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RESUMO 

A região semiárida do Nordeste brasileiro é caracterizada por regime de chuvas 

sazonais, variável no espaço e no tempo, estiagens anuais prolongadas e secas 

interanuais recorrentes e por temperaturas elevadas e praticamente constantes durante o 

ano. Este cenário natural justifica a escassez hídrica natural da região, que depende da 

construção de reservatórios como medida estratégica para o seu desenvolvimento 

socioeconômico. As características climáticas do semiárido tem influênciado a estrutura 

e na composição das comunidades fitoplânctônicas dos reservatórios e, 

consequentemente, a produtividade primária fitoplanctônica. Diante disso, o objetivo 

desta pesquisa foi identificar e avaliar a dinâmica sazonal e a produtividade primária da 

comunidade de fitoplâncton do reservatório Pereira de Miranda, município de 

Pentecoste, Ceará, e associá-las às variáveis climáticas, hidrológicas e limnológicas. 

Amostras de água foram coletadas mensalmente em 2015 para determinação de 

variáveis físicas (temperatura, transparência da água e turbidez), químicas (oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica, pH, fósforo total, ortofosfato, nitrogênio amoniacal, 

nitrito, nitrato e sílica) e biológicas (clorofila a e produtividade primária), além de 

coletas de fitoplâncton para identificação, contagem e cálculo do índice de diversidade 

de Shannon - Wiener. Os dados foram tratados estatisticamente por análise de variância 

(ANOVA) para produtividade primária e análise multivariada em componentes 

principais (ACP) para ordenar as variáveis físicas e químicas e expressar as relações 

entre elas. Como resultado, observaram-se alterações nas variáveis limnológicas com o 

prolongamento da estiagem. Não foi observada diferença significativa (p > 0,05) na 

produtividade primária durante os meses estudados. No entanto, observou-se maior 

produtividade primária no período chuvoso. Foram identificadas trinta e uma espécies 

fitoplanctônicas, com destaque para Microcystis sp. (unitária), com dominância no 

período chuvoso, e abundância da Aphanocapsa elachista  no período seco. O índice de 

diversidade de Shannon – Wiener foi baixo para ambos os períodos, com abundância de 

poucas espécies, e aumento a partir do final do período chuvoso. Assim, pode-se inferir 

que o cenário de seca observado durante a pesquisa interferiu nas condições 

limnológicas e na diversidade de fitoplâncton no reservatório Pereira de Miranda, isto é, 

as mudanças nos fatores físicos e químicos da água, intensificados pela seca prolongada,  

afetaram negativamente a produtividade primária do reservatório Pereira de Miranda  

 

Palavras-chave: Pereira de Miranda. Semiárido.  Microcystis sp.  
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ABSTRACT   

The semiarid region of Northeast Brazil is characterized by a system of seasonal rains, 

variable in space and time, prolonged droughts and annual recurrent droughts 

interannual and high temperatures and almost constant during the year. This natural 

scenario justifies the natural water scarcity in the region, which depends on the 

construction of reservoirs as a strategic measure to its socioeconomic development. The 

semi-arid climatic conditions have influenced the structure and composition of 

phytoplankton community of the reservoirs and therefore the phytoplankton primary 

productivity. Thus, the objective of this research was to identify and evaluate the 

seasonal dynamics and primary productivity of phytoplankton community Pereira 

reservoir Miranda, municipality of Pentecoste, Ceará, and link them to climate 

variables, hydrological and limnological. Water samples were collected monthly in 

2015 to determine physical variables (temperature, water clarity and turbidity), chemical 

(dissolved oxygen, conductivity, pH, total phosphorus, orthophosphate, ammonia, 

nitrite, nitrate and silica) and biological ( chlorophyll a and primary productivity), and 

phytoplankton collections for identification, counting and calculating the Shannon 

diversity index - Wiener. The data were statistically analyzed by analysis of variance 

(ANOVA) for primary productivity and multivariate principal component analysis 

(PCA) to order the physical and chemical variables and express the relationships 

between them. As a result, there were changes in limnological characteristics with 

prolonged drought. There was no significant difference (p> 0.05) in primary 

productivity during the months studied. However, there was a higher primary 

productivity in the rainy season. Thirty have been identified and a phytoplankton 

species, especially Microcystis sp. (Unitary), with dominance in the rainy season, and 

plenty of Aphanocapsa elachista in the dry season. The Shannon diversity index - 

Wiener was down for both periods, with plenty of few species, and increase from the 

end of the rainy season. Thus, it can be inferred that the dry scenario observed during 

the study interfered with limnologic conditions and phytoplankton diversity in Pereira 

de Miranda reservoir, i.e., changes in physical and chemical factors of water, enhanced 

by prolonged drought affected adversely the primary productivity of Pereira de Miranda 

reservoir. 

 

Keywords: Pereira de Miranda. Semiarid. Microcystis sp.  
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INTRODUÇÃO  

A construção de reservatórios para retenção e acúmulo de água visa fornecer 

condições hídricas essenciais ao desenvolvimento humano. Essas represas são 

ecossistemas importantes, pois podem ser utilizadas para diversos fins. Em regiões 

semiáridas, como a Nordeste do Brasil, os reservatórios têm sido construídos desde 

meados do século XIX, buscando atenuar os efeitos da seca sobre as populações, 

especialmente para atender ao abastecimento humano (CHELLAPPA et al., 2009). 

Contudo, a obstrução de curso de rios para a formação de ambientes lênticos 

pode gerar impactos negativos como a perda de espécies nativas de peixes, devido ao 

confinamento seletivo de algumas espécies, degradação da qualidade hídrica, redução 

da temperatura da água e do material em suspensão nas vazões liberadas a jusante e 

diminuição do oxigênio nas camadas mais profundas (TUNDISI, 2005; 

BRANDIMARTE et al., 2008). 

Outro problema que pode ocorrer de modo a deteriorar a qualidade da água 

do reservatório é a eutrofização. A despeito do caráter natural da eutrofização, a ação 

antrópica potencializa esse processo, uma vez que, em geral, a densidade populacional 

humana é mais elevada perto de lagos, rios e estuários, exercendo maior pressão sobre a 

qualidade desses ecossistemas  (WILLIAMSON  et al., 2008).  

As formas inadequadas de uso e ocupação do solo contribuem para o 

enriquecimento nutricional dos mananciais de abastecimento por fontes pontuais, como 

o lançamento de efluentes domésticos e industriais, ou difusas, resultantes das descargas 

dispersas que advêm de atividades agropecuárias e de outras atividades antrópicas 

(WANG; LIU; ZHENG, 2013). 

A eutrofização é intensificada pelo regime pluviométrico local, devido ao 

maior aporte de nutrientes provenientes da bacia de drenagem pelo escoamento 

superficial e subterrâneo, cuja concentração irá depender das características naturais e 

das atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica. De acordo com Kolding e Zwieten 

(2012), para lagos tropicais as condições nutricionais durante o ciclo hidrológico 

dependem da entrada de material alóctone e do posterior floração de fitoplâncton. Nesse 

sentido, Chellappa et al.,(2009) e Costa et al.,(2009), ao estudarem reservatórios do 

semiárido brasileiro, verificaram que existe relação inversa entre eutrofização e nível de 
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água do reservatório e o aporte de nutrientes provenientes de águas pluviais, isto é, a 

escassez no aporte de água para o reservatório contribui para a eutrofização. 

Por efeito da eutrofização, muitos reservatórios perderam a capacidade de 

uso para abastecimento humano e para a manutenção da vida aquática (FIGUEIREDO 

et al., 2007).  Von Sperling, Ferreira e Gomes (2008) atestaram a degradação da 

qualidade da água no reservatório do Castanhão, que poderá comprometer o 

abastecimento do município de Fortaleza, Ceará, em decorrência da eutrofização. Além 

de dominância de cianobactérias, sobretudo do gênero Planktothrix.  

No Ceará, estudos revelam altas concentrações de nitrogênio e fósforo nas 

bacias dos rios Curu e Acaraú como observado por Figueiredo et al., (2007) nos açudes 

Araras, Edson Queiroz e Jaibaras, que apresentaram vulnerabilidade ambiental ao 

processo de eutrofização, e por, Chaves et al., (2013) no reservatório Pereira de 

Miranda, que verificaram mudanças significativas no estado trófico alertando sobre a 

qualidade da água usada par o abastecimento local. No reservatório Castanhão, usado 

para o abastecimento dos municípios das bacias do Médio e Baixo Jaguaribe e de 

Fortaleza, Molisani et al., (2010) também verificaram aumento na concentração de 

nutrientes devido à ação antrópica, característica relacionada a degradação da água por 

parte da eutrofização. 

Vollenwieder (1968), estudando lagos eutrofizados nos Estados Unidos, 

encontrou relação positiva entre concentração de fósforo e produção primária 

fitoplanctônica. Costa, Barbosa e Dantas (2016) investigaram a relação entre nutrientes, 

produtividade primária e diversidade fitoplanctônica em reservatórios da Paraíba e 

observaram que a disponibilidade de nutrientes na coluna d’água afetava a diversidade e 

produtividade fitoplanctônica. 

Fatores nutricionais influenciam diretamente o crescimento e a 

produtividade dos produtores primários de ecossistemas lênticos, podendo levar a 

eventos de florações acentuadas, especialmente de cianobactérias, que são consideradas 

um dos principais efeitos negativos da eutrofização (SCHINDLER et al., 2008). 

A disponibilidade de nutrientes e a produtividade primária são fatores que 

influenciam os atributos biológicos de organismos aquáticos, de modo que um dos 
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temas centrais no estudo em ecologia é a relação entre produtividade e diversidade 

(PTACNIK et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a teoria espécie-energia, proposta por Wright (1983), 

defende que a quantidade de recurso presente no ecossistema determina o número de 

espécies coexistindo. Por outro lado, o paradigma da biodiversidade e o funcionamento 

do ecossistema partem da premissa de que a riqueza de espécies controla a produção de 

biomassa do ecossistema (CARDINALE et al., 2009). 

Contudo, para o melhor entendimento da relação produtividade e 

diversidade, é importante distinguir a diferença entre produtividade primária e produção 

primária. Muitas vezes, tem-se utilizado os termos produção primária e produtividade 

primária de maneira indiscriminada e como sinônimos. No entanto, as definições são 

distintas. Produção primária é quantidade de matéria nova produzida pelo organismo 

fotossintetizante, e produtividade primária é a produção primária, expressa como taxa, 

ou seja, produção em relação a um período de tempo (anos, dias, meses) e volume. A 

produtividade pode ser expressa como matéria orgânica, carbono ou energia 

(ESTEVES, 2011; BICUDO; BICUDO, 2004). 

Diversos fatores podem afetar a produção primária de fitoplâncton, tais 

como, espessura da zona eufótica, temperatura e concentração de nutrientes (LEE et al., 

2015). Assim, no século XX, pesquisas vêm sendo feitas buscando entender esses 

fatores: Mann e Brylinsky (1973), quando da análise de dados de quarenta e três lagos e 

doze reservatórios, observaram que uma das melhores variáveis não biológicas para 

estimar a produtividade primária é a latitude. A latitude afeta o período de 

disponibilidade de luz solar para os organismos fotossintetizantes, bem como a 

temperatura do ar e da água, isto é, maiores latitudes apresentam menor incidência de 

radiação solar. 

No Brasil, pesquisas atestam a influência dos fatores físicos e químicos 

sobre produtividade primária. Feresin et al., (2010) verificaram o controle da 

produtividade fitoplanctônica no reservatório de Monte Alegre, localizado em Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo. Por meio de experimentos mensais, verificou-se que as 

maiores produtividades ocorreram nos períodos de maior temperatura e de estratificação 

instável. Levando a concluir que, nesse caso, os fatores físicos e químicos foram 

preponderantes em relação aos fatores biológicos. 
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No entanto, estudos sobre a produtividade primária em reservatórios do 

semiárido brasileiro são escassos, apesar da sua importância para compreensão de 

determinados padrões ecológicos, tais como, diversidade e abundância dos organismos 

(COSTA; BARBOSA; DANTAS, 2016). Logo, diante dessa realidade de escassez em 

pesquisas sobre produtividade primária no semiárido brasileiro e da importância do 

tema, este trabalho discute a relação entre fatores limnológicos e produtividade 

fitoplanctônica, assim como daqueles com a diversidade do fitoplâncton em um 

reservatório sujeito às restrições do clima semiárido. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Avaliar a dinâmica sazonal e a produtividade primária das comunidades de 

fitoplâncton do reservatório Pereira de Miranda, localizado na região semiárida do 

Ceará, e associá-las às condições estabelecidas pelas variáveis limnológicas, climáticas 

e hidrológicas locais. 

 

Objetivos específicos 

 

 

 

 Identificar, a partir da análise de amostras mensais, se há mudanças sazonais nas 

variáveis físicas e químicas da água do reservatório Pereira de Miranda; 

 Determinar a produtividade primária fitoplanctônica no reservatório Pereira de 

Miranda e relacioná-la às mudanças nas variáveis físicas e químicas da água e à 

diversidade do fitoplâncton;  

 Avaliar a ação de fatores de distúrbios climáticos e hidrológicos (variação do 

nível da água) sobre as variáveis limnológicas, a produtividade primária e a 

diversidade fitoplanctônica; 

 Avaliar a estrutura das comunidades de fitoplâncton usando índice de 

diversidade de Shannon - Wiener. 
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CAPÍTULO 1 

1.1  REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.1 PRODUTIVIDADE EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

O conceito de produtividade primária planctônica surgiu no século XX. Até 

o século XVIII, não existia tecnologia suficiente para identificar as características 

centrais no processo de produção primária, como absorção de luz, gás carbônico e 

produção de gás oxigênio. Frente a essa limitação, a construção do conceito de 

produtividade primária só ocorreu após os avanços na descrição do processo 

fotossintético (BARBER; HILTING, 2002). 

No final do século XVIII, houve uma competição intelectual na Europa 

buscando entender o processo fotossintético. Nesse período, cientistas e amadores 

competiam para descobrir os processos químicos que regiam a fotossíntese e no final de 

maneira conjunta foi possível descreve a natureza química da fotossíntese. O que foi 

uma das maiores conquistas cientifica da época. O período de 1772 a 1804 foi 

importante para o entendimento do processo fotossintético. Nesse período, descobriu-se 

como ocorre a produção de oxigênio pelas plantas e verificou-se a necessidade de luz 

para a produção de oxigênio. Atestou-se a necessidade de gás carbônico para a produção 

de oxigênio pela planta assim como para produção de matéria orgânica. 

(RABINOWITCH, 1945 apud BARBER; HILTING, 2002). 

Com o esclarecimento detalhado da fotossíntese no ambiente terrestre, o 

próximo passo seria a aplicação desse novo conceito no ambiente aquático continental e 

marinho. No entanto, a descrição acurada dos mecanismos que regem a produção 

fotossintética no ambiente aquático demorou cerca de um século. No final do século 

XIX, as descobertas sobre produção primária aquática ainda se processavam lentamente 

na Europa e na América do Norte. Avanços iniciais no estudo da produtividade marinha 

planctônica ocorreram com o uso de macroalgas, cianobactérias e macrófitas aquáticas 

(CHAMBERS, 1912). 

Conforme Barber e Hilting (2002), na metade do século XIX, dois 

pesquisadores, Hooker e Ørsted, observaram, em trabalhos independentes, que 

organismos planctônicos unicelulares sustentavam a sobrevivência de grandes animais 

marinhos. Contudo, o reconhecimento desses organismos como produtores primários da 

cadeia alimentar oceânica demorou meio século. 
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Hooker observou, na região antártica, floramentos de diatomáceas e grande 

riqueza animal. Esses dados, em conjunto com toda sua pesquisa, levaram-no a atribuir 

às diatomáceas a função de mantenedoras do balanço entre os vegetais e os animais no 

ambiente aquático (BARBER; HILTING, 2002).  

Conclusão semelhante teve Ørsted, ecologista dinamarquês, que estudou o 

mar dos Sargaços e sugeriu serem as algas microscópicas produtoras primárias (WOLF; 

PERTERSON, 1991). À diatomácea, igualmente, foi dado o papel de purificadora do ar 

atmosférico na região antártica (HUXLEY, 1915).  

Em 1887, Victor Hensen, pesquisador que usou pela primeira vez a palavra 

“plâncton” para descrever organismos à deriva nos oceanos, levantou novamente a 

questão quanto à importância das microalgas na produção primária marinha. Hensen foi 

mais longe quando argumentou serem esses microrganismos os produtores mais 

importantes dos oceanos (BARBER; HILTING, 2002). 

Com o desenvolvimento da limnologia, em meados do século XIX, 

naturalistas já demonstravam a relação do crescimento de diatomáceas com a 

disponibilidade de luz, posto que a maior transparência da água proporcionava maior 

incidência de radiação suaquática para o desenvolvimento dos organismos 

fotossintéticos (TALLING, 2008).  

No século XX, com o conhecimento sobre a importância da produção 

planctônica, já estabelecido, os pesquisadores estavam em busca de métodos para medir 

a produtividade planctônica em intervalos pequenos de tempo (CHAMBERS, 1912). 

Os métodos mais tradicionais para medição da produtividade primária são 

baseados na transformação de gases no processo fotossintético. O método de Winkler, 

introduzido em 1888 por Lajos Winkler, mede a concentração de oxigênio dissolvido, 

demonstrando que o aumento de biomassa envolve o consumo de dióxido de carbono e 

produção de oxigênio. Entretanto, o aperfeiçoamento dessa técnica ocorreu a partir da 

introdução da técnica dos frascos claros e escuros, em 1916, por Gran e Gaarder 

(KAUER et al., 2015; ENTZ, 2008; BARBER; HILTING, 2002).  

O ano de 1952 foi muito importante no estudo da produtividade primária em 

ambientes aquáticos, em razão da introdução do método do carbono radioativo (
14

C) 

(STEEMANN, 1952). Até aquele momento, os pesquisadores utilizavam diferentes 

métodos para a obtenção de seus dados, acarretando em dificuldades na comparação dos 

resultados. Contudo, mais importante do que o método, foi a padronização das 

determinações. A partir de então, pesquisadores de diferentes partes do mundo puderam 
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comparar e estimar dados de produtividade primária, utilizando o método do carbono 

reativo (BARBER; HILTING, 2002). 

No Brasil, o desenvolvimento da limnologia floresceu no século XX, 

impulsionado, sobretudo, pela participação do pesquisador Rodolpho von Lhering, que, 

dirigindo a Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste (CTPN), trouxe a este país o 

limnólogo americano Stillman Wright, o qual consagrou-se o pioneiro da limnologia 

brasileira.  A CTPN desenvolveu pesquisas importantes sobre a ecologia dos açudes 

nordestinos (ESTEVES, 2011).  

Wrigt (1934), em seus primeiros trabalhos, reconheceu a alta produtividade 

dos açudes nordestinos e classificou-os como eutróficos, chamando atenção para as 

peculiaridades químicas daqueles corpos d’água. No Ceará, Wright contribuiu com 

pesquisas nos açudes de Cedro, Choró e General Sampaio, investigando a fauna 

bentônica (ESTEVES, 2011). 

 

1.1.2 DIVERSIDADE E PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA  

Há tempos, a relação entre diversidade dos organismos e os demais 

processos que regem um ecossistema atrai a atenção dos pesquisadores (CARLANDER, 

1955; MACARTHUR, 1955). Darwin (1859) defendia que uma maior variedade dos 

seres vivos acarretava em uma maior produção de biomassa. Para o autor, um pedaço de 

terra semeado com diferentes gêneros de gramíneas produzirá um número maior de 

plantas e consequentemente uma forragem seca, em outras palavras, uma maior 

biomassa. 

 Nas últimas décadas do século XX, aumentou consideravelmente o 

interesse dos pesquisadores pelos fatores que afetam a diversidade de espécies em 

ecossistemas (KORHONEN; WANG; SOININEN, 2011). Ecólogos vêm verificando 

que o número de espécies dentro de uma teia alimentar é muitas vezes relacionado com 

produtividade primária do ecossistema (DUFFY et al., 2005; CARDINALE et al., 

2006). Biogeógrafos vêm mostrando que latitude, altitude e outros gradientes espaciais 

associados a diversidade de espécies estão correlacionados com produção de biomassa 

(MITTELBACH et al., 2001). De fato, a associação entre biodiversidade e 

produtividade pode ser estudada por diversos aspectos. Em razão disso, ainda hoje, 

elucidar a relação entre biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas continua a ser 

um dos focos da pesquisa ecológica (SANTOS; CARNEIRO; CIANCIARUSO, 2015). 
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Recentemente, em alguns estudos têm sido analisadas as causas dos padrões 

de diversidade ao longo de gradientes, e um dos mais interessantes, associados à 

variação de diversidade, é a produtividade do ecossistema (KORHONEN; WANG; 

SOININEN, 2011).  

Nesse contexto, pesquisas sobre a relação produtividade – diversidade 

(RPD) são motivadas principalmente pelo declínio global na biodiversidade causado 

pelas ações humanas, assim, é importante a contribuição na produção de conhecimento 

para nortear a gestão e preservação da biodiversidade (MITTELBACH et al., 2001). 

Geralmente, a produtividade primária é usada como forma de avaliar o 

funcionamento de um ecossistema, pois está diretamente relacionada à forma como os 

recursos são utilizados em comunidades naturais. Dado esse papel, para a coexistência 

das espécies, a relação entre produtividade e diversidade tornou-se uma área de 

fundamental importância em ecologia (TILMAN, 1999; WAIDE et al., 1999). 

Essa conexão entre produtividade e diversidade pode ser estudada a partir de 

dois pontos de vista: o primeiro enfoca o efeito da disponibilidade de recursos sobre a 

diversidade e a outra parte da premissa de que a diversidade de espécies controla a 

produção de biomassa de uma comunidade (PTACNIK et al., 2008; KORHONEN; 

WANG; SOININEN, 2011).  

A teoria espécie-energia (TEE) ficou conhecida com a publicação de um 

artigo de Wright (1983). A teoria tem o objetivo de mostrar como a riqueza de espécies 

de uma comunidade é influenciada pela “energia disponível”. Essa teoria, talvez seja a 

melhor explicação para compreender por que a riqueza de espécie tende a crescer com o 

aumento da produtividade do ecossistema (CARDINALE et al., 2009a). De acordo a 

TEE, o crescimento da produtividade propicia o incremento do tamanho populacional 

das espécies residentes e para as espécies raras, o aumento populacional leva a uma 

redução do risco de extinção estocástica, que aumenta o número total de espécies que 

co-ocorrem em uma localização. 

É importante salientar dois pontos da TEE: esta prevê apenas o crescimento 

na relação produtividade e diversidade, e não pressupõe o decréscimo nessa relação; não 

estabelece a relação causal entre produtividade e diversidade de espécies (CARDINALE 

et al., 2009a).  
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De acordo com Wright (1983), a produtividade, representada por biomassa 

de espécies em uma comunidade, frequentemente relaciona-se à diversidade, porque 

ambas são controladas por um fator independente chamado “energia disponível”, que 

representa a soma todos os recursos que pode limitar o tamanho das populações de uma 

espécie. Em outras palavras, quando o autor refere-se a “energia disponível”, presume-

se que represente uma medida agregada da disponibilidade somada dos recursos que 

podem limitar a produção de um conjunto de organismos. 

Embora exista pouca dúvida de que a disponibilidade de todos esses 

recursos influencia o tamanho das populações e, por sua vez, tem alguma influência 

sobre a diversidade de espécies, também parece claro que não se pode simplesmente 

agrupar todos os recursos potencialmente limitantes juntos em uma única medida 

qualitativa e ter qualquer esperança de sair com uma compreensão clara do que limita 

diversidade de espécies. Deve-se considerar, não apenas a disponibilidade total de 

recursos num sistema, mas também o fato dos recursos não serem necessariamente 

exigidos igualmente por todas as espécies em uma comunidade, assim como os recursos 

não serem igualmente disponíveis dentro de um sistema em relação às necessidades dos 

organismos (CARDILANE et al., 2009a).  

Diante disso, ecólogos vêm usando modelos conceituais e matemáticos para 

esclarecer como as diferentes variáveis impactam a relação produtividade – diversidade. 

Loreau et al. (2001) e Schmid (2002) utilizaram separadamente modelos gráficos para 

distinguir entre o “potencial” de produtividade de um ecossistema, que é determinada 

pela disponibilidade de recursos que limitam o crescimento de um grupo de organismos, 

e a real produtividade de um ecossistema, que é medido pelo grau de eficiência com que 

o grupo de organismos captura recursos limitantes (nutrientes ou luz) e os converte em 

biomassa. Os autores argumentaram que a variação na disponibilidade de recursos 

limitantes (produção potencial) em todo o ecossistema restringe a diversidade de 

espécies concorrentes, ao passo que o número de espécies competidoras dentro de 

determinado ecossistema impacta na eficiência de conversão dos recursos em nova 

biomassa (produção real). 

Existe outro ponto de vista sobre a relação produtividade – diversidade. 

Biodiversidade e funcionamento do ecossistema é um paradigma que vem sendo 

aplicado por ecologistas para estudar essa relação da perspectiva de como a 
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produtividade responde à diversidade de espécies de uma comunidade (CARDILANE, 

2009a).  

Essa visão ganhou notoriedade no final do século XX, após os dados 

empíricos mostrarem que a redução no número de espécies de plantas herbáceas levou 

ao uso menos eficiente dos nutrientes e à menor produção vegetal (TILMAN; WEDIN; 

KNOPS, 1996; HECTOR et al., 1999). 

Desde então, experimentos com os mais diversos organismos vêm sendo 

feitos para avaliar como a diversidade de espécies impacta a produtividade no ambiente 

terrestre, nas águas continentais e no ambiente marinho (SCHLAPFER; SCHMID, 

1999; CARDILANE, 2009b). 

Muitas evidências corroboram a premissa levantada pelo paradigma da 

biodiversidade e funcionamento do ecossistema. Cardilane (2012) listou vários 

resultados que reforçam essa visão: a diversidade genética intraespecífica aumenta o 

rendimento de culturas comerciais; a diversidade de espécies de árvores incrementa a 

produção de madeira em plantações; o aumento da diversidade de peixes está associado 

à maior estabilidade dos rendimentos da pesca. 

Contudo, a maior parte do conhecimento a respeito da relação entre 

produtividade e diversidade vem de estudos realizados em ecossistemas terrestres 

(SANTOS; CARNEIRO; CIANCIARUSO, 2015). Um pequeno número de trabalhos 

considera outros organismos, como, o fitoplâncton (PTACNIK et al., 2008; 

KORHONEN; WANG; SOININEN, 2011; COSTA; BARBOSA; DANTAS, 2016). 

Ecossistemas aquáticos são ideais para estudar a relação produtividade – 

diversidade, pois, a produtividade é medida diretamente utilizando métodos 

padronizados, além de fornecer uma comunidade com limites bem definidos. Esses 

ambientes lacustres tem a riqueza de espécies influenciada pela produtividade. E essa 

relação, geralmente, é unimodal. Uma compilação de dados de 33 lagos de água doce 

por Dodson  et al. (2000) mostrou que as relações em sistemas lacustres são unimodais. 

Os autores descobriram que o fitoplâncton, macrófitas e zooplâncton todos mostraram 

relações significativas unimodais entre riqueza de espécies e produtividade primária. 

Concentrar esforços na investigação da relação diversidade-produtividade 

em apenas um ecossistema é muito restrito, sobretudo, quando se considera que a maior 
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parte da produção primária no planeta ocorre em ambientes aquáticos (FALKOWSKI; 

BARBER; SMETACEK, 1998).  

A teoria espécie-energia e o paradigma biodiversidade e funcionamento do 

ecossistema são esclarecedores, mas não suficientes para explicar as condições de 

coexistência das espécies com base na disponibilidade dos recursos. Nesse sentido, a 

análise por uma abordagem multivariada, que relaciona disponibilidade de recursos, a 

biomassa produzida e a riqueza de espécies de uma comunidade, é mais adequada. A 

riqueza é simultaneamente influenciada pela disponibilidade dos recursos limitados que 

regulam o tamanho da população e pelas razões estequiométricas de diferentes recursos 

limitantes que afetam o potencial de coexistências das espécies. Assim, o aumento no 

recurso limitante no ecossistema, elevará a riqueza de espécies e o tamanho das 

populações (CARDILANE et al., 2009b). 

 

1.1.3 PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA EM REGIÕES SEMIÁRIDAS  

Os reservatórios estão sendo construídos em regiões áridas e semiáridas de 

todo o mundo, como uma medida estratégica, para garantir oferta hídrica para fins 

domésticos, industriais e agrícolas (MOSS, 2010). Muitas vezes, esses reservatórios 

apresentam condições ambientais extremas, devido a mudanças pronunciadas no nível 

de água com períodos associados a altas concentrações de nutrientes (DEJENIE et al., 

2012).  

Na região semiárida do nordeste do Brasil, esses reservatórios são 

submetidos a períodos de estiagens anuais, secas interanuais prolongadas, resultantes de 

temperaturas médias anuais elevadas, taxas de evaporação que excedem a precipitação 

anual, entre outras características ambientais restritivas. Ocorre, assim, diminuição do 

nível da água, contribuindo para a intensificação do processo de eutrofização, 

determinando, dessa forma, a dinâmica das comunidades fitoplanctônicas 

(CHELLAPPA et al., 2008).  

Em reservatórios localizados em regiões semiáridas, os níveis elevados de 

nitrogênio e fósforo e o aumento da biomassa de fitoplâncton estão relacionados ao 

domínio de algumas espécies, especialmente de cianobactérias, e à redução na 

diversidade da comunidade (CHELLAPPA et al., 2009; MOURA et al., 2012). 



30 

 

Desse modo, as condições climáticas de uma bacia hidrográfica, na qual 

ecossistemas aquáticos estão inseridos, constituem um elemento chave para a 

caracterização da interação da disponibilidade de nutrientes, diversidade e produtividade 

(COSTA; BARBOSA; DANTAS, 2016). 

Os fatores de controle básicos de produção primária são luz e nutrientes, 

cuja importância relativa nos ecossistemas varia segundo sua dinâmica. Dessa maneira, 

o enriquecimento em nutrientes aumenta a produção primária, incluindo a produtividade 

primária do fitoplâncton (LEE, et al., 2015). 

As flutuações de produtividade primária em lagos temperados são mais 

claramente definidas e conectadas a estações do que na região dos trópicos. A produção 

primária pode ser muito maior em lagos tropicais em razão do efeito direto da 

temperatura sobre a saturação de nutrientes (FERESIN et al., 2010). A produtividade 

pode atingir valores duas ou três vezes maiores do que a de lagos temperados em 

decorrência de taxas metabólicas maiores, que aceleram o retorno de nutrientes para a 

zona eufótica (LEWIS, 1996; AMARASINGHE; VIJVERBERG, 2002). 

 Além disso, a contribuição alóctone de sedimentos e nutrientes desempenha 

papel importante em todas as massas de água. A produção primária pode ser fortemente 

influenciada pela ação conjunta de pulsos de inundação e atividades antrópicas 

(ROLAND, 2000). 

Além de ser limitada pela oferta de recursos (GROSS; CARDINALE, 

2007), o potencial de produção de biomassa de um ecossistema é entendido como a 

consequência da captura eficiente de recursos por parte da comunidade 

(HILLEBRAND; CARDINALE, 2010).  De acordo com Strong (2010), muitos estudos 

sobre a relação produtividade-diversidade concorda que mais espécies usam um 

espectro maior dos recursos disponíveis e convertem esses recursos em biomassa, que 

conduz a uma maior produtividade. Acima dos níveis intermediários de produtividade, 

no entanto, os mesmos estudos demonstram que as interações entre a concorrência, o 

consumo, e as perturbações em escalas espaciais exercem uma influência sobre a forma 

da relação produtividade-diversidade, o que contribui para distribuições unimodais ou 

não lineares. 
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Costa, Barbosa e Dantas (2016) ao estudarem reservatórios na Paraíba, 

nordeste brasileiro, encontraram uma relação unimodal entre produtividade e 

diversidade do fitoplâncton. As regiões do reservatório com maior concentração de 

fósforo e biomassa tiveram maior diversidade de espécies. Enquanto, regiões com baixa 

concentração de fósforo e biomassa tiveram baixo valor de diversidade. De acordo com 

a hipótese relação – recurso (TILMAN, 1985), mudanças na disponibilidade de recursos 

comumente exercem influencia sobre a diversidade. Assim, o aumento na 

disponibilidade de um recurso, como nutrientes, pode culminar em uma mudança em 

outros fatores ambientais, que, juntos, são determinantes da riqueza de espécies. Esta 

situação torna o crescimento linear da relação produtividade-diversidade teoricamente 

impossível de modo que as distribuições mais comuns são unimodais (CARDINALE et 

al., 2009a). 
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CAPÍTULO 2  

Produtividade primária e diversidade de comunidades fitoplanctônicas em 

reservatório do semiárido  

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi avaliar as relações entre diversidade e produtividade da 

comunidade de fitoplâncton em um reservatório do semiárido do Nordeste do Brasil. 

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2015 foram realizadas nove coletas mensais de 

água para determinação de variáveis físicas (temperatura, transparência da água e 

turbidez), químicas (oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH, fósforo total, 

ortofosfato, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e sílica) e biológicas (clorofila a e 

produtividade primária). Também foi coletado fitoplâncton para identificação, contagem 

e cálculo do índice de diversidade de Shannon – Wiener. Foi aplicada análise de 

variância (ANOVA) para produtividade primária e análise multivariada em 

componentes principais (ACP) para ordenar as variáveis químicas e físicas e expressar 

as relações entre elas. A redução do volume de água durante a estiagem prolongada 

afetou as condições limnológicas do reservatório. Não foi observada diferença 

significativa (p > 0,05) na produtividade primária nos meses estudados. No entanto, foi 

verificada maior produtividade primária no período chuvoso.  Foram identificadas trinta 

e uma espécies fitoplanctônicas, com destaque para Microcystis sp. (unitária), mais 

abundante no período chuvoso e Aphanocapsa elachista (sp.), no período seco. O índice 

de diversidade de Shannon – Wiener foi baixo para ambos os períodos, com ligeiro 

aumento a partir de maio.  Assim, pode-se inferir que o período seco interferiu 

negativamente na diversidade e produtividade do fitoplâncton no reservatório Pereira de 

Miranda.  
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CHAPTER 2 

Primary productivity and diversity of phytoplankton communities in semi-arid 

reservoirs 

 

ABSTRACT   

The aim of this study was to evaluate the relationship between diversity and 

productivity of phytoplankton community in a semiarid region of the reservoir in 

northeastern Brazil. Between the months of January and December 2015 were made 

nine monthly samplings of water for determination of physical variables (temperature, 

water clarity and turbidity), chemical (dissolved oxygen, conductivity, pH, total 

phosphorus, orthophosphate, ammonia nitrogen, nitrite , nitrate and silica) and 

biological (chlorophyll a and primary productivity). It was also collected phytoplankton 

for identification, counting and calculating the Shannon diversity index - Wiener. It was 

applied to analysis of variance (ANOVA) for primary productivity and multivariate 

principal component analysis (PCA) to order the chemical and physical variables and 

express the relationships between them. Reducing the volume of water during 

prolonged drought affected the limnological conditions of the reservoir. There was no 

significant difference (p> 0.05) in the primary productivity in the months studied. 

However, it was verified higher primary productivity in the rainy season. Thirty have 

been identified and a phytoplankton species, especially Microcystis sp. (Unit), more 

abundant in the rainy season and Aphanocapsa elachista (sp.), In the dry season. The 

Shannon diversity index - Wiener was down for both periods, with a slight increase 

from May. Thus, it can be inferred that the dry period had a negative influence on the 

diversity and productivity of phytoplankton in Pereira de Miranda reservoir. 

 

Keywords: Primary productivity, Phytoplankton, Cyanobacteria 
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2.1 INTRODUÇÃO  

Os ecossistemas de água doce do semiárido brasileiro estão sujeitos a 

flutuações no nível da água devido à ocorrência de seca prolongada, de chuvas 

irregulares, altas temperaturas e taxas elevadas de evaporação da água, além da 

demanda para as atividades antrópicas (CHELLAPPA, S. et al., 2009). 

Nos reservatórios, essas condições ambientais e hidrológicas, contribuem 

para mudanças nas características físicas, químicas e biológicas da água, regulando a 

disponibilidade de nutrientes e a estruturação das comunidades fitoplanctônicas 

(CHELLAPPA, N. et al., 2009; FERNANDEZ, 2009).  

Essas mudanças sazonais influenciam diretamente os fatores limnológicos 

relacionados com a produtividade primária, tais como, condutividade elétrica, 

transparência da água, pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade, nitrogênio e fósforo 

(BRAGA et al., 2015; AMÂNCIO, 2004; ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2007). 

A estimativa da produtividade primária de um ecossistema aquático é 

essencial para a compreensão da interação entre os fatores ecológicos e da qualidade da 

água diante das fontes de poluição (SONTAKKE; MOKASHE, 2014). Nesse contexto, 

a compreensão da dinâmica das comunidades de fitoplâncton é importante para o bom 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos, uma vez que grande parte da produção 

primária é oriunda desses organismos (KIM et al., 2000). 

As comunidades fitoplanctônicas são reconhecidas por participar da 

ciclagem de nutrientes, como o carbono, nitrogênio e fósforo (FALKOWSKI; 

BARBER; SMETACEK, 1998). Além disso, o fitoplâncton está relacionado não apenas 

com a produtividade primária, mas também com outras variáveis ambientais como os 

nutrientes disponíveis e características físicas da água (NABOUT et al., 2006). 

No semiárido, a disponibilidade de luz e concentração dos nutrientes tem 

relação positiva com a produtividade primária fitoplanctônica.  Trabalhos como os de 

Bambi, Dias e Pinto-Silva (2008), Henry (1998) e Sá-Júnior, Sipaúba-Tavares (1997) 

demonstram relação diretamente proporcional entre os fatores químicos e a 

produtividade primária. 

Em águas continentais, a atividade fotossintética do fitoplâncton, para a 

produção de biomassa, é dependente, principalmente, do fósforo. Schindler (1974) 

investigou a importância do fósforo no processo de eutrofização. Para isso foram 

realizados experimentos comparativos em lagos com características morfológicas, 
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químicas e físicas semelhantes. Os lagos foram fertilizados propositalmente com 

fósforo, nitrogênio e carbono. Como resultado, só houve uma mudança significativa na 

produção primária na região enriquecida com fósforo. Diante desse resultado, o autor 

considerou o fósforo como principal nutriente limitante. De modo semelhante, baixas 

concentrações de nutrientes podem atuar de forma a limitar a produção primária do 

fitoplâncton nos reservatórios (BRAGA et al., 2015; CHELLAPPA, N., et al., 2009; 

REYNOLDS, 2006). 

Além disso, os fatores físicos também pode afetar a produtividade primária. 

De acordo com Henry et al., (1998), fatores físicos, por exemplo, o padrão de mistura 

da água nos reservatórios, podem modificar a disponibilidade de nutrientes, a 

temperatura, a extensão da zona eufótica e, consequentemente, a produtividade 

primária. 

A relação entre produtividade e diversidade de espécies é um dos temas 

fundamentais no estudo dos ecossistemas (CARDINALE et al., 2009), e, o 

estabelecimento da conexão entre diversidade e produtividade primária é um dos focos 

da pesquisa em ecologia (SANTOS; CARNEIRO; CIANCIARUSO, 2015).  Costa, 

Barbosa e Dantas (2016) investigaram a relação produtividade – diversidade 

fitoplanctônica em reservatórios na Paraíba, semiárido do Brasil e verificaram que a 

diversidade fitoplanctônica estava relacionada às variações nos fatores ambientais como 

condutividade elétrica, disponibilidade de nutrientes assim como produção primária.   

Santos, Carneiro e Cianciaruso (2015), ao estudarem a relação entre 

diversidade e produtividade fitoplanctônica em dezenove reservatórios brasileiros, 

concluíram haver relação linear positiva e que a diversidade é um bom preditivo da 

produtividade fitoplanctônica.  

Partindo desse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a relação 

entre produtividade primária e diversidade fitoplanctônica em um reservatório da região 

semiárida do estado do Ceará, Brasil, considerando fatores limnológicos, climáticos e 

hidrológicos que atuam nesse ecossistema aquático.  

 

2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Área de estudo  

O reservatório Pereira de Miranda está localizado na bacia hidrográfica do 

rio Curu, inserido na mesorregião norte do estado do Ceará (Figura 1). A bacia 
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hidrográfica do reservatório Pereira de Miranda ocupa uma área de 2.840 km
2
, sendo 

alimentada principalmente pelo rio Canindé e seu afluente, o rio Capitão Mor. A 

barragem Pereira de Miranda retém as águas na foz do rio Canindé e do rio Curu, após 

a confluência dos rios Canindé e Capitão Mor (ARAÚJO, 1990). 

 

Figura 2.1 – Localização geográfica do reservatório Pereira de Miranda (Pentecoste, Ceará, Brasil) e 

estação de coleta. 

Fonte: próprio autor 

O volume hídrico potencial do reservatório de Pentecoste é 360.000.000 m
3
, 

profundidade média de 7,2 m e sua bacia hidráulica ocupa uma área de 5.700 ha. A 

média pluviométrica anual da região é 778 mm (CEARÁ, 2014). 

O reservatório está contido na região semiárida do nordeste brasileiro, com 

clima tropical quente semiárido. Regime pluviométrico irregular, escassez de chuvas e 

secas periódicas de intensidades variáveis (IPECE, 2007). De acordo com a 

classificação climática de Koeppen (1948), a região de Pentecoste tem o clima do tipo 

BSw’h’, semiárido e quente com chuvas no verão e outono. 
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2.2.2 Variáveis físicas e químicas. 

Foram feitas coletas mensais durante o ano de 2015, nos meses de janeiro, 

março, abril, maio, julho (quadra chuvosa), setembro, outubro, novembro e dezembro 

(período de estiagem). As variáveis físicas e químicas selecionadas para a 

caracterização limnológica do reservatório foram: potencial hidrogeniônico (pH), 

temperatura da água, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD), 

clorofila a, nitrogênio amoniacal (NH3 + NH4
+
), nitrito (NO2

 -
), nitrato (NO3

- 
), fósforo 

total (PT), ortofosfato (PO4
3- 

) e sílica (SiO2).  

As coletas foram realizadas na região mais profunda do reservatório, em um 

único ponto próximo à barragem (coordenadas UTM 471747,552 e 9579942,792), e em 

três profundidades: subsuperfície (30 cm); final da zona eufótica (2,7 vezes a 

transparência da água pelo disco de Secchi); e a, aproximadamente, 50 cm acima do 

sedimento.  

As coletas de subsuperfície e próximo ao sedimento foram feitas com 

garrafa de van Dorn, com capacidade de 5,0 L. As amostras foram acondicionadas em 

frascos de polietileno de 2,0 L envoltos em papel alumínio para restringir a atividade 

fotossintética e permitir, posteriormente, a determinação de clorofila a. Imediatamente 

após as coletas, as amostras foram armazenadas em caixas de isopor contendo gelo até o 

laboratório e mantidas refrigeradas em geladeira abaixo de 4 ºC, até a realização do 

procedimento analítico. 

Os dados de pluviometria foram obtidos na Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), coletados na estação meteorológica de 

Pentecoste. Os dados hidrológicos (variação no nível do reservatório), morfométricos e 

batimétricos foram fornecidos pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará (COGERH).  

Temperatura, pH, e condutividade elétrica foram obtidas por sonda 

multiparamétrica, modelo YSI 6600 V2 e a turbidez foi determinada em turbidímetro 

portátil Digimed, modelo DM-TU. A transparência da água foi medida com disco de 

Secchi. 
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2.2.3 Determinação da produtividade primária fitoplanctônica 

A determinação da produtividade primária fitoplanctônica foi feita 

medindo-se oxigênio dissolvido pelo método iodométrico 4500-O C., conforme Eaton 

et al., (2005).  

A determinação de oxigênio dissolvido é um método indireto para fornecer 

dados sobre a produtividade primária, baseado na produção e consumo de oxigênio em 

frascos claros e escuros. 

Um aparato de produtividade (Figura 2.2) foi usado para comportar os 

frascos de oxigênio dissolvido (OD) nas três profundidades amostradas: subsuperfície, 

zona eufótica e próximo ao sedimento.  

As amostras de água foram coletadas e colocadas em frascos claros e 

escuros de OD, de 300 ml e incubadas por duas horas. Os frascos claros foram 

colocados no aparato de produtividade primária sem proteção contra a incidência solar. 

Os frascos escuros foram envolvidos com fita isolante escura para evitar a ação da 

radiação solar no fitoplâncton. Após a coleta das amostras para OD inicial, o aparato de 

produtividade foi mergulhado com frascos claros e escuros, suspensos nas respectivas 

profundidades de coleta, conforme recomendado por Bicudo e Bicudo (2004). 

 

 

Figura 2.2 – Aparatado de produtividade primária 

Fonte: próprio autor 

Para determinação do OD inicial, foi utilizado o método da Azida 

modificado, 4500-O C. (EATON et al., 2005).  Nessa etapa, as amostras foram 

coletadas em frascos claros para a determinação do OD inicial. 



46 

 

A produtividade primária bruta foi calculada subtraindo a concentração de 

oxigênio no frasco claro da concentração de oxigênio no frasco escuro e dividido pelo 

tempo de incubação, duas horas. Conforme mostrado na equação (1). 

 

PPB = C2 – C1                                                  (1) 

 

Em que: PPB = produtividade primária bruta; C2 = concentração de O2 no frasco escuro após incubação, 

dividada pelo tempo experimental; C1 = concentração de O2 no frasco claro após incubação, dividada pelo 

tempo experimental. 

 

2.2.4 Determinação de fitoplâncton 

As amostras para determinação qualitativa e quantitativa do fitoplâncton 

foram obtidas com garrafa de van Dorn (5 L), apenas na profundidade subsuperfície (30 

cm) devido à dificuldade de identificação nas demais profundidades em razão da alta 

turbidez por ocasião da estiagem prolongada. 

Foram coletados 20 L de água, filtrados em rede de plâncton com abertura 

de malha de 20 μm. Posteriormente, as amostras foram fixadas em solução de Transeau 

4% (20 mL), com volume final de aproximadamente 40 mL, armazenados em 

temperatura ambiente, conforme recomendado por Bicudo e Menezes (2006). 

O processo de identificação e contagem foi realizado no Laboratório de 

Limnologia e Microbiologia Ambiental (LMA), do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE).  

A identificação do fitoplâncton foi feita em microscópio comum, com 

aumento de quarenta vezes, em triplicata, e comparando com as chaves de identificação 

de Anagnostidis e Komárek (1988), Komárek e Anagnostidis (1986), Bicudo e Menezes 

(2006), e Komarek e Anagnostidis (1989). A contagem do fitoplâncton foi feita em 

câmera de Sedgewick Rafter e microscópio invertido, a partir da técnica de campos 

aleatórios e aumento de quarenta vezes.  

A diversidade do fitoplâncton foi calculada pelo Índice de Diversidade de 

Shannon-Wiener (1949). A abundância relativa foi feita de acordo com Paranaguá 

(1991), que considera espécies com mais 50% de abundância relativa como dominantes; 

espécies abundantes entre 30% e 50%; pouco abundantes para as porcentagens de 10% 

a 30%; e raras para porcentagens menores de 10%. 
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2.2.5 Análise estatística 

A avaliação inicial dos dados foi realizada por estatística descritiva (usando 

a média aritmética e desvio padrão), com objetivo de organizá-los em tabelas para 

melhor visualização e compreensão dos padrões sazonais. Para produtividade primária, 

foi feita análise de variância (ANOVA), a fim de verificar a ocorrência de variações 

significativas na produtividade primária, nos meses estudados, considerando nível de 

significância menor do que 5%. 

Foi feito o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos 

dados e a padronização foi feita usando Log 10 na base X+1. A análise multivariada em 

componentes principais (ACP) foi usada para ordenar as variáveis químicas e físicas e 

expressar as relações entre elas, além de identificar as variáveis mais relevantes para a 

variação dos dados. Os dados foram inicialmente padronizados e a ACP foi realizada no 

programa Paleontological Statistics (PAST). 

 

2.3 RESULTADOS 

O ano de 2015 foi caracterizado por  integrar um cenário de seca interanual 

duradouro, iniciado na estiagem de 2011. A precipitação total do ano estudado foi de 

579 mm, abaixo da média histórica para a região (768 mm), com o máximo de 

precipitação em março e ausência de chuvas em agosto, setembro, outubro e novembro  

(Figura 2.3).     
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Figura 2.3 – Dados pluviométricos de 2015 e média histórica das precipitações mensais do município de 

Pentecoste – Ceará (1974-2015). 

Fonte: adaptado pelo autor (CEARÁ, 2016) 
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Confirmou-se a sazonalidade da precipitação, pois, os primeiros seis meses 

do ano (período chuvoso) tiveram média de 82 mm, enquanto nos demais meses 

(período seco) esta média foi de aproximadamente 0,5 mm. 

Os valores médios e desvios-padrão das variáveis físicas e químicas da água 

do reservatório Pereira de Miranda, obtidos no período de estudo, constam na Tabela 

2.1. Em relação à transparência da água (DS), no período chuvoso, registrou-se maior 

média em relação ao período seco.    

 

 

Tabela 2.1 - Médias das variáveis ambientais em três profundidades  (média ± desvio padrão) amostradas 

mensalmente no reservatório Pereira de Miranda, Pentecoste, Ceará, nos períodos chuvoso (janeiro, 

março, abril e maio) e seco (julho, setembro, outubro, novembro e dezembro) de 2015.  

Variáveis Período chuvoso Período seco 

Temperatura (°C) 29,16 ±1,14 28,13 ±0,42 

Pluviosidade (mm) 93,48  ±79,82 0,55 ±0,99 

DS (m) 0,42 ±0,14 0,28 ±0,09 

Zmax (m) 5,58 ±0,91 5,53 ±0,31 

Zeu/Zmax 0,20 ±0,08 0,13 ±0,04 

Turbidez (NTU) 32,26 ±16,39 39,78 ±9,90 

C.E (μS/cm) 1.493,40 ±677,13 1.430,17 ±225,32 

pH 7,43 ±0,50 8,26 ±0,24 

OD (mg.L
-1

) 4,89 ±2,94 6,59 ±0,52 

NH3 (mg.L
-1

) 0,17 ±0,18 0,15 ±0,39 

NO2
-
 (mg.L

-1
) 0,02 ±0,03 0,01 ±0,01 

NO3
-
 (mg.L

-1
) 0,05 ±0,04 0,01 ±0,02 

PT (mg.L
-1

) 0,22 ±0,07 0,14 ±0,05 

PO4
3-

 (mg.L
-1

)  0,22 ±0,06 0,01 ±0,00 

SiO2 (mg.L
-1

)  6,64 ±2,33 7,90 ±1,08 

Cl “a” (µg.L
-1

)  4,29 ±2,62 2,60 ±1,10 

P. P. (mlC/m
3
/h)  0,13 ±0,10 0,06 ±0,03 

 

DS = transparência da água com disco de Secchi (m); Zmax = profundidade total (m); Zeu = zona 

eufótica (m); CE = condutividade elétrica (μS/cm);  pH  = potencial hidrogeniônico (adimensional); OD: 

oxigênio dissolvido (mg.L
-1

); NH3 (mg.L
-1

) = amônia (mg.L
-1

); NO2 
-
  (mg.L

-1
) = nitrito (mg.L

-1
); NO3

-
= 

nitrato (mg.L
-1

); PT = fósforo total (mg.L
-1

); PO4
3-

 = ortofosfato (mg.L
-1

); SiO2 = sílica reativa dissolvida 

(mg.L
-1

)  CL “a” = clorofila a (μg.L
-1

); P. P. = produtividade primária bruta (mlO2/m
3
/h). 

 

Dentre as variáveis medidas in situ, a condutividade elétrica foi a que 

apresentou maiores amplitudes durante o ano, com queda acentuada em abril. A 
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concentração de oxigênio dissolvido (OD) foi maior no período seco.  A concentração 

da clorofila a diminuiu de 4,78 µg.L
-1

, média do período chuvoso, para 2,54 µg.L
-1

, 

período seco. 

A concentração de fósforo total (PT), foi reduzida quase pela metade, do 

período chuvoso ao período seco. A concentração máxima de fósforo total ocorreu no 

mês de abril, o segundo mês com maior precipitação pluviométrica, seguida de uma 

queda gradual nos meses seguintes.  Da mesma forma, o valor máximo de ortofosfato 

foi registrado em abril, mas ao longo do estudo a concentração foi reduzida até não ser 

mais detectada pelo método analítico (curva de calibração: 0,01 a 6,00 mg P.L
-1

). 

A maior concentração de nitrato, assim como para fósforo total, ocorreu no 

mês de abril, e nos meses seguintes houve queda gradativa até não ser detectável pelo 

método (curva de calibração: 0,01 a 1,0 mg NO3
-
.L

-1
). Em geral, as concentrações de 

nitrito estiveram abaixo do limite de detecção do método analítico, com um pequeno 

acréscimo em abril. Assim, no mês de abril, mês de grande precipitação, tanto em 2015 

como historicamente, houve um pico de concentração de nitrito, nitrato, ortofosfato e 

fósforo total.   

Entre os meses estudados, não houve variação de produtividade primária 

bruta, de acordo com a ANOVA (p > 0,05). Porém, a produtividade primária bruta das 

amostras de superfície e da zona eufótica foram maiores que a da região próxima ao 

sedimento (Figura 2.4).  

Figura 2.4 – Produtividade primária bruta do reservatório Pereira de Miranda, Pentecoste, Ceará, 2015. 

Fonte: próprio autor 
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Foram identificadas trinta e uma espécies de fitoplâncton, distribuídas entre 

as classes Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Zignematophyceae 

(Tabela 2.2). A riqueza de espécies variou de 22 a 28 espécies, entre os períodos 

chuvoso e seco, respectivamente.  

 

 

 

Tabela 2.2 - Espécies fitoplanctônicas: número, porcentagem e densidade no reservatório Pereira de 

Miranda, 2015. 

Classe  Nº de espécies  Nº de espécies (%) Densidade (%) 

Cyanophyceae 16 52 98,4 

Bacillariophyceae 4 13 0,5 

Chlorophyceae 9 29 0,4 

Zygnematophyceae 2 6 0,7 

Total 31 100 100,0 

 

O número de espécies registrado, da classe Bacillariophyceae, duplicou no 

período seco, em relação ao chuvoso. A Cyanophyceae, independente da espécie, 

sempre foi a mais abundante durante todo o período de estudo (Tabela 2.3). 

A classe Bacillariophyceae compreende 0,5% da densidade total, sendo a 

segunda classe com maior abundância, mas com apenas quatro espécies (Aulacoseira 

granulata, Aulacoseira granulata var. angustissima, Cyclotella meneghiniana, Synedra 

ulna) (Tabela 2.2). A cianobácteria Microcystis sp. (unitária) foi dominante no período 

chuvoso (Tabela 2.3), com maior abundância relativa em março, enquanto a espécie 

mais abundante no período seco foi a Aphanocapsa elachista sp. Além disso, a A. 

elachista sp. teve sua maior densidade em março, com 119 org.mL
-1

, o mesmo mês de 

maior abundância da Microcystis sp., que sofreu redução elevada na sua densidade 

durante o período seco. As demais espécies de cianobactérias foram raras (abundância 

relativa abaixo de 10%).  

A classe Chlorophyceae apresenta densidade de 0,4%, com uma diversidade 

maior para as nove espécies identificadas (Ankistrodesmus sp., Dictyosphaerium sp., 

Monoraphidium sp., Micractinium pussillum, Scenedesmus sp., Desmodesmus sp., 

Crucigênia sp., Volvox sp., Sphaerocystis sp.) As clorofíceas foram representadas 

somente por espécies raras, com seis espécies no período chuvoso e, sete, no período 
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seco. Destaque para espécie Ankistrodesmus sp., que só foi registrada em abril (período 

chuvoso) e para Volvox sp., com registro apenas em janeiro (período chuvoso) e outubro 

(período seco). A espécies mais representativas nessa classe foram Micractinium 

pussillum e Ankistrodesmus sp. 

A classe Bacillariophyceae, teve a espécie Cyclotella meneghiniana 

registrada em sete dos nove meses estudados e foi a mais representativa (49 org.mL
-1

). 

No período chuvoso, a C. meneghiniana e a Aulacosteira granulada var.augustissima 

foram as únicas espécies registradas. 

A classe Zygnematophyceae foi representada pelas espécies Closterium sp. 

e Staurastrum  leptocladum. Ambas foram consideradas espécies raras. A Closterium 

sp. foi mais frequente, sobretudo, no período seco. Contudo, encontrou-se maior 

densidade de Staurastrum leptocladum, com destaque para o mês de março, no período 

chuvoso (59 org.mL
-1

). 
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Classe Espécies Jan Mar Abr Mai Jul P.C Set Out Nov Dez P.S

Aphanocapsa elachista (sp.) 10,23*** 1,41        8,38          10,36*** 17,63*** 2,75          38,32** 19,19*** 38,32** 30,72** 27,89***

Aphanocapsa incerta 1,14          -         -            0,26          1,10          0,10          3,65        1,86        2,40        2,79        2,30

Coelomoron sp. -            -         -            -            -            -            -         0,31        -         -         0,09

Asterocapsa sp. -            0,70        -            -            -            0,61          -         -         -         -         -         

Merismopedia sp. 0,57          -         -            -            1,10          0,06          -         -         0,30        -         0,07

Microcystis aeruginosa 0,57          0,70        0,52          -            -            0,66          -         -         -         -         -         

Microcystis sp. (unitária) 56,81* 83,09* 26,17*** 32,12** 29,75*** 77,34* 5,47        21,05*** 14,37*** 15,36*** 14,06***

Microcystis sp. (colônia) 1,14          11,26*** 55,49* 11,39*** 7,16          11,80*** 9,12        32,19** 0,30        0,28        10,34***

Snowella lacustris 1,14          -         -            4,15          2,20          0,22          0,36        0,31        2,40        2,79        1,43

Sphaerocavum sp. 1,70          0,70        2,09          -            -            0,78          -         -         0,30        -         0,07

Synechocystis sp. -            -         2,62          -            -            0,08          -         -         -         0,28        0,06

Aphanizomenon sp. 1,70          0,70        -            10,36*** 8,82          1,16          0,36        -         0,30        -         0,12

Cylindrospermopsis raciborskii 21,59*** 0,70        -            0,52          3,31          2,11          12,77*** 3,10        9,58        13,96*** 8,43

Geitlerinema sp. -            -         -            7,25          6,61          0,32          9,12        6,19        19,16*** 19,55*** 12,66***

Planktothrix agardhii -            -         -            12,43*** 4,96          0,41          0,36        -         -         -         0,04

Pseudanabaena galeata -            -         -            0,26          5,51          0,12          14,59*** 9,91        9,58        12,56*** 10,23***

Cyclotella meneghiniana 0,57          -         1,05          10,36         3,86          0,41          3,65        2,48        0,30        -         1,25

Aulacoseira granulata -            -         -            -            -            -            -         0,31        0,30        -         0,16

Aulacoseira granulata var. angustissima -            -         -            -            1,10          0,02          0,36        -         0,30        -         0,12

Synedra ulna -            -         -            -            -            -            0,36        -         -         -         0,04

Ankistrodesmus sp. -            -         3,14          -            -            0,09          -         -         -         -         -         

Dictyosphaerium sp. -            -         -            -            0,28          0,01          -         -         -         -         -         

Monoraphidium sp. 0,57          -         0,52          -            0,28          0,06          0,36        -         0,30        0,28        0,19

Scenedesmus sp. -            -         -            -            -            -            -         0,31        0,30        0,28        0,23

Micractinium pussillum -            -         -            -            6,06          0,12          0,36        1,24        0,30        -         0,47

Desmodesmus sp. -            -         -            -            -            -            -         0,31        0,30        0,28        0,23

Volvox sp. 0,57          -         -            -            -            0,04          -         0,31        -         -         0,08

Crucigênia -            -         -            -            -            -            -         0,31        0,30        0,28        0,23

Sphaerocystis sp. 0,57          -         -            0,26           0,04          -         -         0,30        0,28        0,14

Closterium sp. 0,57          -         -            0,26          0,28          0,05          0,36        0,31        0,30        -         0,21

Staurastrum leptocladum 0,57          0,70        -            -            -            0,64          0,36        0,31        -         0,28        8,73
Zygnematophyceae

Cyanophycea

Bacillariophyceae

Chlorophyceae

Legenda: P.C. – período chuvoso, P.S. – período seco, *Dominante, **Abundante, ***Pouco abundante.

Tabela 2.3 - Abundância relativa (%) de espécies de fitoplâncton no reservatório Pereira de Miranda em 2015. 
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A média dos valores do índice de diversidade de Shannon-wiener para o 

reservatório Pereira de Miranda foi de 1,63. Além disso, todos os registros do período 

seco foram superiores aos do período chuvoso. A partir de julho houve queda 

progressiva no índice de diversidade. 

Figura 2.5 - Variação da diversidade fitoplantônica no reservatório Pereira de Miranda, 2015 

Em relação aos resultados da análise de componentes principais (ACP) para 

os dados físicos e químicos do período chuvoso, os três primeiros componentes 

explicaram 81% da variância dos dados (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4– Correlação das variáveis físicas e químicas, no período chuvoso, com os componentes 1, 2 e 

3 da análise do componente principal.  
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Variáveis Componente 1 (37%) Componente 2 (24%) Componente 3 (20%)

Temperatura (C°) 0,2416 0,1683 -0,1762

Pluviosidade (mm) 0,2695 0,2493 0,2416

Transparência da água (disco de secci) 0,1891 0,4082 0,04145

Profundidade máxima (Zmax) 0,2174 -0,00585 -0,4439

Zona eufótica/ Profundidade total (Zeu/Zmax) 0,06284 0,4181 0,2324

Turbidez (NTU) -0,05939 -0,3993 0,1768

Condutividade Elétrica(C.E) -0,04462 0,02599 0,4254

pH -0,3442 0,1107 0,1669

Oxigênio Dissolvido (OD) -0,0001525 0,1277 -0,0545

Amônia (NH3) 0,1528 -0,3999 0,1684

Nitrito (NO2

-
) 0,3478 -0,157 0,01319

Nitrato (NO3
-
) 0,3229 -0,1493 0,2292

Fósforo Total (PT) 0,3726 -0,04216 0,01352

Ortofosfato (PO4) 0,3614 -0,03003 -0,186

Sílica (SiO2) 0,06999 -0,1096 0,5036

Clorofila (Cl a) 0,1379 0,3718 0,1858

Produtividade Primária Bruta (mgC.m
-3

.h
-1

) 0,3407 -0,1398 0,1038
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A análise do componente um, com 37% da variância, mostrou uma 

correlação positiva entre nitrito, nitrato, fósforo total, ortofosfato e produtividade 

primária bruta, assim como a relação inversa dessas variáveis com o pH. Temperatura 

da água, profundidade máxima e pluviosidade correlacionaram-se positivamente 

(Tabela 2.4; Figura 2.6).  

Fonte: próprio autor  

Com relação aos resultados da análise da ACP, baseada nos dados físicos e 

químicos para o período seco, os três primeiros componentes explicaram 87% da 

variância dos dados (Tabela 2.5).  

A análise do componente um, com 46% da variância, mostrou uma 

correlação positiva entre amônia, nitrito, nitrato e produtividade primária, assim como, a 

relação inversa dessas variáveis com sílica, clorofila a e produtividade primária. 

Transparência da água e zona eufótica também correlacionaram-se positivamente 

(Tabela 2.5; Figura 2.7). 

Figura 2.6 - Análise de componentes principais das variáveis ambientais e produtividade primária no 

período chuvoso. 

 

JanS= janeiro (subsuperficie); JanZ= janeiro (zona eufótica); JanF= janeiro (fundo); MarS= março 

(subsuperficie); JanZ= março (zona eufótica); JanF= março (fundo); AbrS= abril (subsuperficie); AbrZ= abril 

(zona eufótica); JanF=Abril (fundo); MaiS= maio (subsuperficie); MaiZ= maio (zona eufótica); MaiF= maio 

(fundo);   
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O componente dois explicou 24% da variância dos dados.  A análise desses 

resultados indicou relação positiva entre os dados de ortofosfato e pH e relação inversa 

desses com a profundidade total.  Os dados de nitrito, nitrato e condutividade elétrica 

correlacionaram-se positivamente. 

Tabela 2.5 – Correlação das variáveis físicas e químicas, no período seco, com os componentes 1, 2 e 3 

da análise de componentes principais 

 

A interpretação dos dados do componente um (eixo x), com 46% da 

variância dos dados, permiti a visualização de agrupamento entre sílica, clorofila a e 

pluviosidade e de um agrupamento, inversamente relacionado, entre amônia, nitrito, 

nitrato e produtividade primária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Componente 1 (46%) Componente 2 (24%) Componente 3 (17%)

Temperatura (C°) 0,1289 0,03396 0,4868

Pluviosidade (mm) 0,2522 0,1203 0,3761

Transparência da água (disco de secci) -0,3437 0,03327 0,1243

Profundidade máxima (Zmax) 0,02639 -0,469 -0,05213

Zona eufótica/ Profundidade total (Zeu/Zmax) -0,3261 0,1165 0,1609

Turbidez (NTU) 0,3004 0,1653 -0,1646

Condutividade Elétrica(C.E) 0,287 0,2667 0,1197

pH 0,01051 0,466 -0,1393

Oxigênio Dissolvido (OD) -0,03469 0,1709 -0,3905

Amônia (NH3) -0,2101 0,2092 0,09557

Nitrito (NO2
-) -0,2738 0,2781 -0,07545

Nitrato (NO3
-) -0,2744 0,2976 -0,0132

Fósforo Total (PT) 0,3368 0,143 0,008907

Ortofosfato (PO4

-
) 0,056 0,4074 0,162

Sílica (SiO2) 0,2559 0,06719 -0,3769

Clorofila (Cl a) 0,2651 -0,008133 0,3424

Produtividade Primária Bruta (mgC.m
-3

.h
-1

) -0,2718 -0,06508 0,2522
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No período seco, a relação entre pluviosaide e transparência da água foi 

inversa (Figura 2.7; Tabela 2.5). O componente dois (eixo y) explicou 24% da variância 

dos dados e a análise dos resultados mostrou uma correlação entre pH e ortofosfato. 

 

2.3 DISCUSSÃO 

A precipitação atípica de 2015, caracterizada por baixo aporte hídrico e 

intensificada pelas condições de estiagem prolongada estabelecida desde 2011, resultou 

em condições hidroclimáticas restritivas, como baixo volume armazenado e maior 

vulnerabilidade à turbulência das massas de água e eutrofização. Embora tenha chovido 

nos meses considerados historicamente chuvosos, o baixo volume precipitado não 

induziu mudanças nas variáveis físicas, químicas e biológicas, além de não favorecer 

alterações sazonais significativas na abundância relativa das espécies fitoplanctônicas.  

Isso, somado à demanda antropogênica e à evapotranspiração elevada, reduziu 

gradativamente o nível de água do reservatório Pereira de Miranda, ao ponto do 

abastecimento humano ser realizado com água do volume morto (CEARÁ, 2016).   

JulS= julho (subsuperficie); JulZ= julho (zona eufótica); JulF= julho (fundo); SetS= setembro (subsuperficie); 

SetZ= = setembro (zona eufótica); SetF= setembro (fundo); OutS= outubro (subsuperficie); OutZ= outubro 

(zona eufótica); OutF= outubro (fundo); NovS= novembro (subsuperficie); NovZ= novembro (zona eufótica); 

NovF= novembro (fundo); DezS= dezembro (subsuperficie); DezZ= dezembro (zona eufótica); DezF= dezembro 

(fundo);   
 

 

 
 

Figura 2.7 - Análise de componentes principais das variáveis ambientais e produtividade primária no 

período seco. 
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Durante esse cenário de estiagem e redução gradual do nível da água, o 

reservatório Pereira de Miranda foi caracterizado pela sua vulnerabilidade a condições 

de mistura completa das massas de água pelo vento, especialmente no segundo semestre 

do ano, como observado por Lima et al., 2015 em anos anteriores. Tais fatores são 

reconhecidos por intensificar a vulnerabilidade física, química e biológica dos 

reservatórios do semiárido brasileiro (BARBOSA et al., 2012; FREIRE et al., 2009). 

Essa circunstância climática, à qual o reservatório Pereira de Miranda foi 

submetido, influenciou a transparência da água, a disponibilidade de nutrientes e as 

alterações na estrutura da comunidade de fitoplâncton. Lima et al., 2015 em estudo 

realizado nesse mesmo reservatório verifiram que a estiagem de 2012 e 2013 deu 

origem a características hidráulicas e morfométricas que favoreceram a ação física do 

vento como fator de perturbação e ressuspensão de sedimentos diminuindo 

transparência da água. Deste modo, a mudança na disponibilidade de luz em decorrência 

da alteração na turbidez e transparência da água pode ser determinante para a alteração 

na estrutura das comunidades fitoplanctônicas (BITTENCOURT-OLIVEIRA; 

MOURA, 2012). 

Em reservatórios, a produtividade primária do fitoplâncton é influenciada, 

principalmente, por fatores físicos (disponibilidade de luz) químicos (nutrientes) e 

biológicos (LEE et al, 2015; KOLDING; ZWIETEN, 2012). Além disso, a atividade 

fotossintética desses organismos responde às instabilidades impostas pelas condições 

ambientais dos reservatórios do semiárido, como chuva, vento (CHELLAPPA et al., 

2009; FREIRE et al.; 2009; CHAVES et al, 2013), estratificação e circulação das 

massas de água (DANTAS; BITTENCOURT-OLIVEIRA; MOURA, 2010; 

CHELLAPPA et al., 2009).  Esses fatores podem agir em conjunto, restringindo ou 

aumentando a produtividade primária do ecossistema. 

Dois dos principais fatores que influenciam a produtividade primária é a 

ação combinada de luz e nutrientes, que podem agir de modo conjunto ou não (LEE et 

al., 2015). Nos ambientes aquáticos, a radiação solar sofre modificação em função de 

sua posição geográfica, época do ano, ângulo de incidência e condições de distúrbio da 

água (vento e precipitação) (HENRY, 1998). O fitoplâncton, por sua vez, depende da 

disponibilidade da radiação para a produção primária (atividade fotossintética). Assim, 
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condição de alta turbidez e pouca transparência da água influencia negativamente na 

disponibilidade de radiação solar e na taxa de produtividade primária. 

No reservatório Pereira de Miranda, foi observado que, em média, a 

transparência da água foi maior no período chuvoso, coincidindo com maiores taxas de 

produtividade primária e maior concentração de clorofila a. Esses resultados estão de 

acordo às observações de Henry (1998), de que a transparência da água influencia a 

produtividade do fitoplâncton, pois uma maior transparência possibilita maior 

penetração da radiação solar e consequentemente maior taxa de produtividade primária, 

uma vez que a disponibilidade de luz é um fator limitante para a atividade fotossintética 

do fitoplâncton. Assim, em um reservatório com alta concentração de partículas e 

compostos dissolvidos, ocorre forte dispersão da radiação impactando negativamente na 

produtividade do ecossistema. 

A transparência da água também influenciou a concentração de oxigênio, 

pois o oxigênio dissolvido está relacionado com transparência de duas maneiras: uma 

maior transparência da água possibilita a incidência de radiação solar a regiões mais 

profundas, sendo que essa maior disponibilidade de radiação impacta positivamente na 

produtividade primária do ambiente aquático, que tem como um dos produtos da 

atividade fotossintética a liberação de oxigênio molecular (BAMBI; DIAS; PINTO-

SILVA, 2008); por outro lado, uma maior radiação implica em temperaturas maiores e, 

consequentemente, uma menor taxa de retenção de oxigênio dissolvido Henry et al., 

(1998). 

Embora, as regiões tropicais sejam caracterizadas por elevada radiação 

durante todo o ano e baixas variações na magnitude dessa radiação na superfície da 

água, a penetração de luz pode variar afetando a produtividade do ambiente aquático 

(TALLING; LEMOALLE, 1998). Nesse sentido, a turbidez tem papel relevante na 

disponibilidade de luz na coluna d’agua, principalmente nas camadas inferiores do 

reservatório, devido à redução da extensão da zona eufótica, influenciando 

negativamente na produtividade primária do ecossistema (LEE et al., 2015). 

De fato, a turbidez do reservatório Pereira de Miranda aumentou durante o 

período estudado com o prolongamento da estiagem. Contudo, a concentração de 

clorofila a e os valores de produtividade primária não seguiram essa mudança. Esse fato 

reforça a evidência de que a baixa produtividade primária no reservatório tenha ocorrido 
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em decorrência das condições de turbidez elevada e menor radiação subaquática, como 

observado por Smith (1982) que comentou que o efeito da turbidez mineral, 

especialmente em reservatórios, pode ter influência sobre as concentrações de clorofila 

a, devido à redução da radiação subaquática e menor taxa de fotossíntese. Somando-se a 

isso, segundo Freitas, Riguetto e Attayde (2011), a concentração reduzida de clorofila a 

é um indicativo de que essa turbidez se deve a partículas minerais, como presume-se ter 

ocorrido no reservatório Pereira de Miranda.     

Em estudo realizado em dois reservatórios da região semiárida do estado do 

Rio Grande do Norte, Braga et al. (2015) encontraram padrão semelhante. Quando o 

reservatório de Cruzeta passou por uma estiagem prolongada, houve aumento na 

turbidez e redução acentuada na concentração de clorofila a e no crescimento algal.  

Para esses autores, a turbidez inorgânica foi o responsável pela redução na concentração 

de clorofila a nesse reservatório. 

No reservatório Pereira de Miranda, os maiores valores encontrados para 

produtividade primária no período chuvoso foram, provavelmente, devido à maior 

concentração de fósforo total e das frações dissolvidas de nitrogênio. De acordo com 

Reynolds (2006), a redução na concentração de fósforo total pode ser explicada pela 

absorção desse nutriente pelo fitoplâncton. Com a atividade fotossintética do 

fitoplâncton, há um aumento na concentração da clorofila a e, por consequência, 

redução do fósforo total (BRAGA et al., 2015). Em estudo realizado no reservatório de 

Dourado, no semiárido do Rio Grande do Norte, Braga et al., (2015) observaram que as 

concentrações de fósforo total aumentaram no período chuvoso, enquanto, durante a 

estiagem prolongada, foram registradas concentrações baixas de fósforo total e alta 

concentração de clorofila a devido à absorção do fósforo pelo fitoplâncton no processo 

fotossintético.  Padrão semelhante foi encontrado no reservatório de Tapacurá, onde os 

períodos de baixo volume do reservatório foram associados com baixa concentração de 

fósforo total e florações de cianobactérias (BOUVY et al., 2003)  

No reservatório Pereira de Miranda a estiagem não contribuiu para o 

aumento da concentração de clorofila a ou de produtividade primária. Esse resultado se 

deve a influência da turbidez mineral e detritos que, especialmente em reservatórios, 

pode ter maior ação sobre a concentração de clorofila a, devido à redução da radiação 

subaquática e menor taxa de fotossíntese (SMITH, 1982).  
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A redução no nível do reservatório acompanhou a redução na concentração 

de clorofila a, indicando que períodos de estiagem não estão necessariamente 

relacionados com crescimento algal (BRAGA et al., 2015). Resultados semelhantes 

foram observados por Bezerra, Becker e Mattos (2014), ao relatarem que o aumento nas 

concentrações de fósforo, associado à redução no volume armazenado no reservatório 

Gargalheiras e Cruzeta, no semiárido do Rio Grande do Norte, não foi correlacionado 

com o aumento na concentração de clorofila a, indicando a interferência da turbidez 

mineral na limitação da produtividade primária. Tais fatores físicos e químicos são 

recursos podem interferir na produtividade primária  e diversidade biólogica do 

ambiente. Uma vez que podem limitam a eficiencia dos organismos fotossintetizantes 

na sua produção primária (SANTOS; CARNEIRO; CIANCIARUSO, 2015). 

A cianobactéria Microcystis sp. (unitária) foi à espécie dominante no 

período chuvoso, quando o reservatório Pereira de Miranda estava com zona eufótica 

maior. Os organismos do gênero Microcystis podem ser encontrados em colônias, 

restritas a uma bainha ou em vida livre. No entanto, neste trabalho, a maior parte das 

células estiveram fora da bainha mucilaginosa, o que contribuiu para elevar mais ainda a 

abundância relativa dessa espécie. A dispersão de células pode ter sido provocada pela 

turbulência da água ou por outros fatores físicos. Em razão da dispersão de células na 

coluna de água e dificuldade na identificação das espécies, esses indivíduos foram 

identificados como Microcystis sp. (unitária).  

De acordo com o sistema de classificação funcional proposto por Reynolds 

et al. (2002), essa espécie, Microcystis aerugisona, pertence ao grupo funcional (M), 

devido às suas adaptações a ambientes de baixa latitude com camadas mistas de 

nutrientes e alta insolação. Portanto, a radiação pode ser considerada um fator de 

sucesso para a dominância ou maior abundância dessa espécie no reservatório Pereira de 

Miranda. 

Resultado semelhante foi observado por Dantas, Bittencourt-Oliveira e 

Moura (2012), ao analisarem a comunidade fitoplanctônica de três reservatórios do 

semiárido de Pernambuco. No estudo, o reservatório de Tapacurá, sob condições 

semelhantes ao reservatório Pereira de Miranda, teve como espécie mais abundante a 

Microcystis aerugisona, devido à reduzida disponibilidade de luz na região de 

superfície do reservatório em decorrência da diminuição da transparência da água. Lima 
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et al. (2011), em estudo realizado em 2010 no reservatório Pereira de Miranda, 

observaram maior abundância de Microcystis aeruginosa no período de estiagem, com a 

redução da transparência da água, sugerindo que essas espécies poderão se estabelecer  

mesmo sob baixa disponibilidade de radiação subaquática. A ampla distribuição da 

Microcystis aeruginosa  em diferentes regiões do Brasil , como discutida por  Soares et 

al.  (2013),  é uma forte evidência do seu  grau elevado de adaptação em  diversas 

condições  limnológicas, o que contribui para o gênero ser considerado um dos mais 

abundantes em reservatórios brasileiros dominados por cianobactérias (SOARES et al., 

2013) 

A Abundância mais elevada para Aphanocapsa elachista, durante o período 

de estigem esteve associada à mistura das massas de águas do reservatório e à reduzida 

transparência da água e elevados valores de temperatura da água durante o estudo, 

condições que favorecem o crescimento de cianobactérias em corpos de água tropicais, 

notadamente no semiárido brasileiro (BOUVY et al., 2003; SOARES et al., 2013).  A 

presença de A. elachista  pode ser explicada pelas características do grupo funcional a 

que a espécie pertence, grupo (K). Esse grupo tem como hábitat, locais ricos em 

nutrientes e possui sensibilidade a misturas na coluna de água (REYNOLDS et al., 

2002). 

Em relação aos atributos das comunidades de fitoplâncton, a maior 

diversidade, estimada pelo índice de Shannon-Wiener, foi observada no final do período 

chuvoso. A diversidade reduziu em março, mês de maior pluviosidade, e, em seguida, 

teve um crescimento até o final do período chuvoso. A partir de maio, houve uma queda 

gradual até o último registro em dezembro. A maior taxa de  produtividade primária e 

concentração de clorofila a no período chuvoso, assim como, a queda gradativa na 

diversidade o período seco, pode ser entendida de dois pontos de vista: da perspectiva 

que enfoca o efeito da produtividade primária sobre a diversidade do fitoplâncton ou da 

abordagem que investiga o papel da diversidade sobre a produção primária (PTACNIK 

et al, 2008; KORHONEN; WANG; SOININEN, 2011).  

Santos, Carneiro e Cianciaruso (2015), ao analisarem 19 reservatórios da 

região central do Brasil, encontraram uma relação positiva entre a produtividade 

primária e a diversidade fitoplanctônica. Essa relação positiva pode, em parte, ser 

atribuída ao uso mais eficiente dos recursos uma vez que espécies diferentes apresentam 
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diferentes necessidades na captação nos recursos disponíveis (GROSS; CARDINALE, 

2007; CARDINALE et al., 2006) 

No reservatório Pereira de Miranda, a redução da diversidade, a partir de 

maio, ocorreu no mesmo período de maior abundância da cianobactéria Microcystis sp. 

(unitária). Resultado semelhante foram observados por Lima et al. (2011), em pesquisa 

realizada em 2010, no reservatório Pereira de Miranda. Os autores observaram maior 

abundância do gênero Microcystis no período de estiagem, com a redução da 

transparência da água, sugerindo que essas espécies poderão se estabelecer mesmo sob 

baixa disponibilidade de radiação subaquática. 

Em geral, a redução na diversidade fitoplanctônica, em reservatórios da 

região semiárida do Nordeste brasileiro, está associada à dominância de poucas 

espécies, especialmente cianobactérias em função do seu grau elevado de adaptação em 

diversas condições limnológicas (COSTA et al., 2006; CÂMARA et al., 2009; 

MOURA et al., 2012). Além disso, o registro do gênero Microcystis é amplamente 

citado em reservatórios brasileiros dominados por cianobactérias (BITTENCOURT-

OLIVEIRA et al., 2014; DANTAS et al., 2012; FONSECA et al., 2015). 

Finalmente, o prolongamento da estiagem, a dominância de cianobactérias e 

a baixa produtividade primária observada no reservatório Pereira de Miranda, como 

consequência dos fatores climáticos, hidrológicos e tróficos, demonstram a necessidade 

de novos estudos para esclarecer com mais detalhes a dinâmica dos ecossistemas 

aquáticos do semiárido brasileiro.  

Além do mais, a dificuldade em distinguir a influência dos fatores 

climáticos, hidrológicos e biológicos inerente à compreensão da relação produtividade – 

diversidade nas comunidades fitoplanctônicas deverá ser melhor avaliada. Enquanto a 

relação direta entre nutrientes e biomassa algal pode ser visualizada em ecossistemas 

aquáticos mais estáveis (estratificados), reservatórios estão sujeitos a perturbações 

hidroclimáticas que elevam a importância dos fatores secundários, como a 

disponibilidade de luz, para o estabelecimento de diferentes espécies e na produção 

primária fitoplanctônica. 
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2.4 CONCLUSÕES 

A condição de estiagem prolongada no qual o reservatório Pereira de Miranda 

foi submetido interferiu na turbidez, transparência da água e nutrientes. No entanto, 

essas varávies não tiveram influência significativa na produtividade primária 

fitoplanctônica do reservatório, uma vez que não houve uma mudança estatisticamente 

significativa na produtividade no período de estudo.  Do mesmo modo, a baixa 

diversidade, medida pelo índice de Shannon – Wiener, não teve grande variação de 

amplitude ao longo do estudo. Além disso,  houve dominância de cianobactérias com 

destaque para o gênero Microcystins. 

A dominância e persistência das cianobactérias no reservatório Pereira de 

Miranda, como consequência dos fatores climáticos, hidrológicos e tróficos, é um dado 

relevante para o controle da qualidade da água do reservatório, pois esses organismos 

tem potencial para produção de cianotoxinas prejudicais à qualidade da água para o 

consumo humano. Nesse sentindo, a busca de alternativas para minimizar os impactos 

negativos ao reservatório poderiam ser tomadas. Como o monitoramento mais intenso 

do reservatório e controle adequado da entradas de nutrientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2015, as características limnológicas do reservatório Pereira de Miranda 

foram  influenciadas pelo prolongamento da estiagem iniciada em 2011 e que se estende 

até o presente momento (julho de 2016), quando se inicia o período normal de estiagem 

anual. Nessas condições, a maioria das variáveis físicas e químicas não apresentou 

diferenças significativas entre os dois períodos climáticos estudados: chuvoso e seco. 

As comunidades de fitoplâncton foram representadas, principalmente, pela 

classe Cyanophyceae, dominante no reservatório Pereira de Miranda durante a pesquisa. 

A espécie Microcystis sp. (unitária) foi a mais abundante no período chuvoso, enquanto 

a Aphanocapsa elachista sp. apresentou maior abundância relativa no período seco. 

A produtividade e a concentração de clorofila a foram inferiores ao 

normalmente encontrado em reservatórios do semiárido brasileiro, e este resultado foi 

atribuído à turbidez mineral elevada. Isto porque, mesmo sob condições de 

concentração elevada de nutrientes, por ocasião da seca prolongada e taxa de 

evaporação potencial elevada, não houve aumento na produtividade primária do 

reservatório, o que pode ser explicado pela redução da radiação subaquática devido à 

turbidez mineral.  

Os baixos valores e a redução na produtividade primária foram 

acompanhados pelo declínio na diversidade fitoplanctônica, medida pelo Índice de 

diversidade de Shannon-Wiener. Nesse cenário, o conhecimento e a compreensão dos 

fatores que regem a relação produtividade-diversidade, sobretudo nos reservatórios do 

nordeste do Brasil, ainda carecem de muitas pesquisas. A elaboração deste trabalho 

mostrou a dificuldade de encontrar estudos científicos que tratem de produtividade 

fitoplanctônica na região. 

São necessárias investigações científicas em escalas espaciais e temporais 

maiores que incluam anos chuvosos e secos, além de esforço amostral em escalas 

temporais que permitam a análise da correlação entre as comunidades e as condições 

ambientais estabelecidas, com amostragens diárias e nictemerais, visando entender a 

dinâmica do fitoplâncton sob condições de estiagem prolongada e o consequente 

impacto na produtividade primária. Além disso, a inclusão da interferência dos 

consumidores primários, como o zooplâcnton, na produtividade primária fitoplanctônica 

pode trazer novas informações da dinâmica da comunidade fitoplanctônica do 

reservatório Pereira de Miranda. 


