
CIANOBACTÉRIAS: UM PROBLEMA PARA OS 
RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO
Helton Soriano Bezerra de Oliveira1, Ariadne do Nascimento Moura2



________________
1. Aluno do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bolsista do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC/UFRPE/CNPq. Rua Dom Manoel de Medeiros, Recife, PE, CEP 52171-030. E-mail: 
heltonsoriano@hotmail.com
2. Professora Associada II do Departamento de Biologia, Área de Botânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Introdução

O incidente ocorrido em Caruaru-PE [1] pode ser 
considerado como um marco para o início do 
monitoramento de cianobactérias em corpos d’águas 
continentais. Numa escala global, a legislação 
brasileira foi pioneira ao exigir controle sobre as 
comunidades de cianobactérias em corpos d’água
continentais, por órgãos responsáveis, a partir da 
elaboração da Portaria do Ministério da Saúde 514 [2]
e a Resolução CONAMA 357 [3]. Deste então, os 
reservatórios utilizados para abastecimento público são 
os principais alvos de monitoramento, tendo em vista a 
sua importância social.

Sendo assim, este estudo buscou monitorar as 
populações de cianobactérias e verificar as condições 
ambientais em um reservatório de abastecimento 
público, com intuito de gerar informações sobre a 
dinâmica e estrutura dessas populações além de 
subsidiar informações para pesquisas posteriores.

Material e métodos

O reservatório de Mundaú faz parte da bacia 
hidrográfica do rio de mesmo nome, encontra-se 
localizado no município de Garanhuns, agreste do 
estado de Pernambuco (08°56’776’’S e 6°29’552’’W) 
e possui capacidade de acumulação de 1.9x105m3.

As coletas foram realizadas nos meses de setembro e 
dezembro de 2008 e janeiro e março de 2009. As 
amostragens foram feitas em duas estações de coleta, 
uma na região litorânea (Estação 1) e outra na limnética
(Estação 2), na superfície e fundo da coluna d’água.

As amostras destinadas à análise quali-quantitativa 
das cianobactérias, concentração de clorofila a e a 
determinação dos teores de fósforo e nitrogênio foram 
coletadas em ambas as profundidades utilizando-se 
garrafa de van Dorn. As amostras para análise das 
cianobactérias foram preservadas com lugol acético, 
enquanto as amostras destinadas à análise de nutrientes 
totais e clorofila a foram refrigeradas até o momento da 
análise.

A identificação e classificação taxonômica das 
cianobactérias foram realizadas a partir da utilização de 
bibliografia especializada: Komárek e Anagnostidis 
[4,5,6].

A densidade populacional das cianobactérias foi 

determinada através do método de Utermöhl [7]. Os 
valores de biovolume foram determinados através de 
fórmulas descritas em Hillebrand et al. [8] e, 
posteriormente convertidos em biomassa, expressa em 
mg.L-1 de massa fresca. Os teores dos fosfatados e 
nitrogenados foram determinados de com metodologia 
especifica. O Índice Estado Trófico (IET) do 
reservatório foi calculado de acordo com o trabalho de 
Carlson [9].

Concomitantemente foram aferidos o oxigênio 
dissolvido e temperatura da água com Oxímetro 
Handylab OX1/SET, o pH com um Potenciômetro 
DMPH – 2 e a turbidez com Turbidímetro HANNA 
HI93703. A transparência da água foi determinada com 
Disco de Secchi e a zona eufótica calculada de acordo 
com Cole [10].

Resultados

A temperatura da água variou de 24,30 ºC a 27,20 
ºC, sendo os valores superiores na superfície, com 
diferenças de até 2,8 ºC em relação ao fundo. O mesmo 
comportamento foi observado para o oxigênio 
dissolvido, com valores elevados na superfície e 
hipóxia chegando a anóxia no fundo. A faixa de pH 
alcalina predominou, assim como elevada turbidez e 
reduzida camada eufótica da água durante o período e 
estudo (Fig. 1). As concentrações de nitrogênio total 
foram maiores no fundo do que na superfície, assim 
como para nitrito e nitrato. O fósforo total, fósforo total 
dissolvido e ortofosfato sempre apresentam elevados 
valores durante todo período de estudo. Dessa forma,
foi evidenciada no reservatório de Mundaú baixa razão 
N/P, sendo assim esse ambiente limitado por nitrogênio
(Fig. 2). De acordo com o índice de estado trófico de
Carlson [9], este reservatório foi classificado como 
Hipertrófico. Os dados físico-químicos são 
apresentados na Tabela 01.

Foram identificadas treze cianobactérias. A ordem 
Chroococcales foi a mais representativa com um total 
de nove espécies, enquanto Oscillatoriales e Nostocales 
apresentaram apenas duas cada. Três espécies 
ocorrentes no reservatório de Mundaú são consideradas 
potencialmente tóxicas: Cylindrospermopsis 
raciborskii, Microcystis panniformis e Raphidiopsis 
mediterranea.



Durante todo período de estudo C. raciborskii, 
Geitlerinema amphibium, Merismopedia punctata, 
Merismopedia tenuissima e M. panniformis foram as 
mais bem representadas, quanto à biomassa, somando 
juntas mais de 97% da biomassa total (Fig. 3). A 
biomassa variou de 0,86 (setembro/2008) a 20,54 
mg.L-1 (março/2008). No mês de setembro/08 os 
valores foram reduzidos (média = 2,71 mg.L-1), 
enquanto nos meses de janeiro e março de 2009 foi 
observada aumento da biomassa (média = 14 mg.L-1).

O reservatório de Mundaú apresenta características 
ambientais que favorecem o desenvolvimento de 
cianobactérias: altas temperaturas, baixa transparência 
da água, pH alcalino e disponibilidade de nutrientes.

Segundo Chorus e Bartram [12] as cianobactérias 
requerem menos energia para suas ações fisiológicas 
que outros grupos algais, o que pode promover altas 
taxas de crescimento nas regiões de pouca luz. Esse 
fato foi observado no reservatório de Mundaú, no qual 
a transparência da água foi bastante reduzida, porém 
altas densidades foram observadas na zona afótica.

Foi observada relação direta entre temperatura e 
densidade de cianobactérias. Chorus e Bartram [11]
afirmam que as cianobactérias apresentam altas taxas 
de crescimento em temperaturas superiores a 25 ºC, 
situação encontrada no reservatório de Mundaú. 
Segundo Fernandes et al. [12] além de promover o 
crescimento de populacional de cianobactérias, 
elevadas temperaturas podem apresentar efeito indireto, 
como estratificação térmica, que gera estabilidade na 
coluna d’água, favorecendo estes organismos.

O pH é outra variável ambiental que regula o 
desenvolvimento de cianobactérias. Segundo Giraldez-
Ruiz et al. [13] esses organismos têm aptidão de 
assimilar bicarbonato como fonte de carbono, dessa 
forma pH entre 7,5 a 10 está numa faixa de grande 
disponibilidade de bicarbonato o que favorece as 
cianobactérias. Outra condição favorável à dominância 
de cianobactérias é a relação nitrogênio/fósforo no 
ambiente. Estudos mostram que esses organismos são 
favorecidos em ambientes onde a razão N:P é baixa,
sendo esse fato observado principalmente em 
reservatórios tropicais, como foi visto no reservatório 
de Mundaú.

A capacidade das cianobactérias de produzir 
toxinas confere grande vantagem frente aos outros 
grupos algais, já que tais metabólitos causam efeitos 
negativos à fisiologia e integridade de seus predadores. 
Essa característica, juntamente com o tamanho e baixo 
conteúdo nutricional desses organismos, reduz bastante 
a herbivoria, promovendo principalmente o sucesso de 
espécies tóxicas. Outra hipótese afirma que alguns 
compostos agem como inibidores ao crescimento de 
outras algas [12], porém essa relação 
zooplâncton/cianobactérias não foi abordada no 
presente estudo.

Conclusão

O reservatório de Mundaú, além de apresentar 
ótimas condições para o desenvolvimento de 
cianobactérias (transparência reduzida, temperatura da 
água elevada, pH alcalino e disponibilidade de 
nutrientes), registra a ocorrência de espécies 
potencialmente tóxicas, as quais podem se beneficiar
dessa capacidade para seu sucesso na comunidade 
fitoplanctônica. Dessa forma, medidas de controle e 
monitoramento dessas microalgas devem ser realizadas,
a fim de evitar episódios que ponham em risco a saúde 
pública.
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Tabela 01: Valores médios, máximos e mínimos das variáveis físicas e químicas no reservatório de Mundaú – agreste do 

estado de Pernambuco. 

Variáveis Média Máximo Mínimo Variáveis Média Máximo Mínimo

Temperatura (ºC) 25,16 27,40 22,50 Fósforo total (µg.L-1) 341,88 445,95 111,39

Oxigênio dissolvido (mg.L-1) 3,69 8,00 0,00 Fósforo total dissolvido (µg.L-1) 111,97 597,17 33,59

Turbidez (UNT) 128,30 253,00 18,28 Ortofosfato (µg.L-1) 286,49 962,55 77,293

pH 7,77 8,46 6,09 Nitrogênio total (µg.L-1) 161,89 635,30 17,93

Clorofila a (µg.L-1) 113,19 209,19 7,11 Nitrito (µg.L-1) 45,83 456,81 1,06

Índice de Estado Trófico (IET) 80,30 87,44 74,55 Nitrato (µg.L-1) 167,68 1564,81 2,27

Figura 3: Variação da Biomassa relativa no reservatório de Mundaú durante o período de estudo.
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Figura 1: Variação do limite de zona eufótica (m) durante o 
período de estudo, nas estações 1 e 2, no reservatório de 
Mundaú.

Figura 2: Razão Nitrogênio/Fósforo durante o período de
estudo, nas estações 1 e 2, no reservatório de Mundaú.
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