARELLI, 2003).
Dentre as espécies de rotíferos registradas foi possível observar indicadoras de
eutrofização e de poluição orgânica, a Rotaria sp., Lecane sp., K. cochlearis. Sendo esta
última encontrada apenas na Estação 3. Literatura pertinente configura-a como uma das
espécies mais comum em águas continentais sendo encontrada praticamente em todas as
regiões biogeográficas.
Na Estação 1, dos 47 táxons identificados, 6,4% das espécies foram classificadas
como muito freqüentes, 4,3% como freqüente, 31,9% como pouco freqüente e 57,4%
como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Notholca sp., Arcella
vulgaris e Rotaria sp.
Na Estação 2, dos 40 táxons identificados, 2,5% das espécies foram classificadas
como muito freqüentes, 5% como freqüente, 32,5% como pouco freqüente e 60% como
esporádicas. Destacando-se como muito freqüente uma única espécie a Arcella vulgaris.
Na Estação 3, dos 57 táxons identificados, 12,5% das espécies foram
classificadas como muito freqüentes, 3,6% como freqüente, 48,2% como pouco
freqüente e 35,7% como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Nematoda,
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Polyarthra trigla, Náuplios, Notholca sp., Difflugia limnetica, Arcella vulgaris e
Asplanchna priodonta.

Tabela 4: Freqüência de ocorrência dos táxons identificados na sub-bacia hidrográfica do Rio
Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010. (= 70 Muito freqüente, < 70 = 40
freqüente, < 40 = 10 pouco freqüente e < 10 esporádico).

TÁXON
PROTOZOA
Arcella vulgaris
Arcella gibosa
Arcella dentata
Centropyxis acureata
Ciliata
Euglypha acanthophora
Euglyphasp.
Diffugia corona
Difflugia globulosa
Difflugia limnetica
Diffugia spiralis
Difflugia sp.
Globigerina bulloides
Trinema sp
Vorticella sp
ROTIFERA
Anuraeopsis fissa
Asplanchna priodonta
Asplanchna sp
Brachionus angularis
Brachionus caudatus
Brachionus quadridentatus
Brachionus sp.
Colurella unicinata
Colurella sp.
Filinia longiseta
Filinia sp.
Keratella cochlearis
Keratella sp.
Lecane curvicornes
Lecane lunaris
Lecane papuana
Lecane sp.
Lecane sverigis
Lepadella acuminata
Lepadella latusinus
Lepadella sp.

E1

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3

E4

245,7
4,4
2,2
23,9
4,4
17,4
6,5
2,2
6,5
10,9
0,0
4,4
4,4
2,2
8,7

152,2
6,5
0,0
32,6
0,0
4,4
0,0
0,0
2,2
30,4
0,0
2,2
0,0
26,1
8,7

287,0
13,0
6,5
37,0
6,5
32,6
8,7
0,0
13,0
87,0
0,0
2,2
0,0
17,4
10,9

65,2
0,0
0,0
15,2
2,2
8,7
4,4
10,9
10,9
45,7
6,5
0,0
0,0
6,5
0,0

13,0
52,2
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
21,7
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
6,5
21,7
6,5
8,7
0,0
10,9

4,4
26,1
21,7
4,4
6,5
0,0
2,2
4,4
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
71,7
19,6
13,0
6,5
0,0
8,7
37,0
0,0
17,4
2,2
6,5
2,2
4,4
21,7
4,4
13,0
15,2
19,6
4,4
2,2

0,0
58,7
8,7
19,6
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
17,4
10,9
4,4
0,0
0,0
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Tabela 4: Continuação.

TÁXON
Macrochaetus serica
Monostyla arcuata
Monostyla sp
Mytilina bicarinata
Mytilina sp.
Notholca sp.
Notommatidae
Platyias quadricornis
Polyarthra trigla
Polyarthra sp.
Polyathra vulgaris
Rotaria rotatória
Rotaria neptunia
Rotaria sp.
Testudinella patina
Trichocerca bicristata
Trichocerca pusilla
Trichocerca longiseta
Trichocerca sp.
PORIFERA
Espicula
NEMATELMINTOS
Nematoda
ANNELIDA
Polychaeta
CLADOCERA
Alona rectangula
Alona sp.
Bosmina longirostris
Chydorus sphaericus
Chydorus sp.
Holopedium gibberum
Moina dúbia
COPEPODA
Copepoda
Náuplios
Paracyclops fimbriatus
Thermocyclops decipiens
OSTRACODA
Ostracoda
ISOPODA
Isopoda
INSECTA
Larva

E1
0,0
19,6
19,6
10,9
0,0
152,2
0,0
2,2
8,7
0,0
39,1
6,5
4,4
110,9
0,0
26,1
0,0
4,4
0,0

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
0,0
0,0
19,6
19,6
41,3
28,3
8,7
23,9
0,0
0,0
52,2
71,7
0,0
0,0
0,0
2,2
10,9
100,0
0,0
19,6
28,3
34,8
0,0
45,7
6,5
2,2
4,4
8,7
0,0
0,0
30,4
65,2
0,0
0,0
10,9
0,0
8,7
19,6

E4
8,7
17,4
17,4
4,4
0,0
2,2
2,2
0,0
100,0
8,7
6,5
0,0
4,4
6,5
0,0
10,9
0,0
23,9
17,4

0,0

2,2

0,0

0,0

47,8
0,0
23,9

21,7
0,0
8,7

156,5
0,0
19,6

21,7
0,0
4,4

4,4
2,2
2,2
0,0
0,0
4,4
0,0

2,2
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,2
10,9
2,2
0,0
0,0
0,0
10,9

4,4
2,2
2,2
2,2
4,4
0,0
0,0

10,9
13,0
2,2
0,0

4,4
8,7
0,0
2,2

28,3
80,4
6,5
15,2

8,7
89,1
2,2
15,2

0,0

2,2

15,2

8,7

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

2,2

2,2

0,0
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O grupo nematoda é considerado como o mais rico em espécies e mais
abundante na face da Terra, estima-se a existência de mais de um milhão de espécies e
somente 1% estão descrita. São encontrados como parasitos no interior de vegetais e
animais vertebrados e invertebrados, e de vida livre em ambientes de água doce e
marinha e na maioria dos ambientes terrestres podendo ser encontrados em todas as
latitudes, graças a vários tipos de adaptações que lhes permite enfrentar desde o
congelamento até o estresse hídrico.
No presente estudo este grupo se mostrou muito frequente apenas na Estação 3,
onde o uso do Rio Poxim é bem antropizado sendo indicadores de ambientes
eutrofizados.
Na Estação 4, dos 45 táxons identificados, 4,4% das espécies foram classificadas
como muito frequentes, 6,7% como freqüente, 31,1% como pouco frequente e 57,8%
como esporádicas. Destacando-se como muito freqüentes: Polyarthra trigla e Náuplios.

5.3.2 Abundância Relativa

Durante o período de estudo dos 72 táxons identificados, apenas cinco (6,9%) se
apresentaram pouco abundante e os demais foram considerados espécies raras (93,1%).
Destacando-se como pouco abundante a Arcella vulgaris nas Estações 1, 2 e 3,
Notholca sp. na Estação 1, Polyarthra trigla na Estação 4, Rotaria sp. na Estação 1 e
Náuplios na Estação 4 (Tabela 5).
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Tabela 5: Abundância relativa dos táxons identificados na sub-bacia hidrográfica do Rio
Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010. (dominante: =70, abundante: <70 =40,
pouco abundante: <40 = 10 e rara: <10).
ESTAÇÕES DE COLETA
TÁXON
PROTOZOA
Arcella vulgaris
Arcella gibosa
Arcella dentata
Centropyxis acureata
Ciliata
Euglypha acanthophora
Euglyphasp.
Diffugia corona
Difflugia globulosa
Difflugia limnetica
Diffugia spiralis
Difflugia sp.
Globigerina bulloides
Trinema sp
Vorticella sp
ROTIFERA
Anuraeopsis fissa
Asplanchna priodonta
Asplanchna sp
Brachionus angularis
Brachionus caudatus
Brachionus quadridentatus
Brachionus sp.
Colurella unicinata
Colurella sp.
Filinia longiseta
Filinia sp.
Keratella cochlearis
Keratella sp.
Lecane curvicornes
Lecane lunaris
Lecane papuana
Lecane sp.
Lecane sverigis
Lepadella acuminata
Lepadella latusinus
Lepadella sp.
Macrochaetus sérica
Monostyla arcuata
Monostyla sp

E1

E2

E3

E4

24,2
0,4
0,2
2,4
0,4
1,7
0,6
0,2
0,6
1,1
0,0
0,4
0,4
0,2
0,9

23,6
1,0
0,0
5,1
0,0
0.67
0,0
0,0
0,3
4,7
0,0
0,3
0,0
4,0
1,4

18,0
0,8
0,4
2,3
0,4
2,0
0,5
0,0
0,8
5,4
0,0
0,1
0,0
1,1
0,7

9,2
0,0
0,0
2,1
0,3
1,2
0,6
1,5
1,5
6,4
0,9
0,0
0,0
0,9
0,0

1,3
5,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
2,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,6
2,1
0,6
0,9
0,0
1,1
0,0
1,9
1,9

0,7
4,0
3,4
0,7
1,0
0,0
0,3
0,7
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
6,4

0,0
4,5
1,2
0,8
0,4
0,0
0,5
2,3
0,0
1,1
0,1
0,4
0,1
0,3
1,4
0,3
0,8
1,0
1,2
0,3
0,1
0,0
1,2
1,8

0,0
8,2
1,2
2,7
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
2,4
1,5
0,6
0,0
0,0
1,2
2,4
2,4
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Tabela 5: Continuação.

TÁXON
Mytilina bicarinata
Mytilina sp.
Notholca sp.
Platyias quadricornis
Polyarthra trigla
Polyarthra sp.
Polyathra vulgaris
Rotaria rotatória
Rotaria neptunia
Rotaria sp.
Testudinella patina
Trichocerca bicristata
Trichocerca pusilla
Trichocerca longiseta
Trichocerca sp.
PORIFERA
Espicula
NEMATELMINTOS
Nematoda
ANNELIDA
Polychaeta
CLADOCERA
Alona rectangula
Alona sp.
Bosmina longirostris
Chydorus sphaericus
Chydorus sp.
Holopedium gibberum
Moina dubia
COPEPODA
Copepoda
Náuplios
Paracyclops fimbriatus
Thermocyclops decipiens
OSTRACODA
Ostracoda
ISOPODA
Isopoda
INSECTA
Larva
TOTAL

E1
1,1
0,0
15,0
0,2
0,9
0,0
3,9
0,6
0,4
10,9
0,0
2,6
0,0
0,4
0,0

ESTAÇÕES DE COLETA
E2
E3
1,4
1,5
0,0
0,0
8,1
4,5
0,0
0,1
1,7
6,3
0,0
1,2
4,4
2,2
0,0
2,9
1,0
0,1
0,7
0,5
0,0
0,0
4,7
4,1
0,0
0,0
1,7
0,0
1,4
1,2

E4
0,6
0,0
0,3
0,0
14,0
1,2
0,9
0,0
0,6
0,9
0,0
1,5
0,0
3,4
2,4

0,0

0,3

0,0

0,0

4,7

3,4

9,8

3,1

2,4

1,4

1,2

0,6

0,4
0,2
0,2
0,0
0,0
0,4
0,0

0,3
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,0
0,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,7

0,6
0,3
0,3
0,3
0,6
0,0
0,0

1,1
1,3
0,2
0,0

0,7
1,4
0,0
0,3

1,8
5,0
0,4
1,0

1,2
12,5
0,3
2,1

0,0

0,3

1,0

1,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0
100,0

0,3
100,0

0,1
100,0

0,0
100,0
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5.3.3 Índice de diversidade (H’) e equitabilidade (E’)

A diversidade do zooplâncton na sub-bacia do Rio Poxim foi avaliada através do
índice de Shannon-Wiener, que leva em consideração a riqueza e abundância das
espécies. Pinto Coelho et al. (1999) verificam os efeitos da eutrofização na estrutura das
comunidades planctônicas no reservatório da Pampulha em Belo Horizonte, utilizando
diferentes Índices de diversidade e, os resultados obtidos mostraram que o Índice de
Shannon foi mais adequado para estudos de comunidades mais eficientemente
amostradas.
Os valores de diversidade foram similares entre as Estações de amostragens,
sendo registrado o maior valor na Estação 2 com 2,1 bits.ind-1 sendo caracterizada como
média diversidade e a menor na Estação 1 com 1,8 bits.ind-1, caracterizada como baixa
diversidade. A distribuição (equidade) dos táxons nas estações e nos meses amostrados
manteve-se uniforme, visto que os valores obtidos para este dado estiveram acima de
0,5 (Figura 19).
Em relação à dinâmica temporal, a diversidade apresentou um padrão
heterogêneo, registrando maiores flutuações nos meses de Setembro/09, Março, Maio e
Julho/10 (período chuvoso) com valores de 2,1; 2; 2,2 e 2,3 bits.ind-1 caracterizando-se
como média diversidade. Nos outros meses foram registrados valores abaixo de 2 sendo
caracterizado como baixa diversidade.

2,5

bits.ind-1

2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

Indíce de diversidade

4
Equitabilidade

(A)
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2,5

bits.ind-1

2
1,5
1
0,5
0

Indíce de diversidade

Equitabilidade

(B)

Figura 19: Diversidade e equitabilidade espacial (A) e temporal (B) da comunidade
zooplanctônica da sub-bacia do Rio Poxim, no período de agosto de 2009 a julho de 2010.

Esteves (1998) considera que o zooplâncton de água doce está caracterizado pela
baixa diversidade. Em ambientes límnicos isso ocorre pelo reduzido número de espécies
e maior densidade de indivíduos, quando comparados aos ecossistemas marinhos.
Em ambientes pequenos e lênticos as variações ambientais são mais acentuadas,
o que pode ocasionar o domínio de determinadas espécies e diminuição, ou até mesmo
exclusão, de outras. Isso acarreta o número reduzido de espécies e em contrapartida, alta
densidade de indivíduos (TAVARES, 1994). No entanto, a diversidade também está
relacionada com a competição e a predação. A competição por recursos limitados tem
sido considerada o determinante primário na diversidade de espécies, pois à medida que
os recursos se tornam escassos, somente os mais eficientes prevalecem, resultando em
um menor número de espécies (GILLER, 1984).
Em especial sobre a área amostrada, observou-se que a menor diversidade
ocorreu na Estação 1 no mês de Fevereiro/10, em que apresentou turbidez de 111,00
UNT acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA nº 357/05, a clorofila-a
2,12µg.l-1 representando uma baixa produtividade primária e os nutrientes (Fósforo e
Nitrogênio) se apresentaram abaixo do limite detectável sugere-se que este fato pode
não estar associado apenas às condições ambientais, como também ao fato da elevada
abundância de algumas espécies, principalmente Arcela vulgaris, Notholca sp., Rotaria
sp., que foram táxons muito freqüente na estação.
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A relação entre a diversidade de espécies (riqueza e equitabilidade) e a
estabilidade de um ecossistema é complexa, uma vez que ecossistemas estáveis
promovem uma alta diversidade, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro
(ODUM, 1988). Portanto, mesmo que os valores de diversidade tenham sido de média a
baixa, várias explicações podem ser consideradas, principalmente no tocante ao tempo
de coleta e a dinâmica da bacia hidrográfica.
São várias as hipóteses para se explicar à alta diversidade nos diferentes
ecossistemas. A mais aceita é aquela que considera a estabilidade ambiental como a
causa de alta diversidade, levando em consideração que o ambiente tropical sendo
influenciado por clima mais favorável, permite a especialização e evolução de muitas
espécies e isto favorece aquelas que têm alta probabilidade de extinção nestes
ambientes, dando origem a uma grande quantidade de espécies raras na comunidade
(GILLER, 1984).
Muitos estudos têm demonstrado que os hábitats de regiões tropicais suportam
muito maior número de espécies do que em regiões temperadas. Sob este aspecto nas
comunidades planctônicas existem ainda muitas incertezas acerca desta informação,
pois os dados de regiões tropicais são muito insuficiente, tanto na análise taxonômica
dos grupos, como na exploração dos diversos corpos d`água (LANSOC-TÔHA et al.,
1999).
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6. Considerações Finais

A comunidade zooplanctônica da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em
Sergipe apresentou uma composição específica comum aos inventarios realizados no
nordeste, não sendo observado nenhum registro novo para a área.
A predominância de rotíferos já é esperada para ambientes continentais,
representando mais de 60% do total da comunidade zooplanctônica, independente do
estado trófico das águas, embora muitas espécies do grupo sejam utilizadas como
indicadoras de qualidade ambiental, a exemplo dos gêneros Rotaria, Brachionus,
Keratella, Platyias e Lecane, encontrados em corpos de água de Pernambuco. Todas as
espécies citadas foram registradas para o presente estudo.
Os rotíferos constituem a maior parte do zooplâncton de água doce, visto que
são organismos oportunistas e de fácil adaptação às mudanças das condições
ambientais, além do tempo de geração ser mais curto que os outros organismos do
plâncton. Na área estudada foram os mais expressivos em riqueza de espécies, no
entanto, não apresentaram grandes abundâncias.
Os protoctistas tiveram maior representatividade pelo grupo das tecamebas e os
táxons que melhor se representaram foram a Arcella vulgaris, Centropyxis acureata e
Difflugia limnetica, as quais são comuns em inventários realizados em ecossistemas
aquáticos continentais brasileiros.
Os crustáceos foram representados por cladóceros e copépodes. Para cladóceros
houve a predominância de Alona rectangula, Alona sp. e Moina dubia, táxons
considerados de ampla distribuição em águas tropicais e bons indicadores de trofia. O
último apresenta-se também adaptado à ambientes com elevada concentração de
compostos húmicos, baixa condutividade e pH; sendo identificada apenas na Estação 3,
é indicadora de ambientes mesotróficos e oligotróficos. Os copépodes foram
representados por duas espécies, onde Thermocyclops decipiens se apresentou pouco
freqüente nas estações 3 e 4, porém não foi abundante e nem teve densidades elevadas
em nenhuma das estações. O pequeno número de espécies registrado para o grupo, em
águas doces, é tido como um padrão.
Verificou-se a presença de nematódeos que indicam ambientes com certo grau e
poluição, no entanto, sendo raro e esporádico para o período.
Os valores de diversidade e uniformidade revelaram que para a área, a
comunidade zooplanctônica constituiu-se em um grupo com baixa diversidade de
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espécies, A distribuição (equidade) dos táxons nas estações e nos meses amostrados
manteve-se uniforme. Como poucas espécies apresentaram moderada dominância, o
alto número de espécies raras e esporádicas teve uma maior importância para a redução
dos valores de diversidade.
Devido ao relevante papel desempenhado dos zooplânctons no ambiente e a
escassez de trabalhos realizados no nordeste, especialmente em Sergipe, há necessidade
que novos estudos sejam desenvolvidos, com ampliação dos hábitats de ocorrência do
grupo, espacialmente e temporalmente.
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CAPÍTULO 4
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE BALNEABILIDADE A PARTIR DE
INDICADORES BIOLÓGICOS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
POXIM EM SERGIPE.

1. Resumo
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Avaliação limnlógica como indicadora da situação
ambiental na sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe. 2011. (Dissertação Mestrado em Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, SE.

A água doce é elemento essencial ao abastecimento humano, ao
desenvolvimento de suas atividades industriais e agrícolas, e de importância vital aos
ecossistemas. O crescimento acelerado da degradação dos sistemas aquáticos durante os
últimos anos, bem como a modificação progressiva da natureza e da quantidade dos
despejos lançados ao ambiente, tem contribuído para fazer da determinação da
qualidade biológica das águas uma tarefa cotidiana para a avaliação de impactos
ambientais e para o controle e gerenciamento de ecossistemas. A água é um dos mais
importantes recursos naturais, sendo indispensável para a sobrevivência e diversas
atividades como lazer. A forma pela qual a qualidade da água é alterada está
diretamente relacionada ao uso e ocupação do solo na bacia, tais como, contaminação
provocada por efluentes urbanos, industriais e atividades agrícolas, que resulta em
problemas de não adequabilidade para o uso preponderante. O objetivo do trabalho foi
analisar a qualidade da água da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim em Sergipe, para o
fim de balneabilidade utilizando como microrganismos indicadores, os coliformes
termotolerantes. O estudo foi conduzido do mês de setembro/2009 a julho/2010, com
periodicidade mensal de coletas da água em quatro estações distintas. A coleta da água
foi realizada em frascos de vidro previamente limpos e esterilizados, em que foram
mantidos fechados até o instante da coleta e sem enxaguar o frasco foi coletado um
volume de água superior a 100ml. Os frascos foram tampados imediatamente após a
coleta e as amostras foram mantidas sob refrigeração até posterior análise no Instituto
Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS). Os resultados obtidos
demonstraram que houve variação temporal ao longo do ciclo de estudo, oscilando entre
2 e >1,6 x 106 NMP/l00ml. No mês de março/10 na Estação 3 foi registrada a mais alta
contagem (1,6 x 106 CT em 100ml de água), isto se deve, possivelmente, ao aporte de
esgoto que o Rio Poxim recebeu, sendo potencializado ainda mais pelas fezes de
animais que frequentemente utilizam este local. Ressaltando que foram observados
valores superiores a l.000 NMP/100ml em 63,6% das amostras analisadas na estação 3.
Os altos índices de coliformes verificados expõem a população que usa o rio para lazer
a sérios riscos de doenças, visto que é prática comum, pessoas (adultos e crianças)
utilizarem suas águas para fins recreativos e para uso de atividades doméstica.
Palavras-chave: Qualidade da água; Balneabilidade; Coliformes termotolerantes
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2. Abstract
PEREIRA, Ana Paula Sousa. Limnological assessment as an indicator of the
environmental situation in the sub-basin of Rio Poxim in Sergipe. 2011.
(Dissertation - Master in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São
Cristóvão, SE.
Freshwater is essential to human supply, the development of its industrial and
agricultural activities, and vital ecosystems. The accelerated degradation of aquatic
systems during the past year, as well as progressive change in the nature and quantity of
sewage released to the environment, has contributed to determining the biological
quality of water an everyday task for the assessment of environmental impacts and for
the control and management of ecosystems. Water is one of the most important natural
resources, is essential for the survival and various activities such as leisure. The way in
which water quality is changed is directly related to the use and occupation of land in
the basin, such as contamination caused by urban sewage, industrial and agricultural
activities, resulting in problems of non-suitability for the preponderant use. The
objective was to analyze the water quality of the sub-basin of Rio Poxim Sergipe, for
the purpose of bathing using microorganisms as indicators the coliforms. The study was
conducted in the month of september/2009 july/2010, with monthly collections of water
in four distinct seasons. The water collection was performed in glass bottles previously
cleaned and sterilized, they were kept closed until the moment of collection and without
rinsing the bottle was collected water volume exceed 100ml. The vials were sealed
immediately after collection and samples were kept refrigerated until further analysis in
Institute of Technology and Research of the State of Sergipe (ITPS). The results showed
that there was temporal variation over the course of study, ranging between 2 and > 1.6
x 106 NMP/l00ml. In the month of march/10 at Station 3 was recorded the highest count
(1.6 x 106 CT in 100ml water), this is possibly due to sewage discharges to the River
Poxim received, and further enhanced in feces animals that frequently use this site.
Emphasizing that the higher values were observed in l.000 NMP/100ml 63.6% of
samples at Station 3. The high levels of fecal checked expose the population that uses
the river for recreation to serious risks of disease, as is common practice, people (adults
and children) to use its waters for recreational purposes and for use of domestic
activities.

Key words: Water quality, bathing, fecal coliforms
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3. Introdução

O uso de um recurso hídrico depende primariamente, de suas características
físicas, químicas e biológicas, ou seja, do seu grau de pureza. A contaminação por
efluentes e de lixo lançados diariamente, mudança no uso do solo e do ciclo hidrológico
são formas pelas quais a qualidade da água é alterada podendo resultar em problemas
relacionados, principalmente à sua escassez qualitativa com sérios prejuízos para a
própria humanidade, expondo principalmente os seres humanos a microrganismos
patogênicos (STEWART et al., 2010).
Uma das formas de utilização das águas que vem ganhando a atenção da
população é seu uso para fins recreativos que ocorre de dois modos distintos: contato
primário, quando há contato direto e prolongado com o corpo do usuário (natação,
mergulho, banho recreativo, esqui aquático e surfe); contato secundário, quando o
contato com a água é causa (navegação esportiva, pesca) (MOTA, 1997; BRAGA et al.,
2005).
Sabe-se que o uso de um recurso hídrico para recreação não afeta o balanço
hídrico, porém requer elevados padrões de qualidade, principalmente, em relação a
organismos patogênicos e substâncias tóxicas. A WHO (2003) afirma que oitenta por
cento (80%) de todas as doenças no mundo em desenvolvimento estão associadas à
água, com estimativa de cinco milhões de morte ao ano, sendo a maioria delas, crianças.
O risco de doença ou morte prematura de seres humanos pelo contato com a
água contaminada, quando estão em recreação em águas de baixa qualidade é alto,
devido, principalmente à presença de microrganismos patogênicos. Estes ambientes
geralmente contêm uma gama desses microorganismos (bactérias, vírus, fungos, algas e
protozoários) em concentrações variadas que constituem a principal fonte de morbidade
em humanos e são responsáveis por doenças como disenteria, diarréias, febre tifóide,
poliomielite, hepatite A e B, giardíase, salmonelose, cólera, doenças de pele, além de
infecções respiratórias, da garganta, de ouvidos, da cavidade nasal, da pele,
conjuntivites e meningites (OPAS, 2010; ALVES, 2007; ODDÓ, 2006; TAVARES et
al., 2004; PHILIP, 1991). Estes microorganismos podem ser derivados de esgoto, de
fezes e urina da população que usa a água para recreação, de animais (gado, ovelha), de
processos industriais, de animais domésticos (cachorros) e da vida selvagem (pássaros).

106

E representam um perigo quando a água é usada para atividades recreativas como nadar
e competições esportivas de alto-contato.
Nestas atividades há um risco razoável de que água seja engolida, inalada, ou
entre em contato com orelhas, passagens nasais, membranas mucosas ou cortes na pele,
permitindo a passagem de patógenos para o corpo (HARRINGTON et al., 1993).
Diversos estudos epidemiológicos mostraram resultados de saúde adversos (incluindo
infecções gastrointestinais, respiratórias, mortes) associados à inalação, ingestão, ao
contato com água contaminada, com organismos aquáticos patogênicos que vivem em
água recreativa poluídas. Isto tem resultado em um fardo significativo para a saúde
pública se traduzindo em doenças sistêmicas e perdas econômicas (FRANCO, 2007;
ODDÓ, 2006; WHO, 2003; PHILIP, 1991).
Entre os indicadores microbiológicos usados para classificação das águas para
fins recreativos encontra-se o grupo das bactérias coliformes que é composto por
bactérias pertencentes à família Enterobactereacea. Neste grupo, estão incluídas as
bactérias coliformes fecais (Termotolerantes) que se encontra em grande quantidade nas
fezes e no trato intestinal de animais de sangue quente. Por exemplo, uma pessoa pode
eliminar bilhões desses microorganismos em um único dia, assim a probabilidade destas
bactérias serem encontrados na água é grande, visto que estes microrganismos podem
atingir um recurso hídrico através de excretas de humanos e de animais. Embora não
sejam patogênicos são utilizados como indicadores bacteriológicos de poluição fecal,
para apontar que a água recebeu dejetos podendo ter microrganismos causadores de
doenças (ALVES, 2007; ODDÓ, 2006).
Por possuírem comportamento semelhante em ambientes aquáticos, serem tão
resistentes quanto os microrganismos patogênicos, e sua identificação, do ponto de vista
bioquímico, requerer técnicas simples (JOHNSON & ROSENBERG, 1993) é
largamente utilizados no monitoramento de águas recreativas, de acordo com as
recomendações de várias organizações e agências de proteção ambiental nacional e
internacionais (CETESB, 2010; WHO, 2001; CONAMA, 2000; USEPA, 1998;
USEPA, 1986) e instrumentos legais como a resolução 274/2000 do Conselho Nacional
do Meio ambiente que estabelece valores e também determina a utilização destes
microrganismos como parâmetro para classificação das águas para fins de
balneabilidade.
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Neste sentido, este trabalho objetiva analisar a qualidade da água da sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim para o fim de balneabilidade, através de indicadores
boólogicos com a análise de coliformes termotolerantes.

108

4. Material e Métodos

4.1 Caracterização da Área de Estudo

O Estado de Sergipe é formado por seis bacias hidrográficas: São Francisco,
Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris, Piaui e Real. Sendo a bacia hidrográfica do Rio
Sergipe a mais importante para o Estado, com uma área de drenagem de 3.670 km2,
compreendendo a capital Aracaju, e uma área correspondente a 14,9% do total da área
estadual (SOARES, 2001). Esta unidade de planejamento apresenta uma série de subbacias hidrográficas, entre as quais se destaca a sub-bacia do Rio Poxim, objeto de
pesquisa do presente trabalho.
A sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim está situada entre as coordenadas
geográficas 11°01’ e 10°47’ de latitude sul, e 37°01’ e 37°24’ de longitude oeste e está
inserida na região metropolitana da Grande Aracaju. Dos nove municípios que
compõem a Grande Aracaju, cinco deles têm seu território total ou parcialmente dentro
da área de abrangência da sub-bacia hidrográfica: Aracaju, São Cristóvão, Nossa
Senhora do Socorro, Laranjeiras e Itaporanga d’Ajuda. A única exceção é o município
de Areia Branca, que tem parte de seu território dentro da área da sub-bacia, mas não
integra a supracitada região metropolitana (SERGIPE, 2004).
Os principais afluentes do Rio Poxim são os rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e
Pitanga. A sub-bacia apresenta um formato alongado no sentido oeste-leste, limitandose ao sul com a bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris, ao norte com Rio Sergipe. As
suas principais nascentes localizam-se a oeste, na Serra dos Cajueiros, e sua foz a leste,
no complexo estuarino Sergipe/Maré do Apicum, próximo ao Oceano Atlântico
(SILVA, 2004; AGUIAR NETO et al., 2006). De acordo com a ANA (2001), a subbacia hidrográfica ocupa uma área de cerca de 460 km2.
O Rio Poxim-Mirim tem suas nascentes e mirantes localizados na parte noroeste
da sub-bacia, sendo a nascente principal localizada na fazenda Cafuz, no município de
São Cristovão. O Rio Poxim-Açu é o principal corpo d’água da sub-bacia hidrográfica
do Rio Poxim e apresenta as principais nascentes desta sub-bacia. A sua nascente
encontra-se próxima ao povoado Cajueiro, no Município de Itaporanga d’Ájuda. O Rio
Poxim surge após a junção dos Rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu, no povoado Pai
André, no Município de São Cristovão. No seu percurso final atravessa áreas urbanas de
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São Cristovão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, onde recebe efluentes domésticos
e industriais sem tratamento (AGUIAR NETTO et al., 2006).

4.2 Localização das estações de coleta

Os pontos para coleta de amostras de água foram escolhidos de acordo com as
características locais e suas possíveis interferências na qualidade dos recursos hídricos,
de modo a possibilitar compreender a relação entre o uso e a ocupação da bacia e a
qualidade da água, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa.
Para a obtenção do material biológico e parâmetros ambientais foram
demarcadas quatro estações de coleta, onde as coletas foram realizadas com
periodicidade mensal durante um ano, tendo iniciado as coletas em Agosto de 2009,
compreendendo dois momentos climáticos (chuvoso e seco). As análises realizadas
seguiram os procedimentos estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 274/00 a
Portaria n° 518/04, do Ministério da Saúde e o Standard Methods (APHA, 2005). As
coordenadas das estações distintas foram determinadas com utilização do Global
Position Systens (GPS), conforme a descrição: Estação 1: Rio Poxim Mirim, no
assentamento Moacyr Wanderlei localizado entre as coordenadas 10º53’27’’S e
37º10’18’’O. Estação 2: Rio Poxim Açú, na Escola Agrotécnica localizado entre as
coordenadas 10º55’10’’S e 37º11’12’’O. Estação 3: Confluência Rio Poxim Mirim
com o Rio Poxim Açú no bairro Parque dos Faróis, Município de Nossa Senhora do
Socorro-SE, coordenadas 10º55’22,41’’S e 37º08’03,64’’O. Estação 4: Rio Poxim,
Captação da DESO, Município de São Cristovão. Localizado entre as coordenadas
10º55’18,58’’S e 37º05’49,96’’O.

4.3 Variáveis Bióticas

Todos os procedimentos de coleta, conservação e análise obedeceram às
metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, American Public Health Association, 20th ed., 2005 (APHA, 2005). Na
determinação do grupo coliformes utilizou-se a técnica multi-tubo de fermentação no
9221, do Standard Methods 20th edição, 2005.
As amostras para determinação dos coliformes termotolerantes foram coletadas
em frascos de vidro previamente limpos e esterilizados. Os frascos foram mantidos
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fechados até o instante da coleta. Foi coletado, sem enxaguar o frasco, um volume de
água superior a 100 ml. Os frascos foram tampados imediatamente após a coleta e as
amostras foram mantidas sob refrigeração até posterior análise no ITPS (Instituto
Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe).
Para a avaliação dos coliformes termotolerantes utilizou-se a técnica do Número
Mais Provável (NMP) também conhecido como método de tubos múltiplos e para
avaliar a adequação das águas do Rio Poxim para o fim de balneabilidade foi usado a
Resolução CONAMA no 274/2000. Este índice busca avaliar a qualidade da água para
fins de recreação de contato primário e possui a capacidade de simplificar para a
população, o resultado das análises dos dados da qualidade da água realizados em
determinado espaço de tempo. Ele foi desenvolvido baseado em critérios estatísticos
simplificados, que expressam uma síntese do estado das águas monitoradas ao longo do
período de estudo. O parâmetro básico usado para classificação da balneabilidade é a
densidade de coliformes termotolerantes (CARVALHO, 2010), conforme Quadro 1.
Quadro 1: Especificações que determinam a Qualificação das Águas para fins de
balneabilidade. Adaptado do CONAMA 274/00.
CATEGORIAS DE
BALNEABILIDADE

Próprias

Impróprias

LIMITES DE COLIFORMES FECAIS (NMP/100ML)

Excelente

Máximo de 80% ou mais de um conjunto de 5 amostras, colhidas
num mesmo local, em cinco semanas anteriores, houver no
máximo, 250 coliformes fecais ou 200 Eschericia coli ou 25
enterococos por 100 mililitros.

Muito Bom

Máximo de 80% ou mais de um conjunto de 5 amostras, colhidas
num mesmo local, em 5 semanas anteriores, houver no máximo
500 coliformes fecais ou 400 Eschericia coli ou 50 enterococos
por 100 mililitros.

Satisfatório

Máximo de 80% ou mais de um conjunto de 5 amostras, colhidas
num mesmo local, em 5 semanas anteriores, houver no máximo
1000 coliformes fecais ou 800 Eschericia coli ou 100
enterococos por 100 mililitros.

Impróprio

Não enquadramento em nenhuma das características anteriores
por terem ultrapassado os índices bacteriológicos nelas
admitidos. Valor obtido na última amostragem for superior a
2500 coliformes fecais ou 2000 Eschericia coli ou 400
enterococos por 100 mililitros. Incidência elevada ou anormal na
região de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada
pelas autoridades sanitárias. Presença de resíduos os despejos,
sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e
outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar
desagradável a recreação. Fibração de algas ou outros
organismos. Até que se comprove que não ofereçam riscos à
saúde humana.
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5. Resultados e Discussões
O crescimento populacional acelerado das comunidades, aliado a falta de
planejamento urbanístico adequado, contribui para agravar a degradação da qualidade
em diversos corpos d’água em várias cidades no Brasil, em especial pelo lançamento de
esgoto sem tratamento e consequente contaminação. Esta poluição pode ser avaliada
pelos níveis de coliformes fecais.
Os valores do NMP (Número Mais Provável) de coliformes termotolerantes
encontrados nas amostras analisadas nos meses de Setembro/2009 a Julho/2010 na subbacia hidrográfica do Rio Poxim estão representados na Tabela 6.
Tabela 6: Número mais provável de coliformes termotolerantes/ml presentes na sub-bacia
hidrográfica do Rio Poxim no período de Setembro de 2009 a julho de 2010. Qualidade segundo
CONAMA 274/00.
COLIFORMES TERMOTOLERANTES/100ml
MÊS

E1

Set/09

Qualidade

1,3 x 10

Out/09 >1,6 x 10
Nov/09

Própria
3

2,3 x 10

Dez/09 >2,3 x 10
Jan/10

7,9 x 10

Fev/10

4,1 x 10

2

Mar/10

4,6 x 10

3

Abr/10

2,7 x 10

Mai/10

3,3 x 10

Jun/10

4,0 x 10

3

1,7 x 10

2

Jul/10

Imprópria
Própria

E2

Qualidade

1,5 x 10
>1,6
x103
5,1
9,2 x 10
5,4 x 10

2

4,0 x 10

2

Imprópria 3,9 x 10

3

Própria
Própria

Própria
Própria

7,8
2,4 x 10

Imprópria 2,4 x 10
Própria

6,8 x 10

Imprópria
Própria

2

Própria

Própria

4
3

Própria
Própria

E3

Qualidade

2

2,5 x 10

Própria

2,2 x 10

2

Própria

2,3 x 10

Própria

7,9 x 10

2

Própria

1,1 x 10

2

Própria

2,1 x 10

2

Própria

Imprópria

3,5 x 10

2

Própria

Própria

>2,3 x
Própria
10
3
5,4 x 10 Imprópria
7,0 x 10

3
3

Própria

Qualidade
2

Própria

7,8

E4

Imprópria

7,9 x 10
>1,6 x
Imprópria
106
Própria
2,4 x 10

Imprópria

Própria

1,7 x 102

Própria

4,7 x 10

3

Imprópria

2,4 x 102

Própria

Imprópria 4,7 x 10

3

Imprópria

3

Imprópria 3,3 x 10

3

Imprópria 1,4 x 10

Própria

2,2 x 10

Imprópria
Própria

Observou-se que segundo a Portaria no 518/04 do Ministério da Saúde as
amostras analisadas não atendem aos padrões de potabilidade que determina a ausência
de coliformes em qualquer situação, inclusive em poços, minas, nascentes, lagos dentre
outras. Portanto 100% das amostras analisadas estão impróprias para o consumo
humano.
Os resultados referentes aos coliformes termotolerantes mostraram que houve
variação temporal ao longo do ciclo de estudo, oscilando entre 2 e >1,6 x 106 NMP/l00
ml. No mês de março/10 na Estação 3 foi registrada a mais alta contagem (>1,6 x 106

112

CT em 100 ml de água), isto se deve, possivelmente, ao aporte de esgoto que o rio
Poxim recebeu, sendo potencializado ainda mais pelas fezes de animais que
freqüentemente utilizam este local. O maior NMP de coliformes termotolerantes em 100
ml mostra de forma clara o alto nível de contaminação de origem fecal na época de
verão quando as temperaturas são mais elevadas e a precipitação e a vazão são menores.
Nesta área, o Poxim já se confunde com sua planície aluvial e apresenta-se largo,
com muita vegetação aquática. Em que é visualizado o uso do Poxim para lazer de
moradores, sobretudo crianças – que se queixam de problemas dermatológicos – e
animais, numa área denominada de “banho cigano”. Neste conjunto, a situação
ambiental apresenta-se de modo mais grave por não possuir sistema de esgotamento
sanitário.
A constatação de valores elevados de coliformes termotolerantes nas águas
indica a contaminação fecal, que poderá colocar em risco a saúde dos usuários, sendo
que a gravidade do risco depende da saúde da população geradora da poluição e do grau
de imunidade dos banhistas (PELCZAR, 1997).
É grande o risco de contaminação de doenças que a população humana encontra
ao fazer uso da água classificada como imprópria para balneabilidade. A presença de
coliformes termotolerantes em número superior a 2.500 NMP/100 ml é um indicativo da
existência de microorganismos patogênicos nestas águas e que podem acarretar doenças
ao homem, tais como: febre tifóide, febre paratifóide, cólera, disenteria bacilar,
amebíase, otite infecciosa, poliomielite e hepatite infecciosa (ALVES, 2007).
É notório o problema ambiental e de saúde pública nesta região onde o uso das
águas do Rio Poxim para lazer de moradores, sobretudo crianças, é realizado. O
problema torna-se ainda mais grave devido à ausência de sistema de coleta de esgoto
sanitário que provoca o crescimento exacerbado de macrófitas (Figura 20A) e a
presença constante de animais que defecam e são higienizados dentro d’água (Figura
20B).
Foram observados valores superiores a l.000 NMP/100 ml em 34% das amostras
totais. Ressaltando que na estação 3 estes valores estiveram acima em 63,6% das
amostras analisadas. Os altos índices de coliformes verificados expõem a população que
usa o rio para lazer a sérios riscos de doenças, visto que é prática comum, pessoas
(adultos e crianças) utilizarem suas águas para fins recreativos e para uso em atividades
domésticas, como por exemplo, lavagem de roupas (Figura 21).
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(A)

(B)

Figura 20: Vista da área do Rio Poxim e a colonização por macrófitas aquáticas, no bairro
Parque dos Faróis (A). Lazer de contato primário praticado cotidianamente por adultos, crianças
e animais no rio Poxim (B). Fonte: PEREIRA, 2009.

Figura 21: Utilização das águas do Poxim Mirim para uso doméstico, no povoado Lavandeira,
município de Nossa Senhora do Socorro-SE. Fonte: PEREIRA, 2009.
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6. Considerações Finais

As águas do Rio Poxim apresentam elevados níveis de coliformes
termotolerantes, não atendendo aos padrões de potabilidade segundo a Portaria 518/04
do Ministério da Saúde que determina a ausência de coliformes em qualquer situação,
inclusive em poços, minas, nascentes, lagos dentre outras. Portanto 100% das amostras
analisadas estão impróprias para o consumo humano.
Segundo a Resolução CONAMA 274/2000 para o fim de balneabilidade. Os
altos índices de coliformes verificados expõem a população que usa o rio para lazer a
sérios riscos de doenças, visto que é prática comum, pessoas (adultos e crianças)
utilizarem suas águas para fins recreativos e para uso em atividades domésticas.
Acredita-se que, apesar dos altos índices de contaminação das amostras, em
alguns pontos, após o tratamento convencional, o abastecimento de água não apresenta
riscos a saúde da população, embora seja importante a identificação das fontes
poluidoras visando à contribuição para a melhoria da vida da comunidade que utiliza
esse local como ponto de lazer.
Ficou bastante evidente que os altos índices de coliformes termotolerantes se
apresentaram em sua maioria na Estação 3, onde a interferência humana é decisiva.
Nesta área, o Poxim apresenta-se largo, com muitas macrófitas aquáticas bioindicadoras
de ambientes eutrofizados, como por exemplo, a Eichhornia crassipis.
É notório o problema ambiental e de saúde pública nesta região onde o uso das
águas do Rio Poxim para lazer de moradores, é realizado. O problema torna-se ainda
mais grave devido à ausência de sistema de coleta de esgoto sanitário e a presença
constante de animais que defecam e são higienizados dentro d’água.
É recomendável ao Conselho de Recursos Hídricos do Estado, bem como ao
Comitê da sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim, assim como à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), proporem e executarem ações
preventivas para a melhoria das condições sanitárias da bacia principalmente nas
imediações do conjunto habitacional Pai André e Eduardo Gomes, onde é possível
visualizar casos extremos de falta de saneamento básico. Sugere-se o tratamento
adequado dos esgotos domésticos dos municípios com área na bacia hidrográfica.
É necessário o investimento em pesquisas com enfoquem em saúde pública, uma
vez que em algumas amostras foi evidenciada elevada concentração de coliformes
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termotolerantes em regiões ribeirinhas onde as pessoas, principalmente crianças, têm
acesso livre. Sabe-se que altas concentrações de coliformes termotolerantes presentes na
água indicam a maior probabilidade de doenças serem transmitidas.
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