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RESUMO

Flutuações temporais como as originadas de variações sazonais e perturbações 
climáticas, possuem função importante na manutenção da estrutura e da diversidade nas 
comunidades bióticas. A Hipótese do Distúrbio Intermediário explica que as características 
gerais das comunidades e a dinâmica das populações, especialmente a riqueza de espécies, 
pode sofrer alterações diante de distúrbios nos ecossistemas. Ambientes aquáticos estão 
sujeitos à variabilidade temporal elevada, como resultado de interações entre parâmetros 
físicos, químicos e biológicos. Consequentemente, a composição de espécies e abundância 
relativa das populações e comunidades está sujeita a rearranjos frequentes. Este estudo teve 
como objetivo avaliar as condições tróficas do reservatório de General Sampaio, que está 
situado no estado do Ceará, semiárido do Brasil. Utilizou o Índice de Estado Trófico (TSI) 
proposto por Toledo et al. (1983), e o relacionou à abundância relativa, à dominância de 
fitoplâncton e à variação anual da pluviosidade. Foram obtidos dados climáticos, físicos, 
para a transparência do disco de Secchi, fósforo total, ortofosfato, nitrato, nitrito, amônia, 
nitrogênio  total  e  clorofila  a,  em  paralelo  com  a  amostragem  de  fitoplâncton  para 
identificação e cálculo de contagem do número de indivíduos componentes das espécies. 
Houve  variabilidade  estacional  das  variáveis  que  foram  analisadas  para  os  períodos 
climáticos  chuvoso  e  seco.  Condições  tróficas  indicaram  a  presença  de  condições 
oligotróficas à eutróficas durante o período analisado. Esta variação promoveu condições 
favoráveis  para um padrão de dominância do grupo Chlorophyceae, durante as estações 
chuvosas,  e  de  cianofíceas  durante  as  estações  secas.  Assim,  pode-se  argumentar  que 
estado trófico e abundância relativa das espécies de fitoplâncton estão relacionados com as 
flutuações  sazonais  na  hidrologia  do  sistema  deste  reservatório,  que  reflete  uma 
característica exclusiva de regiões semiáridas.

Palavras-chave: Semiárido cearense. Microalgas. Flutuações interanuais. 



ABSTRACT 

Temporal  fluctuations  as those derived from seasonal  variations  and disturbances,  may 
have an important role in maintaining the structure and diversity of biota. The Intermediate 
Disturbance  Hypothesis  states  that  the  general  characteristics  of  communities  and 
population dynamics, especially the species richness may change the face of disturbances 
in ecosystems. Aquatic environments are subject to high temporal variability as a result of 
interactions between physical, chemical, and biological parameters. Consequently, species 
composition  and  relative  abundance  of  populations  and  communities  are  subject  to 
frequent  rearrangements.  This  study  aimed  to  evaluate  the  trophic  conditions  of  the 
General Sampaio Reservoir, which is situated in the semiarid Ceará State of Brazil. We 
used the Trophic State Index (TSI) proposed by Toledo  et al. (1983), and related it  to 
species  diversity,  the  relative  abundance  of  phytoplankton  and the  variation  of  annual 
rainfall. We obtained climatic and physics data, Secchi disc transparency, total phosphorus, 
orthophosphate, nitrate, nitrite, ammonia, total nitrogen and chlorophyll a, in parallel to the 
sampling  of phytoplankton for species identification and the calculation of the number 
counts. There was seasonal variability in the variables that were analyzed for the rainy 
versus dry climatic periods. Trophic conditions indicated the presence of oligotrophic to 
eutrophic  conditions  during  the  research  in  this  reservoir.  This  variation  facilitated 
favorable  conditions  for  Chlorophyceae  dominance  during  the  rains  periods,  and  for 
cyanobacteria dominance during the dry periods. Thus, it may be argued that the trophic 
state and relative abundance of phytoplankton is related to seasonal fluctuations  in the 
hydrology of the reservoir system, which reflects a unique feature of semiarid regions.

Key words: Ceará State semiarid. Microalgae. Interannual fluctuations.
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1 INTRODUÇÃO

Flutuações  temporais,  perturbações  e  distúrbios  como  os  derivados  de 

variações  sazonais,  podem  ter  papel  importante  na  manutenção  da  estrutura  e  da 

diversidade de comunidades bióticas (REYNOLDS, 1993). 

Segundo Connell (1978), a diversidade tem relação direta com as respostas da 

comunidade  às  perturbações  ambientais  e  a  hipótese  do  distúrbio  intermediário  (HDI) 

postula  que comunidades  não perturbadas  ou altamente perturbadas  desenvolvem baixa 

diversidade, e que são necessárias perturbações de frequência e intensidade intermediária 

para manter a diversidade. 

Uma das fortes e controvertidas características do distúrbio intermediário é, 

não apenas  manter  a  riqueza  de  espécies  no ecossistema,  mas,  sobretudo proporcionar 

mecanismos para sua existência (PADISÁK, 1994).

A  hipótese  do  distúrbio  intermediário  (HDI)  explica  que  as  características 

gerais das comunidades e a dinâmica das populações, especialmente a riqueza de espécies, 

podem sofrer alterações diante de distúrbios nos ecossistemas (CONNELL, 1978). 

Um distúrbio pode ser definido como um evento abiótico variável, que resulta 

em  mudanças  na  composição  da  comunidade  aquática  e  que  interfere  no  estado 

organizacional (REYNOLDS, 1993).

A HDI tem sido aplicada em trabalhos sobre organismos aquáticos (PADISÁK, 

1994;  REYNOLDS, 1993) e  os  resultados  obtidos  sobre os  efeitos  e  a  frequência  dos 

distúrbios suportam a ideia de que esta hipótese é aplicável para organismos aquáticos. 

Os ambientes  aquáticos  estão sujeitos  a grande variabilidade  temporal,  com 

reorganizações  frequentes  na  composição  de  espécies  e  na  abundância  relativa  de 

populações e de comunidades,  como resultado das interações entre as variáveis físicas, 

químicas e biológicas (REYNOLDS, 1993). 

Dentre  os  fatores  que  afetam  a  qualidade  de  ambientes  aquáticos  para  os 

organismos,  destacam-se  modificações  na  transparência  da  água,  nas  concentrações  de 

nutrientes, principalmente de compostos nitrogenados, fosfatados e silicatos, nas variações 

nas concentrações de oxigênio e gás carbônico dissolvidos, e a perda ou transformação do 

hábitat.  Como  consequências,  ocorrem  indisponibilização  de  determinados  itens 

alimentares e assoreamento dos cursos d’água (WETZEL, 2001). 

O crescimento e a dominância de um grupo particular de organismos podem 

estar associados às interações entre fatores estressantes e distúrbios, considerando que o 
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estresse é uma mudança na interação dos componentes do sistema que não modifica sua 

estrutura mínima, e o distúrbio é uma ação externa de magnitude capaz de romper com esta 

estrutura (PADISÁK; REYNOLDS; SOMMER, 1993). 

A intensidade e a frequência de distúrbios em ambientes aquáticos variam de 

acordo  com:  influência  de  flutuações  sazonais  do  fotoperíodo;  aquecimento  solar  e 

resfriamento;  ação do vento; intensidade de chuva e carga de nutrientes (REYNOLDS, 

1993). 

Margalef  (1983) argumenta  que as estratégias  de adaptações  de organismos 

aquáticos aos distúrbios são impostas de forma considerável pelas propriedades físicas do 

ambiente.  Os mecanismos de seleção natural fazem com que a estratégia predominante 

entre as microalgas seja o reflexo da dinâmica do ambiente em que vivem e da estrutura de 

sua comunidade.

Para que se tenha compreensão adequada da estrutura desta comunidade, bem 

como de sua dinâmica, é importante que haja conhecimento da coexistência de um número 

diverso de espécies de microalgas em ecossistemas aquáticos e dos fatores ambientais que 

produzem mecanismos que interferem na distribuição espacial (horizontal e vertical) destes 

organismos, e nos ciclos diários e sazonais (REYNOLDS, 2006). 

Os processos que ocorrem nestas comunidades são influenciados diretamente 

por fatores ambientais, e estes mudam não somente diurna e sazonalmente, mas também 

climática  e  espacialmente  (WETZEL,  2001).  Deve-se  salientar,  portanto,  que  sob 

condições naturais, fatores diferentes podem limitar a dinâmica de fitoplâncton em espaços 

e tempos diferentes (REYNOLDS, 2000).

Brendonck e Williams (2000) questionaram alguns aspectos das regiões áridas 

e  semiáridas  da  Austrália  e  demonstraram  que  a  biodiversidade  em  zonas  áridas  e 

semiáridas  é  significativamente  elevada,  muitas  espécies  têm  distribuição  geográfica 

restrita,  e que os fatores  apontados como determinantes  dessa riqueza de espécies  são, 

principalmente,  o  tamanho  e  o  hidroperíodo  dos  sistemas  aquáticos,  que  permitem  a 

segregação espacial e temporal de nichos. 

Os  estágios  de  resistência,  por  sua  vez,  possibilitam  que  essas  espécies 

colonizem águas temporárias e determinam o potencial de biodiversidade e as dinâmicas 

ecológicas e evolutivas das comunidades (BRENDONCK; WILLIAMS 2000) podendo ter 

elevado valor para a conservação (WILLIAMS, 2000; KALFF, 2002).

Entretanto, a maioria das informações sobre biodiversidade em regiões áridas e 

semiáridas é baseada em estudos faunísticos (MEDEIROS; MALTICK, 1999) com poucos 
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trabalhos intensivos sobre bactérias, flora microalgal e macrófitas aquáticas (WILLIAMS, 

2000).

A região semiárida do Brasil abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do  Norte,  Paraíba,  Pernambuco,  Alagoas,  Sergipe,  Bahia  e  Minas  Gerais  (CRUZ; 

COIMBRA;  FREITAS,  1999)  e  apresenta  como  principal  característica  hidrográfica  a 

intermitência de quase todos os rios que deságuam diretamente no Oceano Altântico. 

Muitos  desses  rios  foram  e  estão  sendo  barrados  com  a  finalidade  de 

acumulação de água durante a estação chuvosa para aproveitamento em irrigação, pesca, 

aquicultura, agricultura de vazante, pecuária e abastecimento público (GURGEL, 2001).

A água dos reservatórios está, quantitativa e qualitativamente, condicionada a 

fatores meteorológicos, hidrológicos e geológicos, que influenciam diretamente o uso, a 

qualidade  e  a  produtividade,  fazendo-se  necessário  caracterizá-la  sob  o  ponto  de  vista 

limnológico, na busca de melhor exploração deste recurso (GURGEL, 2001).

A  análise  espaço-temporal  das  variáveis  limnológicas  básicas  e  das 

concentrações de nutrientes de um ambiente aquático pode fornecer um diagnóstico das 

condições ecológicas;  auxiliar  no entendimento da dinâmica das comunidades,  além de 

suscitar questões relevantes quanto aos mecanismos de respostas do sistema a estímulos 

internos e externos, naturais ou antrópicos (BICUDO; MENEZES, 2006).

A importância  destes  estudos  está  na  detecção  e  predição  de  processos  de 

eutrofização, salinização, contaminação, e busca de propostas de soluções que viabilizem o 

aumento da vida útil destes ecossistemas, proposição nunca antes realizada para a região 

semiárida  cearense.  Para  Wetzel  (2001),  a  compreensão  das  respostas  metabólicas  dos 

sistemas aquáticos  a  tais  estímulos  é necessária  para a realização do manejo adequado 

desses sistemas.

Este  contexto  ressalta  a  importância  das  análises  estruturais  e  detecção  de 

padrões  sucessionais  da  comunidade  fitoplanctônica  nos  reservatórios  localizados  no 

semiárido como forma de prever proliferação de espécies fitoplanctônicas nocivas à saúde 

humana  e  de  direcionar  as  ações  dos  gestores  nestes  ambientes.  Além disto,  também 

fornece suporte de dados aos princípios básicos de conservação da água e do patrimônio 

biótico presentes nos ecossistemas aquáticos desta região.

A partir dessas informações as hipóteses deste trabalho são que há variação no 

estado trófico do reservatório de General Sampaio, localizado no semiárido do Estado do 

Ceará, durante o ano; que a sazonalidade pluviométrica, característica da região, consiste 

em um distúrbio capaz de promover flutuações significantes nas variáveis limnológicas, na 
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diversidade e dinâmica das comunidades fitoplanctônicas da água deste reservatório; e que 

existe um padrão de sucessão na dominância das espécies e de divisão fitoplanctônica em 

cada período estacional do ano.



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

Analisar e caracterizar o estado trófico, o padrão de sucessão e a dinâmica da 

comunidade  fitoplactônica,  em  cada  período  estacional  dos  anos  de  2010  e  2011  do 

reservatório de General Sampaio, localizado no semiárido do Estado do Ceará, e fornecer 

base  de  dados  de  variáveis  limnológicas  de  modo  a  direcionar  ações  futuras  de 

conservação racional dos gestores neste ambiente.

2.2 Objetivos específicos

 Determinar e analisar o estado trófico da água, durante os anos de 2010 e 2011, no 

reservatório de General Sampaio, localizado no semiárido do Estado do Ceará, pela 

aplicação do Índice de Estado Trófico (IET) de Toledo et al. (1983);

 Detectar  e comparar  as flutuações  temporais,  na escala  interanual,  das variáveis 

físicas  e  químicas  da  água  do  reservatório  de  General  Sampaio,  localizado  no 

semiárido do Estado do Ceará;

 Caracterizar e comparar as  comunidades fitoplactônicas calculando a abundância 

relativa  por  classe  e  por  espécie,  classificando  quanto  à  dominância  em  três 

estações de coleta do reservatório de General Sampaio, localizado no semiárido do 

Estado do Ceará, estabelecendo relação com o registro pluviométrico da área ao 

longo de 2010 e 2011;

 Analisar  a  relação  entre  as variáveis  físicas,  químicas  e  as  espécies  das 

comunidades  fitoplactônicas da  água  do  reservatório  de  General  Sampaio, 

localizado no semiárido do Estado do Ceará em 2010 e 2011.



3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Hipótese do Distúrbio Intermediário

A busca por padrões e compreensão da diversidade biológica em comunidades 

ecológicas produziu diversas vertentes teóricas. O entendimento da maneira como espécies 

coexistem  apesar  de  compartilharem  os  mesmos  recursos,  em  comunidades  com 

biodiversidade elevada, remete aos estudos teóricos de competição de Tilman (1977), bem 

como aos trabalhos que abordam a heterogeneidade espacial, a variabilidade temporal, e as 

condições  de  estabilidade  dos  ambientes  que  possam  explicar  a  diversidade  em 

comunidades com riqueza elevada em espécies (CONNELL, 1978; FLÖDER, SOMMER, 

1999; PEREIRA, OLIVEIRA FILHO; LEMOS FILHO, 2007; CHELLAPPA et al.,2009). 

Dentre  as  proposições  teóricas  que  buscam  investigar  as  variações  na 

diversidade em comunidades bióticas, a hipótese do distúrbio intermediário (HDI) proposta 

por Connell (1978) foi um estudo pioneiro na explicação das causas da diversidade elevada 

em regiões tropicais. 

À procura por explicações sobre a diversidade elevada em regiões tropicais e 

possíveis padrões, Connell (1978) discutiu a veracidade de duas hipóteses ecológicas para 

explicar a manutenção da diversidade em florestas tropicais fluviais e recifes de corais. A 

primeira destas hipóteses afirmava que as comunidades ecológicas tropicais atingem estado 

de equilíbrio com diversidade elevada e que após a influência dos distúrbios retornam ao 

estado original. A outra propunha que a diversidade nestas regiões é mantida em razão de 

variações  nos  condicionantes  ecológicos,  com  frequências  regulares  e  em  diferentes 

escalas  espaciais,  que  impedem  uma  comunidade  de  atingir  o  clímax,  portanto  a 

diversidade  seria  o  resultado  da  dinâmica  ecológica  da  comunidade  em estado de não 

equilíbrio.

Dentre as duas hipóteses propostas, Connell (1978) sugeriu que a manutenção 

da diversidade nos trópicos  poderia  ser mais  bem elucidada  pela  hipótese do distúrbio 

intermediário (HDI). Esta hipótese defende que a diversidade atinge valores maiores sob a 

ação de distúrbios em níveis intermediários de frequência e de intensidade, considerando-

os como eventos capazes de proporcionar variabilidade ambiental (FLÖDER; SOMMER, 

1999). 

A hipótese do distúrbio intermediário (HDI), elaborada por Connell em 1978 

engloba os enfoques do equilíbrio e do não equilíbrio em uma mesma abordagem o que 
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dividiu as teorias existentes em duas linhas com visões antagônicas. A primeira delas prevê 

que as comunidades,  presentes em clima tropical,  alcançam o estado de equilíbrio com 

diversidade elevada e que após distúrbios retornam ao estado original. A outra visão afirma 

que  a  diversidade  nestas  regiões  é  estabelecida  em  virtude  de  flutuações  ecológicas 

regulares em diferentes escalas espaciais e temporais, que impedem uma comunidade de 

chegar ao clímax (SOMMER, 1999).

A ocorrência de pouca diversidade de espécies para ambientes expostos aos 

dois níveis de distúrbio, muito elevado e muito reduzido; no primeiro caso, explica porque 

somente organismos tolerantes poderiam sobreviver e recolonizar locais tão inóspitos e, no 

segundo, a presença de competição elevada entre as espécies pelos recursos (SOMMER et  

al.,1993). 

A  diversidade  específica  seria  máxima  sob  condições  de  perturbação 

intermediária, pois muitos poderiam tolerar tais condições, sem que houvesse dominância 

completa dentro da comunidade (SOMMER et al.,1993).

Segundo  a  hipótese  do  distúrbio  intermediário,  a  ação  de  distúrbios  e 

flutuações  ambientais  é  um  componente  majoritário  na  estruturação  de  populações  e 

comunidades. Esta propõe explicações para a distância entre o equilíbrio do sistema, os 

efeitos deletérios de competição e outras interações antagônicas dependentes de densidade, 

proporcionados por distúrbios frequentes em regiões tropicais, em curto intervalo de tempo 

(CONNELL, 1978). 

Desta forma, as variabilidades temporais e espaciais, nas condições ambientais 

e na disponibilidade de recursos, impedem ou dificultam a competição entre as espécies, 

em nível suficiente para estruturar uma comunidade clímax. Os competidores inferiores 

persistem no  sistema  pela  ausência  de  competição  ou  pela  mudança  na  hierarquia  de 

dominância dos competidores (CONNELL, 1978; HUTCHINSON, 1961).

A frequência consiste na probabilidade de ocorrência do evento por intervalo 

de  tempo,  enquanto  a  intensidade  reflete  a  magnitude  de  força  do  distúrbio.  Além de 

frequência e magnitude, o distúrbio geralmente é caracterizado pela taxa, que corresponde 

à área do distúrbio por intervalo de tempo (BANITZ et al. , 2008). 

As consequências do distúrbio podem ser positivas, a exemplo do aumento na 

disponibilidade  de  recursos  explorados  ou  negativas  como  o  extermínio  completo  ou 

parcial de uma população (SOMMER, 1999). 

Em  regiões  tropicais,  segundo  Connell  (1978),  a  frequência  de  distúrbios 

ocorre em curto intervalo de tempo e desarticula a competição linear das assembleias de 
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espécies,  dificultando  o  estabelecimento  do  estado  de  equilíbrio.  Assim,  variabilidade 

temporal  e  espacial,  nas  condições  ambientais  e  na  disponibilidade  de  recursos, 

principalmente no que diz respeito a nutrientes e luz, impedem ou dificultam a competição 

entre as espécies. 

Ainda  no  estudo  de  Connell  (1978),  realizado  com  árvores  presentes  em 

florestas tropicais e com recifes de corais, foi constatado que estes seres competem por 

uma  variedade  de  recursos  comuns  o  que,  consequentemente,  sugere  a  exclusão  das 

espécies menos competitivas em comunidades que se aproximam do equilíbrio.  Porém, 

este fato não se confirmou: comunidades apresentaram diversidade elevada, mesmo com os 

indivíduos competindo pelos  mesmos recursos,  confirmando a hipótese  formulada  pela 

HDI. 

Com a divulgação do trabalho de Connell (1978), a relação entre distúrbios e 

diversidade  em  comunidades  ecológicas  passou  a  ser  testada  por  diversos  estudos 

realizados  em  experimentos  de  campo  e  de  laboratório,  por  análise  de  modelos 

matemáticos, em comunidades com características bióticas e abióticas diferentes. 

Contudo, foi observado que,  diversas vezes,  a  aplicabilidade  desta estrutura 

teórica era restrita a ambientes aquáticos ou a determinadas regiões climáticas. Por esta 

razão, algumas pesquisas foram realizadas, inicialmente em condições bióticas e abióticas 

de  clima  temperado,  onde  a  disponibilidade  de  recursos  de  pesquisa  é  maior;  mais 

recentemente  estão  sendo  desenvolvidas  para  regiões  de  clima  tropical  (REYNOLDS, 

1999, 2006; SOMMER, 1999).

Dentre os estudos que se opuseram aos de Connell (1978) destacou-se o de 

Hubbell et al. (1999) que questionaram a hipótese de distúrbio intermediário em um estudo 

realizado no Panamá com espécies de árvores da floresta neotropical. 

Nessa  pesquisa  foi  constatado  que,  mesmo  com aumento  da  densidade  de 

indivíduos nas áreas sob regime de distúrbio (abertura de clareiras no dossel da floresta), a 

riqueza  de  espécies  permaneceu  constante  quando  relativizada  ao  número  total  de 

indivíduos, portanto, o aumento na diversidade de plantas pioneiras em áreas de abertura 

de clareiras está relacionado ao efeito do tamanho de área atingida pelo distúrbio, no qual o 

número de espécies aumenta com o tamanho da área amostrada.

Outras  pesquisas,  em  assembleias  de  taxas  diferentes  e  sob  condições 

específicas de análise, testaram as previsões da Hipótese de Distúrbio Intermediário. Em 

experimentos  com  bactérias  em  microcosmos,  Buckling  et  al. (2000)  encontraram 

respostas diferentes das relações entre distúrbio e diversidade para ambientes heterogêneos 
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e  homogêneos.  Sob  influência  de  distúrbio  intermediário,  a  diversidade  de  genótipos 

especialistas  de nicho foi  maior  para o ambiente  estável  e  heterogêneo,  resultando em 

relação  unimodal  entre  diversidade  e  frequência  de  distúrbio,  corroborando  com  o 

pressuposto de que a heterogeneidade espacial promove o incremento e a manutenção da 

diversidade. 

Vandermeer et al., (2000) propuseram que para florestas tropicais a magnitude 

do distúrbio é mais determinante do que a frequência do mesmo, visto que a diversidade é 

determinada pelo tamanho da área impactada e pela limitação imposta ao recrutamento de 

espécies pioneiras.    

A limitação de recrutamento, segundo Hubbell et al. (1999), justifica melhor a 

coexistência de espécies que exploram recursos similares em florestas úmidas tropicais, em 

contrapartida à hipótese do distúrbio intermediário, que não é capaz de antever a variação 

na  composição  de  comunidades  ecológicas  e  na  riqueza  de  espécies,  reguladas  pelas 

dispersão e  limitação de recrutamento.  Portanto,  esses  pesquisadores  concluíram que o 

aumento verificado na riqueza em espécies com o tamanho da clareira possui relação com 

o  aumento  na  densidade  de  caules  de  plantas  germinadas  após  o  acréscimo  na 

disponibilidade de luz.   

Alguns anos depois, estudando a exploração de madeira e a abertura natural de 

clareiras na estação de pesquisa Paracou, nas Guianas Francesas, Molino e Sabatier (2001) 

testaram as proposições de Connell (1978) e Hubbell et al. (1999) sobre a HDI. Analisando 

as ocorrências de distúrbios obtiveram resultados que constataram diversidade máxima de 

plantas  com  distúrbio  em  nível  intermediário,  como  previsto  na  hipótese  de  Connell 

(1978).  Ao mesmo tempo,  Molino e  Sabatier  (2001) demonstraram que a  limitação de 

recrutamento, constatada por Hubbell et al. (1999), não impede que a variação da riqueza 

em espécies de florestas tropicais seja influenciada pela ocorrência dos distúrbios. 

Porém, em florestas tropicais no Sudeste do Brasil, Pereira, Oliveira Filho e 

Lemos  Filho  (2007),  ao  analisarem efeitos  de distúrbios,  afirmaram que o  regime  dos 

distúrbios  não  pode  ser  totalmente  descartado  como  fator  condicionante  da  grande 

diversidade das espécies obtida neste tipo de ecossistema.

Em ambientes  aquáticos,  Reynolds  (1993)  definiu  os  distúrbios  citados  por 

Connell  (1978) como  eventos  aleatórios,  comumente  não  bióticos  que  resultam  em 

mudanças distintas e abruptas na composição de espécies e que interferem no progresso 

dirigido internamente à auto-organização e ao equilíbrio ecológico.
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Tais eventos ocorrem em tempo e escala de frequência de tempo de geração de 

algas. Dependendo da severidade e da duração do distúrbio, o processo sucessional pode 

ser interrompido ou modificado abruptamente, voltando a estágios sucessionais iniciais, em 

processo denominado por reversão (REYNOLDS, 1993).

Segundo Reynolds (1993) são necessários entre 12 e 16 tempos de gerações de 

microalgas,  por  exemplo,  sem que ocorram alterações  físicas  no ambiente,  para que a 

exclusão competitiva ocorra e a comunidade fitoplanctônica seja considerada em estado de 

equilíbrio, o que seria equivalente a cerca de 30 a 60 dias, como sugerido por Sommer 

(1995).

Reynolds  (2006) afirma que para ocorrer  sucessão o ambiente  precisa estar 

estabilizado, o que, segundo Margalef (1983), é raro acontecer na natureza, especialmente 

em  regiões  tropicais.  O  primeiro  autor  salienta  que  a  estrutura  da  comunidade 

fitoplanctônica seria controlada pelos “caprichos” do ambiente, que romperiam o curso da 

exclusão competitiva. Tais afirmações se referem à teoria do não equilíbrio, a qual sugere 

que as variabilidades ambientais são suficientemente fortes para impedir que a sucessão 

ocorra “livremente”,  ou seja,  conduzida apenas por fatores  autogênicos,  em direção ao 

clímax.

Segundo  Reynolds  (2006),  no  modelo  de  não  equilíbrio  as  interações 

competitivas  são mínimas  e  a  estrutura  da  comunidade é  controlada  pela  variabilidade 

ambiental. Essa teoria tem o tempo como fator componente fundamental, pois requer que 

os distúrbios ambientais aconteçam com frequência suficiente para interromper o curso da 

exclusão competitiva, o que ocorrerá se o tempo entre as perturbações for menor que o 

tempo necessário para que a exclusão aconteça (CONNELL, 1978).

Reynolds  (1993)  afirmou  que  a  sucessão  sazonal  de  fitoplâncton  ocorreria 

devido à influência de fatores externos (alogênicos) ou por fatores controladores, presentes 

na própria comunidade (autogênicos). 

No entanto, Reynolds (2000) reconsiderou sua proposição e passou a usar o 

termo  sucessão  no  sentido  estrito  de  Odum (1969),  ou  seja,  somente  para  influências 

autogênicas na comunidade, que são aquelas que só ocorrem quando o ambiente aquático 

permanece estável durante um determinado tempo. Quando há instabilidade, provocada por 

fatores externos (alogênicos), como distúrbios, a sucessão não se completa e a comunidade 

retorna às características iniciais.

Em  concordância  com  os  resultados  de  Connell  (1978),  Hixon  e  Brostoff 

(1983), ao observarem a diversidade de algas em recifes de corais na baía de Kaneohe no 
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Hawaii,  constataram que as algas atingiam valores elevados de diversidade quando não 

sofriam predação e, posteriormente ocorria declínio com dominância de poucas espécies, 

em consequência da exclusão competitiva. Além destes fatos, os autores verificaram que a 

coexistência  das  espécies  sob  distúrbio  intermediário  foi  mantida  porque  a  densidade 

populacional  permaneceu  baixa  o  suficiente  para  não  limitar  os  recursos,  portanto,  a 

predação  observada  não  foi  intensa  o  suficiente  para  causar  exclusão  competitiva  e 

extinções nas assembleias de fitoplâncton. 

Sobre a relação presa-predador, Sommer (1995), em estudo experimental com 

fitoplâncton marinho adotando pastejo seletivo, afirmou que este tipo de condicionamento 

sistêmico  pode  promover  variabilidade  nas  condições  ambientais  internas  e  explicar  a 

coexistência de espécies competidoras sem recorrer a explicações teóricas sobre distúrbios 

externos. 

Porém,  para  alguns  pesquisadores  (CHELLAPPA  et  al.,  2009;  FLÖDER; 

SOMMER, 1999; SOMMER, 1999), o padrão de distribuição e a estrutura de assembleias 

de  espécies  permanecem  explicados,  principalmente,  pela  variabilidade  nas  condições 

ambientais decorrentes da influência de fatores externos sem, no entanto, descartar outras 

fontes de atuação interna.  

Para a HDI, a diversidade é considerada consequência da variabilidade espacial 

e temporal dos condicionantes ambientais atuando sobre a exclusão competitiva. Portanto, 

quando o distúrbio se caracteriza como intermediário, a exclusão das espécies é lenta e a 

variabilidade ambiental atua como fator externo para retardar a sua exclusão, além do fato 

de  as  espécies  pioneiras,  frágeis  e  competitivamente  inferiores,  resistirem mesmo  sob 

modificação  na  hierarquia  competitiva  (CONNEL,  1978;  HUTCHINSON,  1961; 

SOMMER, 1999). 

Contudo, a condição de continuidade das espécies,  sob perturbação elevada, 

está associada ao tempo de crescimento das populações, após redução drástica, que deve 

ser rápido o suficiente para que estas se recuperem com a finalidade de evitar a extinção 

(SOMMER, 1995).

A hipótese  do distúrbio intermediário  de Connell  (1978) valoriza  a  relação 

existente entre a variabilidade das condicionantes ambientais e a diversidade, e propõe uma 

explicação  mais  complexa  para  a  manutenção  desta  diversidade  em  comunidades 

ecológicas. Portanto, a variabilidade nas condições ambientais é, de acordo com a HDI, 

originada por distúrbios externos capazes de gerar relação unimodal com a riqueza em 

espécies, como variável de diversidade.
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A relação entre mudanças ambientais e coexistência de espécies em ambientes 

aquáticos foi estudada inicialmente por Hutchinson (1961) e posteriormente em pesquisas 

derivadas da hipótese do distúrbio intermediário (HDI) de Connell (1978).   

A  HDI  propõe  uma  explicação  mais  complexa  para  a  manutenção  de 

diversidade em comunidades ecológicas. De acordo com esta vertente teórica as flutuações 

nas condições ambientais são originadas por distúrbios externos capazes de gerar relação 

unimodal com a riqueza em espécies (HUTCHINSON, 1961; CONNEL, 1978; SOMMER, 

1999).

Scheffer (2003), na tentativa de propor soluções para o paradoxo levantado por 

Hutchinson (1961), concluiu que as flutuações ambientais têm efeitos de magnitude maior 

sobre as mudanças na estrutura da comunidade do que as interações interespecíficas. Para 

Reynolds (2006), os enfoques do equilíbrio e do não equilíbrio não são excludentes, eles 

apenas divergem quanto à frequência de ocorrência, configurando-se como pontos de vista 

extremos de um mesmo espectro.

Carvajal-Chitty  (1993)  apresenta  uma  explanação  bastante  coerente  para  a 

compreensão  da  relação  entre  o  estado  de  não-equilíbrio,  a  exclusão  competitiva  e  a 

diversidade de espécies planctônicas, com base nos trabalhos de Connell (1978). Segundo 

a autora, o uso do termo não-equilíbrio não significa que o ecossistema planctônico seja, 

fundamentalmente,  não equilibrado, mas que as oscilações ambientais  sejam suficientes 

para  influenciar  a  exclusão  competitiva  e  a  diversidade  de  espécies  impedindo  que as 

comunidades biológicas atinjam o equilíbrio.

Na  comunidade  fitoplanctônica  a  relação  entre  exclusão  competitiva  e 

diversidade, de acordo com Sommer (1999), é mais atuante do que em vegetais superiores, 

visto que esta compartilha os mesmos recursos de maneira semelhante na zona eufótica, 

enquanto  os  vegetais  superiores  podem  compartilhar  recursos  em  extratos  do  solo 

diferentes, nos quais o espaço de exploração é segregado. 

3.2 Fitoplâncton

Fitoplâncton é a denominação que se utiliza para microalgas encontradas na 

água de oceanos, rios, lagos e represas (LEE, 2008). Pode ser estudado sob o ponto de vista 

qualitativo, no qual os aspectos taxonômicos e de estrutura populacional são enfocados. 

Em contrapartida,  os  estudos  quantitativos  abordam padrões  de  distribuição  espacial  e 
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temporal  e  podem ser  uma ferramenta  valiosa  para avaliação da qualidade  da água de 

recursos hídricos (GRAHAM; WILCOX, 2000).

Sistemas ecológicos aquáticos são entidades dinâmicas cuja estrutura funciona 

executando transferências energéticas no tempo e no espaço, por formas e rotas distintas. O 

compartimento  pelágico  compreende  mais  de  60% de  extensão  da  coluna  d’água  em 

muitos ambientes aquáticos, e as comunidades planctônicas compõem uma de suas feições 

dominantes A importância que as comunidades planctônicas assumem na estrutura e na 

função dos ecossistemas aquáticos, bem como o seu comportamento sucessional tem sido 

abordada  na  literatura  mundial  (REYNOLDS,  1993;  REYNOLDS  et  al.,  2002; 

REYNOLDS, 2006). 

O  termo  sucessão  foi  definido  por  Odum  (1969)  como  um  processo  de 

desenvolvimento do ecossistema, organizado e previsível, que resulta da modificação do 

meio físico pelas comunidades e suas interações bióticas, e culmina no clímax, ou seja, em 

um  ecossistema  estabilizado,  no  qual  a  quantidade  máxima  de  biomassa  produzida  é 

sustentada  por  determinado  fluxo  de  energia.  Mas  para  que  esse  processo  ocorra,  o 

ambiente  precisa  permanecer  estável,  sem  a  interferência  de  forças  externas.  Muitos 

autores adotaram o conceito de “sucessão”, em busca da compreensão do funcionamento 

dos ecossistemas aquáticos. Hutchinson (1961) foi o primeiro a usar o termo “sucessão 

sazonal”  para  a  comunidade  fitoplanctônica  e,  desde  então,  diversos  autores  o  vêm 

utilizando para tratar da variabilidade temporal.

É difícil prever a composição das espécies de fitoplâncton durante a sucessão 

no ecossistema. A classificação das espécies componentes da assembleia fitoplanctônica 

utilizando grupos funcionais pode ser uma alternativa na tentativa de prever a distribuição 

e a dinâmica de populações naturais. Reynolds (1999) propôs associações de fitoplâncton 

de acordo com critérios funcionais, baseados em propriedades morfológicas e ecológicas 

(KRUK  et al., 2002), em que os grupos de espécies podem ser descritores eficientes do 

ambiente onde vivem (REYNOLDS et al., 2002). 

De acordo com características fisiológicas ou morfológicas comuns, bem como 

adaptações  e  estratégias  à  disponibilidade  e  limitação de recursos,  foram determinadas 

cerca  de  30  associações  descritoras  funcionais  de  diferentes  condições  ambientais  em 

ecossistemas  aquáticos  naturais  localizados  em  regiões  de  clima  temperado  europeu 

(REYNOLDS, 1999, 2006). Os grupos funcionais são constituídos por grupos de espécies, 

em  geral  polifiléticos,  que  respondem  similarmente  a  um  determinado  conjunto  de 

condições ambientais (DOMITROVIC, 2003). 



27

Muito comum é a utilização de associações fitoplanctônicas como descritoras 

do espectro trófico em lagos (REYNOLDS, 2000) e o reconhecimento, para o ambiente 

pelágico, das estratégias morfológico/funcionais de sobrevivência, formuladas por Grime 

(1979) para a vegetação terrestre (REYNOLDS, 1993; REYNOLDS et al., 2002). 

A diversidade elevada de espécies fitoplanctônicas encontrada nos ambientes 

aquáticos com recursos escassos instiga os pesquisadores à busca por respostas nas teorias 

ecológicas. A escassez de recursos conduz à exclusão competitiva e esta é o fator chave da 

teoria do equilíbrio. A coexistência de muitas espécies no mesmo ambiente, aparentemente 

homogêneo e isotrópico, competindo pelos mesmos recursos foi discutida por Hutchinson 

(1961) e culminou no chamado “paradoxo do plâncton” (REYNOLDS, 2006).

Em assembleias  aquáticas,  particularmente  para  fitoplâncton,  a  hipótese  do 

distúrbio  intermediário  confirma  as  previsões  a  respeito  da  existência  de  uma  relação 

estreita entre variabilidade nas condições ambientais e coexistência de espécies, propostas 

por Hutchinson (1961). 

Neste estudo, Hutchinson (1961) contestou a existência de comunidades ricas 

em  espécies  sob  influência  da  exclusão  competitiva,  ao  observar  assembleias 

fitoplanctônicas,  que  compartilhavam  os  mesmos  recursos  limitantes,  mesmo  assim, 

apresentavam diversidade elevada. 

Hutchinson (1961) afirmou, ainda no mesmo estudo, que a relação existente 

entre a taxa reprodutiva das espécies, o tempo necessário para exclusão competitiva (tc) e o 

tempo de variações nas condições ambientais (te), explicam a coexistência de espécies em 

ambientes  naturais  sob  equilíbrio  dinâmico. Afirmou  ainda  que  a  velocidade  de 

crescimento  das  populações  pode  ser  utilizada  para  estimar  o  tempo  necessário  para 

exclusão competitiva em função da frequência entre perturbações ocasionadas por fatores 

externos. 

Diante disto, enumerou três situações possíveis: quando tc < te, a exclusão das 

espécies ocorre completamente, antes que ocorram mudanças significativas nas condições 

ambientais; quando tc > te, ocorre exclusão competitiva, pois as espécies foram adaptadas 

aos ambientes sob ação frequente de distúrbios e quando tc = te, o ambiente não atinge o 

equilíbrio e ocorre coexistência das espécies. Na visão do autor, a última situação se aplica 

às  assembleias  fitoplanctônicas,  visto  que  estas  possuem tempo  de  geração  curto  e  o 

ambiente em que vivem está sujeito a perturbações frequentes.         

Portanto,  as  variações  estabelecidas  nas  condições  ambientais  impedem 

assembleias  fitoplanctônicas,  de  alcançarem  o  equilíbrio  dinâmico  e  as  condições 
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adequadas para estabelecimento da exclusão competitiva e permitem a coexistência entre 

as espécies ou maior diversidade em espécies (HUTCHINSON, 1961).    

A  partir  de  Connell  (1978),  os  ecólogos  aquáticos  adquiriram  ferramenta 

teórica  para  elucidar  melhor  o  “paradoxo  do  plâncton”.  Entre  eles,  Flöder  e  Sommer 

(1999)  defenderam  que  a  hipótese  do  distúrbio  intermediário solucionará  o  problema 

levantado pelo paradoxo de Hutchinson (1961). 

Flöder  e  Sommer  (1999)  foram pioneiros  na  aplicabilidade  da  hipótese  do 

distúrbio  intermediário sobre  comunidades  de  fitoplâncton  e  de  zooplâncton,  em 

experimentos  de  campo. Testaram a  HDI  em um estudo  experimental  e  confirmaram 

parcialmente as previsões desta teoria ao utilizarem o índice de diversidade de Shannon-

Weaver como variável  dependente,  com relação unimodal tanto para frequência quanto 

para intensidade.  A confirmação foi parcial,  visto que quando se utilizou o número de 

espécies como variável “resposta”, observou-se relação unimodal apenas para frequência 

do distúrbio. Constataram ainda que a diversidade máxima foi encontrada sob condições de 

perturbações de frequência e intensidade intermediárias, com intervalos de seis dias. 

Flöder e Sommer (1999) observando as condições de estratificação no verão, 

no  lago  Plußsee,  Alemanha,  sugeriram  que  o  ambiente  sofre  influência  de  distúrbios 

intermediários, no caso a formação de zonas de estratificação térmica, que pode explicar a 

manutenção  da  diversidade  elevada  de  fitoplâncton  no  local.  Acreditam  ainda  que  a 

variabilidade temporal nas condições ambientais seja fator mais preponderante para manter 

a diversidade das comunidades de fitoplâncton do que a heterogeneidade espacial. 

Tais resultados foram similares aos de Sommer et al.  (1993), que observaram 

valores de diversidade maiores quando os distúrbios ocorriam a cada sete dias, e aos de 

Reynolds (1993), que sugeriu que as variabilidades ambientais intermediárias (20 a 200 h) 

interagem com as taxas de crescimento das algas e culminam em diversidade elevada de 

espécies. 

Posteriormente Sommer (1995) também confirmou as previsões da hipótese do 

distúrbio intermediário desta vez em pesquisa com fitoplâncton marinho. Ele utilizou o 

índice  de  diversidade  de  Shanon-Weaver  da  biomassa  do  fitoplâncton  e  registrou  a 

existência  de  relação  unimodal,  com picos  nas  diversidades  em espécies  submetidas  a 

distúrbios  de  frequência  intermediária.  Quando  utilizou  o  número  de  células 

fitoplanctônicas ao invés de número de indivíduos ou colônias no índice de diversidade, a 

hipótese foi parcialmente confirmada. O autor defende que o número reduzido de espécies 

que coexistem nos extremos do gradiente da relação unimodal de diversidade-distúrbio se 
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deve à exclusão competitiva e à diminuição de recursos em comunidades pouco ou não 

perturbadas, portanto em situação próxima ao estado de equilíbrio. 

Um estudo em região de clima temperado feito por Bertrand et al. (2004), em 

dois rios franceses, Verdon e Durance, que apresentam sequência de nove reservatórios em 

“cascata”, também confirmou a validade da hipótese de Connell (1978) para fitoplâncton. 

Os autores classificaram os nove reservatórios pertencentes à região sudoeste francesa em 

três grupos, em função do grau de perturbação a que estavam submetidos, definidos pelo 

tempo de residência da água. 

Os resultados deste estudo mostraram maior riqueza e densidade de espécies 

fitoplanctônicas  nos  reservatórios  pertencentes  ao  grupo  sujeito  a  distúrbios 

hidrodinâmicos considerados de níveis intermediários (tempo de residência de um mês), 

quando  comparados  aos  ambientes  dos  grupos  influenciados  por  perturbações  baixas 

(tempo  de  residência  de  vários  meses)  e  altas  (tempo  de  residência  de  um  dia), 

respectivamente.  O  mesmo  trabalho  também  evidenciou  as  alterações  na  comunidade, 

ocasionadas pelas perturbações de origem antrópica, no caso, as barragens e reservatórios 

do complexo Durance – Verdon. 

Porém, o estudo de fitoplâncton em regiões tropicais tem sido pouco frequente 

em discussões teóricas mais gerais. Isto se deve, em parte, ao fato de os estudos nessas 

regiões serem ainda escassos quando comparados ao grande número de investigações em 

zonas temperadas  ou à divulgação em veículos mais  restritos.  Apesar disto,  é possível 

reconhecer generalizações sobre o comportamento de fitoplâncton nos trópicos (WETZEL, 

2001). 

Além das temperaturas mínimas e médias mais elevadas e da menor diferença 

entre as temperaturas superficiais e de fundo, os lagos tropicais diferem dos temperados, 

com morfometria  similar,  pela  maior  variação intrassazonal  na extensão da camada de 

mistura (LEWIS, 2000). Nos trópicos, tais aspectos físicos, aliados à maior eficiência na 

ciclagem de nutrientes, resultante das temperaturas mais elevadas, e à menor variabilidade 

na intensidade de irradiação solar, levam a níveis mais elevados de produção primária de 

fitoplâncton (REYNOLDS, 2006). 

Ao contrário do observado para a vegetação terrestre, a composição florística 

da vegetação pelágica de lagos tropicais e temperados parece ter características singulares, 

porém complexidade similar, pelo menos quando considerado o número total de táxons; 

além disto há tendência a existirem associações de gêneros pantropicais (LEWIS, 2000). 
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Nos trópicos,  as  sequências  sucessionais  de  fitoplâncton estão  relacionadas, 

predominantemente,  a aspectos físicos  dos ambientes,  como os episódios de circulação 

vertical  e  horizontal  da  água,  mais  do  que  à  disponibilidade  de  nutrientes,  conforme 

regularmente observado em lagos temperados (KALFF, 2002).

A diversidade de uma comunidade de algas pode ser utilizada para caracterizar 

sua estrutura, suas propriedades fisiológicas e seu potencial genético, bem como os fatores 

ambientais físicos e químicos que a cercam, a ação de pastoreio e parasitismo (PADISÁK, 

1994). Através dos índices de diversidade e equitatividade estima-se o quanto a biomassa 

está  distribuída  entre  as  espécies  e  como  essa  biomassa  está  distribuída  no  ambiente 

(REYNOLDS, 1999). Estes podem decrescer por redução no número de espécies ou por 

diminuição na equitatividade (PADISÁK, 1994). 

O conhecimento da dinâmica da comunidade fitoplanctônica, especificamente 

em ambientes tropicais, como é o caso da região semiárida nordestina,  é relevante não 

apenas pela importância para a produção primária do ambiente pelágico, como também 

porque as flutuações temporais e espaciais em sua composição e biomassa são indicadoras 

eficientes das alterações naturais ou antrópicas nos ecossistemas aquáticos (REYNOLDS, 

1999). 

O regime padrão pluviométrico local característico e o curto tempo de geração 

das  microalgas  (horas-dias)  também  deve  ser  conhecido,  pois  permite  que  processos 

importantes sejam mais bem compreendidos, tornando a comunidade fitoplanctônica útil 

como modelo para melhor entendimento de outras comunidades e dos ecossistemas em 

geral (SOMMER et al., 1993; REYNOLDS, 2006). 

Um estudo realizado em reservatórios do semiárido do Rio Grande do Norte, 

região nordeste do Brasil, Chellappa et al. (2009) observaram maior riqueza de espécies, 

diversidade  e  equitabilidade,  considerando  o  regime  padrão  pluviométrico  local  como 

distúrbio  intermediário.  A  alternância  entre  período  de  chuvas  intensas  e  um  período 

posterior de chuvas menos intensas no decorrer de um ano, modificou o gradiente de luz e 

de nutrientes, ocasionando diminuição de turbidez, consequentemente, maior penetração de 

luz  e  aumento  de  nutrientes  dissolvidos.  A  turbidez,  bem  como  a  concentração  de 

nutrientes, pode variar em resposta ao processo de revolvimento de sedimentos do fundo 

dos reservatórios.  

Na mesma pesquisa, considerando a flutuação do nível da água como fator de 

distúrbio, Chellappa et al. (2009) constataram que variações elevadas nos condicionantes 

limnológicos  levaram  à  diminuição  de  diversidade  e  de  biomassa  fitoplanctônica.  O 
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período  chuvoso  intenso  proporcionou  elevação  no  nível  da  água,  na  turbidez  e  na 

disponibilidade de nutrientes. Na medida em que a turbidez concorre para a diminuição da 

zona eufótica  e  da  biomassa  fitoplanctônica,  o  aumento  na concentração  de nutrientes 

favorece  o  crescimento  de  fitoplâncton  com  diâmetros  menores.  Estas  condições 

propiciaram o crescimento de clorófitas, diatomáceas e criptomonas, e desfavoreceram o 

de cianobactérias. 

Outro  aspecto  importante  no  estudo  de  Chellappa  et  al. (2009)  foi  a 

constatação de que a estrutura das comunidades fitoplanctônicas é condicionada mais pelas 

características hidrológicas do que pelo estado trófico dos reservatórios.  Após distúrbio 

ocasionado  pelo  padrão  de  chuva  atípico,  o  aumento  na disponibilidade  de  nitrogênio 

inorgânico  dissolvido  possibilitou  maior  exploração  dos  nutrientes  pelo  fitoplâncton, 

consequentemente contribuiu para o aumento da diversidade.  A flutuação nas condições 

ambientais dos reservatórios, principalmente quanto à alteração na condição de turbidez 

baixa para turbidez elevada, induziu o processo de alteração na abundância relativa das 

espécies fitoplanctônicas durante as mudanças hidrológicas.    

Concluindo a pesquisa Chellappa et al. (2009), sugeriram que as condições de 

estresse ocasionadas pelas alterações nos condicionantes limnológicos, particularmente na 

turbidez e no nível hidrológico dos reservatórios favoreceram o crescimento de espécies 

oportunistas e tolerantes a estas condições. Dessa forma, constataram que o maior nível de 

diversidade é verificado, sob regime de distúrbio intermediário no período chuvoso, com a 

ocorrência  de  espécies  competidoras.  A  coexistência  de  várias  espécies  neste  caso  é 

permitida em curto intervalo de tempo, no entanto, posteriormente, existe a tendência de 

domínio de algumas espécies na condição de limitação ou de escassez de recursos.

Nas  pesquisas  sobre  assembleias  fitoplanctônicas  existe  uma  tendência  em 

analisar a estrutura, a composição e a sucessão de fitoplâncton em resposta às variáveis 

ambientais às mudanças nas condições tróficas estimadas com o auxílio de índices. 

Seguindo esta linha de pensamento a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

de São Paulo – CETESB estabeleceu no ano de 2006, em seu programa de monitoramento, 

a formulação de índices que congregam os atributos biológicos às condicionantes físicas e 

químicas da qualidade da água. Denominou tal atributo matemático agregador de Índice de 

Comunidade Fitoplanctônica e este associa o cálculo do IET modificado por Toledo Júnior 

(1990) aos dados de densidade populacional e dominância de assembleias de fitoplâncton, 

com o objetivo de avaliar melhor a dinâmica dos componentes bióticos e abióticos dos 

reservatórios (CETESB, 2006).  
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Seguindo  outra  linha  de  pensamento,  pesquisas  em  sistemas  aquáticos 

subtropicais  e  tropicais,  inclusive  em  regiões  semiáridas  do  Nordeste  brasileiro 

(CHELLAPPA  et  al.,2009;  LUNA, 2008;  MOLISANI  et  al.,  2010;  SOARES FILHO, 

2010)  consideram  que  a  variação  no  processo  de  sucessão  fitoplanctônica  reflete  as 

alterações  nas  condições  tróficas  nos  reservatórios,  motivadas  por  fatores  climáticos, 

hidrológicos ou antropogênicos. 

Abordando  esta  temática,  em  alguns  estudos  foi  observado  que  fatores 

climáticos,  variabilidade  temporal  do  regime  de  precipitação  e  disponibilidade  de 

nutrientes promovem alterações nas variáveis limnológicas dos reservatórios do semiárido, 

tanto nos padrões  de distribuição  das variáveis  físicas  e  químicas  como na estrutura e 

composição das comunidades ecológicas (BARBOSA et al., 2006; CHELLAPPA  et al., 

2009; LUNA, 2008; MOLISANI et al., 2010; OLIVEIRA, 2009; VILAR, 2009).      

As  temperaturas  elevadas,  concentrações  de  fósforo  significativas  e  relação 

baixa entre nitrogênio  e fósforo,  de acordo com Vilar  (2009),  são particularidades  que 

favorecem o estabelecimento das condições eutróficas de reservatórios do semiárido, que 

reguladas  pelo regime pluviométrico  irregular  e estacional,  bem como pela  evaporação 

intensa, colaboram para um balanço hídrico anual negativo e para alterações nas variáveis 

limnológicas.

A maior  ocorrência  de precipitação no verão e  a  intensa ação do vento no 

inverno caracterizam e atuam sobre a variabilidade estacional das condições tróficas de 

açudes do semiárido brasileiro (BARBOSA et al., 2006; ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 

2007),  que  consequentemente  modificam  a  dinâmica  da  assembleia  fitoplanctônica, 

considerada indicadora ambiental sensível das alterações tróficas e na qualidade da água 

dos ecossistemas continentais (CHELLAPPA et al.,2009; LUNA, 2008; MOLISANI et al., 

2010; SOARES FILHO, 2010).

Em pesquisa realizada em reservatórios cearenses, Soares Filho (2010), afirma 

que o principal  fator  de modificação  na  estrutura  das  assembleias  fitoplanctônicas  nos 

açudes Favelas, da Corte e José Pires, localizados no semiárido cearense, caracterizados 

como  eutróficos,  é  a  flutuação  estacional  do  regime  pluviométrico,  característico  da 

climatologia local. Mesmo fato constatado por Luna (2008) e Chellappa et al. (2009) que, 

em suas pesquisas, ratificaram a influência da estacionalidade climática e hidrológica de 

regiões  semiáridas  nordestinas,  sobre  as  condições  tróficas  de  seus  reservatórios  e  a 

resposta na sucessão e estruturação das assembleias fitoplanctônicas. 
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Portanto, em regiões sob influência de condição climática estacional, nas quais 

o  regime  de  precipitação  promove  mudanças  significativas  nos  condicionantes 

limnológicos  e  no  funcionamento  dos  reservatórios,  a  avaliação  de  assembleias  de 

fitoplâncton  deve  considerar  fatores  climáticos  ambientais  externos  como  atores 

determinantes sobre sua composição e sua estrutura. Mesmo porque, a classificação trófica 

de  ecossistemas  aquáticos  continentais  do  semiárido  brasileiro  é  regulada  por  regime 

hidrológico,  precipitação  e  evaporação  local  (CHELLAPPA  et  al.,  2009),  que podem 

modificar a carga de nutrientes afluente ao reservatório e influenciar o grau de trofia, em 

período  chuvoso,  mesmo  que  considerado  moderado  ou  fraco,  bem  como  diluí-la  ou 

exportá-la  à  jusante  em  anos  caracterizados  por  precipitações  intensas,  promovendo 

melhora nas condições tróficas. Ainda de acordo com Chellappa et al. (2009), composição 

e estruturação de assembleias de fitoplâncton, em reservatórios do semiárido brasileiro, são 

mais dependentes das características hidrológicas locais do que do estado trófico.  

3.3 Particularidades das Regiões Semiáridas 

A água é o recurso básico de sobrevivência de todas as espécies  e um dos 

indicadores  do  desenvolvimento  de  uma  região,  sendo  necessário  que  se  dê  atenção 

especial  ao seu manejo visando sua conservação em qualidade e em quantidade.  Isso é 

alcançado  por  meio  da  gestão  dos  recursos  hídricos,  que  se  refere  aos  procedimentos 

relativos à tentativa de equacionar e resolver as questões da água e aperfeiçoar o seu uso 

(ANEEL, p.60, 2001).

Embora haja grande disponibilidade de água no Brasil, esta está distribuída de 

forma irregular, como demonstram os dados do balanço hídrico da bacia amazônica, com 

escoamentos  superficiais  na  ordem  de  31,7  L/s/km²  e  da  região  semiárida  com  2,69 

L/s/km² (MMA, 2010).

Percebe-se,  assim,  a  grande  diversidade  hidrológica  do  território  brasileiro, 

sendo que, a região semiárida configura o cenário mais crítico no que se refere à escassez 

hídrica,  necessitando  de  subsídios  para  implantação  de  uma  gestão  que  vise  à 

racionalização do uso das águas com base na sua realidade hídrica (SUASSUNA, 2010).

Representando  cerca  de  20%  do  território  brasileiro  e  70,6%  da  região 

Nordeste (FERNANDES, 1996), o semiárido brasileiro destaca-se por ser o mais populoso 

do mundo (SPERLING, 1998) e por apresentar um conjunto de particularidades climáticas 

e geoambientais, tendo, portanto, uma expressão regional. 
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Entre  as  particularidades  climáticas  e  ambientais  do  semiárido  brasileiro, 

destacam-se: acentuada variação no regime pluviométrico, no limite de 800 mm anuais; 

temperaturas  superiores  a  25  °C,  ao  longo  do  ano  com pequenas  amplitudes  térmicas 

mensais; evapotranspiração potencial mais elevada que a evaporação real, configurando-se 

em deficiência  no balanço hídrico,  pelo menos  durante nove meses;  predominância  de 

solos  rasos  e  pedregosos;  rede  de  drenagem  dotada  de  cursos  hídricos  com  regime 

intermitente  e  sazonal;  cobertura  vegetal  decidual,  bem  denunciada  em  tropofilismo 

distinto, entre as fisionomias no período chuvoso e na estação estival, como caráter geral 

(FERNANDES, 1996).

Acoplado  a  estas  condições  está  o  registro  de  várias  ocorrências  de  seca, 

fenômeno  que provoca  deficiência  de água com duração prolongada,  de vasta  atuação 

espacial  na região  e com grande impacto  nas  atividades  econômicas,  no meio  físico e 

social.  Dentro  deste  ambiente  encontra-se  um  conjunto  fisiográfico  característico  do 

semiárido, que por vezes favorece o estabelecimento de um quadro complexo de pobreza, 

não  propiciando  o  desenvolvimento  de  grande  diversidade  de  atividades  econômicas. 

(FURTADO, 2000). 

Cadier (1994) destaca que a primeira grande seca registrada historicamente no 

nordeste brasileiro foi relatada pela Companhia de Jesus, na Bahia, em 1559, logo após o 

descobrimento do país. Desde então se registraram 30 anos secos no século XVIII, 18 no 

XIX e 24 no século XX (SUDENE, 1999). Neste último, cinco anos secos ocorreram nas 

décadas de 1930, 1950, 1980 e 1990 e seis anos secos foram registrados nas décadas de 

1920 e 1940 (SUDENE, 1999).  Em todas elas os relatos se assemelham no tocante às 

consequências:  fome,  doenças e migração,  comprovando a importância  deste fenômeno 

para a região. No século XX foram registradas ocorrências de 24 secas, sendo que as de 

1982 a 1983 e 1997 a 1998 foram catastróficas o suficiente para serem decretados estados 

de calamidade pública em mais de 90% dos municípios inseridos na região afetada pelas 

secas (SUDENE, 1999).

Muitas mortes foram registradas antes que medidas efetivas fossem tomadas no 

sentido de  aplacar  os  efeitos  adversos  provocados pelas  secas.  A partir  destes  eventos 

catastróficos se iniciou a instalação de uma rede hidrográfica pública densa que teve o 

processo de açudagem como a principal estratégia utilizada para armazenamento de água 

para minimizar os efeitos adversos que as secas impõem à região (GUERRA, 1981).

Os  barramentos  de  rios  executados  para  atender  a  finalidades,  como 

abastecimento de água para residências e indústrias, geração de energia elétrica, irrigação, 
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navegação,  recreação,  regularização  de  fluxos  e  controle  de  enchentes  nas  regiões  de 

pluviosidade irregular, resultam em lagos artificiais, açudes, represas e reservatórios, entre 

outras denominações (MARGALEF, 1983; TUNDISI et al.,1998), e são, na avaliação de 

Esteves (2011), conceitualmente sinônimos. 

Os  reservatórios,  como  objeto  de  estudo  da  limnologia,  são  ecossistemas 

aquáticos  continentais  com  dinâmica  e  estrutura  com  características  limnológicas 

intermediárias entre as de lagos e rios, com velocidade de renovação da água mais lenta do 

que a de rios e mais rápida do que a de lagos (MARGALEF, 1983). Consequentemente, 

eles  são  caracterizados  por  variabilidades  nos  condicionantes  limnológicos,  em 

decorrência, parcialmente, de suas variáveis hidráulicas, como variação do nível da água, 

tempo de retenção hidráulica e tipo de tomada de água (ESTEVES, 2011), visto que o 

bloqueio  de  rios  e  de  seus  tributários  promove  o  controle  de  fluxo  pela  regulação  de 

entradas, de saídas, retenção e liberação de água (NILSSON et al., 2005). 

Diferentemente  dos  sistemas  aquáticos  naturais,  as  características  que 

determinam a estrutura e a funcionalidade dos reservatórios são: morfologia, morfometria, 

origem, dinâmica do nível de água e influxo contínuo oriundos de ecossistemas lóticos 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

Portanto,  a  caracterização  limnológica  de  reservatórios  construídos  após  o 

represamento de rios consiste em uma estrutura vertical  comparável à organização e ao 

funcionamento de lagos e outra longitudinal que demonstra gradativamente as mudanças 

da hidrodinâmica do rio barrado. Neste contexto, constatam-se diferenças significantes na 

estrutura dos componentes bióticos e abióticos, entre a área de influxo do rio e a região 

próxima à barragem (MARGALEF, 1983).

Durante e após o barramento do rio Mogi-Guaçu-SP, Brandimarte et al. (2008) 

constataram mudanças nas concentrações de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 

pH, fósforo, nitrogênio,  clorofila  a,  transparência e turbidez,  fato que corrobora com a 

hipótese de que o barramento de rios e a subsequente formação de reservatórios modificam 

as características físicas, químicas, biológicas e hidrológicas. 

No  mesmo  levantamento  limnológico,  seus  resultados  apontaram  a 

precipitação pluviométrica e o aumento de influxo do rio como os fatores fundamentais 

para promoção de alterações  nas variáveis  físicas e químicas (BRANDIMARTE  et al., 

2008).

 No início do barramento do reservatório de Salto Caxias, Estado do Paraná, 

Brasil, fato semelhante foi verificado por Ribeiro, Brandimarte e Kishi (2005). Além disto, 



36

os mesmos autores constataram que, após o represamento, houve redução na concentração 

de oxigênio, aumento nas concentrações de nutrientes e de clorofila a, devido à degradação 

da biomassa vegetal inundada e influxo de matéria orgânica, particulada e dissolvida, a 

partir  do  solo  e  de  águas  residuárias  da  bacia  de  drenagem,  o  que  contribuiu 

significantemente  para  o  processo  de  sedimentação  da  carga  alóctone  e  elevou  a 

transparência da água na região limnética.         

Eutrofização,  assoreamento,  salinização,  aporte  de  substâncias  tóxicas 

alóctones  e  perdas  de biodiversidade foram identificados  por  Braga,  Rocha,  e  Tundisi, 

(1998) como alguns dos efeitos negativos da alteração de sistemas lóticos em lênticos e 

que podem ser controlados por monitoramento e manejo. 

Diante dessas observações,  o conhecimento dos valores morfométricos  e da 

hidrodinâmica  dos  reservatórios  é  componente  fundamental  na  identificação  da 

heterogeneidade espacial das características físicas, químicas e biológicas, bem como para 

identificar possíveis padrões de distribuição espacial que compõem causas importantes das 

alterações nos processos ecológicos de reservatórios, particularmente na região do nordeste 

brasileiro caracterizada por muitos ecossistemas aquáticos deste tipo (PINTO-COELHO et  

al., 2010). 

3.4 Reservatórios Nordestinos e suas características limnológicas

A história  tem mostrado  que  a  maior  parte  do  desenvolvimento  recente  da 

paisagem  está  conectada  diretamente  com  a  forma  de  uso  e  ocupação  da  terra  pelo 

Homem.  No  Nordeste  brasileiro  isso  ficou  bem evidente  a  partir  da  década  de  2000, 

quando teve início a implantação de várias grandes obras de infraestrutura. Assim, obras 

como rodovias e grandes reservatórios foram iniciadas e configuraram novas paisagens 

nordestinas.  Destaque  para  os  reservatórios,  que  remodelaram  a  paisagem  semiárida 

regional pela introdução de massas d’água (CAVALCANTE, 2003). 

Com a colonização em curso, certamente, foi no Nordeste onde ocorreram as 

primeiras construções de reservatórios no Brasil,  dadas à condição de semiaridez e aos 

colonizadores  portugueses  que  aqui  desembarcavam  detentores  das  técnicas  de 

represamento ensinadas pelos mouros. Desse modo, diante da peculiaridade climática da 

região com secas graves e cíclicas, crescimento populacional e expansão da agropecuária, 

evidentemente,  a  necessidade  de  armazenar  água  se  tornou  vital  aos  colonizadores 

(FURTADO, 2000).
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Os primeiros reservatórios do Nordeste foram construídos com a implantação 

dos engenhos na zona da Mata, cuja finalidade era desviar a água dos riachos para fornecer 

energia hidráulica aos moinhos. No decorrer da colonização das terras do sertão e interior 

do Nordeste,  o pequeno reservatório  (aquele  que consegue manter  água somente  até  a 

estação chuvosa seguinte) apareceu como uma das soluções ao problema de abastecimento, 

difundindo-se paulatinamente. Esses reservatórios eram construções da iniciativa privada 

(CAVALCANTE, 2003).

Durante  os  séculos  XVIII  e  XIX  ocorreram  várias  secas,  1812  e  1814 

respectivamente, gerando perdas humanas, animal e agrícola. Na maior de todas as secas, a 

chamada “Grande Seca” como identificada aquela transcorrida no período 1877 a 1879 

pereceram mais  da  metade  das  pessoas  que,  à  época,  residiam na  área  castigada  pelo 

flagelo, e foi diante dessa tragédia nacional que se deu início à construção dos primeiros 

grandes reservatórios no Nordeste (FURTADO, 2000).

O primeiro dos grandes reservatórios  públicos concluídos  foi  o reservatório 

Cedro em Quixadá - Ceará, em 1906. A partir de então, vários outros reservatórios grandes 

foram construídos na região, totalizando em 2002, pelo menos 200. Dentre esses o mais 

recente é o maior, o reservatório Castanhão - Ceará, inaugurado em 2003, 97 anos após a 

inauguração do reservatório Cedro (CAVALCANTE, 2003).

Os reservatórios têm dado contribuição valiosa aos estados do Nordeste, pois 

oferecem  água  para  o  abastecimento  humano,  animal,  irrigação  e  indústria.  Ademais, 

possibilitam  a  pesca,  a  piscicultura,  o  turismo,  o  lazer  e  o  controle  de  enchentes 

(CAVALCANTE, 2003).

Com uma potencialidade de vazão unitária estimada em 3,8 L/s/km2 (MAIA-

NETO 1997), a reserva estimada de acumulação dos reservatórios públicos do Nordeste é 

de 22 bilhões de metros cúbicos, a menor do Brasil (REBOUÇAS, 1997). Estes recursos 

estão  acumulados  aproximadamente  em  1.200  a  1.500  reservatórios  com  capacidade 

superior  a  100.000  m3,  450  barragens  de  mais  de  um milhão  de  metros  cúbicos  e  5 

reservatórios entre 1 e 3 bilhões de metros cúbicos.

Paralelamente  ao  desenvolvimento  da  açudagem  pública,  e  apesar  das 

prioridades  oficiais  voltadas  para  os  grandes  reservatórios,  observou-se  um  surto  da 

pequena açudagem privada,  de  tal  forma  que  se  estima  em 70.000 o número  total  de 

reservatórios com espelho de água de mais de 1.000 m2, no Nordeste (MAIA-NETO 1997). 

Os  principais  rios  do  Nordeste  têm  sido  regulados  pela  construção  de 

reservatórios,  os  quais  isoladamente  ou  em cascata  constituem impactos  qualitativos  e 
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quantitativos  importantes  sobre  os  principais  ecossistemas  de  águas  interiores.  Os 

reservatórios  de  grande ou de  pequeno porte  são  utilizados  para  inúmeras  finalidades, 

como geração de hidroeletricidade, reserva de água para irrigação, reserva de água potável, 

produção  de  biomassa  (cultivo  de  peixes  e  pesca  intensiva),  transporte  (hidrovias), 

recreação e turismo (STRASKRABA; TUNDISI, 2000).

Gurgel e Fernando (1999) avaliaram as características limnológicas da grande 

bacia hidrográfica do nordeste brasileiro e concluíram que suas águas são, em geral, de 

ótima qualidade quanto aos aspectos físicos, químicos e biológicos, embora o potencial 

aquícola seja subaproveitado.

Mudanças  longitudinais  na morfologia dos reservatórios  e  na velocidade  de 

fluxo  resultam  em  diferentes  profundidades  da  zona  de  mistura  e  alterações  na 

disponibilidade de luz e concentração de nutrientes que, dentre outros aspectos, promovem 

a ocorrência de gradientes verticais e longitudinais dos fatores abióticos e das comunidades 

bióticas desses sistemas (MARINHO; HUSZAR, 2002).

Quanto  aos  gradientes  horizontais,  em  geral,  podem ser  categorizadas  três 

zonas distintas: zona fluvial, caracterizada por maior velocidade de fluxo e disponibilidade 

de  nutrientes,  e  menor  disponibilidade  de  luz;  a  zona  lacustre,  que  apresenta  menor 

velocidade  de fluxo,  maior  disponibilidade  de luz,  e  menor  concentração de nutrientes 

devido  ao  processo  de  sedimentação  que  ocorre  ao  longo  do  eixo  longitudinal  do 

reservatório e a zona de transição com características intermediárias entre as outras duas, 

apresentando, em geral, maior produtividade fitoplanctônica (ARFI, 2003). 

O  planejamento  e  a  implantação  de  práticas  de  manejo  na  construção  e 

manutenção  de  reservatórios,  de  acordo  com  Braga,  Rocha,  e  Tundisi,  (1998),  são 

fundamentais para evitar barramentos prejudiciais à população local, bem como ao meio 

ambiente. Kemka  et. al. (2006) entendem que, para um esclarecimento melhor do papel 

ecológico  dos  reservatórios,  deve  haver  a  fusão das  análises  dos  dados  climatológicos 

locais, como regime pluviométrico e atuação do vento, com as flutuações verificadas na 

composição e na estrutura das assembleias fitoplanctônicas.  

Neste contexto, Braga, Rocha, e Tundisi, (1998) entendem que a manutenção 

da  vegetação  natural  nas  margens  é  um  mecanismo  simples  e  eficaz,  entre  os 

procedimentos para tentar regular a entrada de sedimentos e de nutrientes a partir da bacia 

de drenagem, minimizando possível assoreamento e eutrofização de reservatórios. Porém, 

o monitoramento constante de variações temporais e espaciais da qualidade da água de 

reservatórios tem que ser complementar aos dados de uso e ocupação do solo da bacia 
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hidrográfica, com a finalidade de melhorar o entendimento da variação das condicionantes 

deste ecossistema,  sempre na busca de dados mais exatos e que expliquem a realidade 

(PINTO-COELHO et al., 2010). 

Devido  às  características  climáticas  e  hidrológicas  peculiares  marcadas  por 

períodos de grande variação na precipitação, que se apresentam em situações extremas que 

variam de secas prolongadas a inundações, os ecossistemas aquáticos inseridos em regiões 

semiáridas  estão  mais  suscetíveis  a  processos  de  degradação  e  necessitam de  cuidado 

particular em relação aos condicionantes limnológicos, principalmente àqueles indicadores 

da degradação na qualidade da água.

Neste contexto, a função da dinâmica de nutrientes dentro é importante para o 

metabolismo  dos  sistemas  aquáticos  como ferramenta  de  suporte  deste  ecossistema na 

absorção, distribuição e acumulação. Porém, quando o sistema supera a sua capacidade 

natural de assimilação de nutrientes pelo aporte excessivo, o estabelecimento do processo 

de eutrofização torna-se um problema ecológico. Tal fenômeno é mais bem evidenciado 

quando  a  eutrofização  é  de  origem  comprovadamente  antrópica  (SMITH;  JOYE; 

HOWARTH, 2006).

A utilização e a ocupação inadequada da bacia hidrográfica, sem instalação de 

rede coletora e sistema de tratamento de efluentes, e sistema de coleta e disposição de 

resíduos  sólidos  adequados,  promovem  a  entrada  indiscriminada  de  nutrientes  nos 

ecossistemas  aquáticos,  atuando  como  agentes  determinantes  para  o  processo  de 

eutrofização  (COBELAS;  OLMO;  RUIZ,  1992;  SALAS;  MARTINO,  2001), 

principalmente em sistemas que recebem águas residuárias dotadas de carga excessiva de 

nutrientes (BRAGA; ROCHA; TUNDISI, 1998). 

A determinação das condições tróficas e de possível estado de eutrofização de 

ecossistemas  aquáticos  continentais  está  condicionada  à  avaliação  e  caracterização  das 

concentrações  e  cargas  de  nutrientes  presentes  na  água  (CARLSON,  1977; 

LAMPARELLI, 2004; TOLEDO JÚNIOR et al., 1983).

Com esta  finalidade,  Toledo Júnior  et  al. (1983)  discutiram a aplicação de 

métodos  matemáticos  utilizados  para  determinar  a  classificação  trófica  de  sistemas 

aquáticos  tropicais,  que  consiste  no estabelecimento  de limites  e  valores  das  variáveis 

condicionantes limnológicas que influenciam a condição trófica. 

Dentre  os  diversos  métodos  de  avaliação  das  condições  tróficas  de 

ecossistemas  aquáticos  continentais,  a  classificação  pela  utilização  de  índices  é 
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considerada  uma  ferramenta  fundamental  para  o  monitoramento  dos  recursos  hídricos, 

visto que possui aplicabilidade direta e de simples compreensão (CARLSON, 1977). 

Outra  característica  que  facilita  a  aplicação  de  índices,  com  finalidade  de 

classificar  os sistemas aquáticos  quanto ao grau de trofia,  consiste na determinação de 

variáveis  diretamente  relacionadas  com  o  processo  de  eutrofização,  cujos  dados  são 

comumente  coletados  em  pesquisas  limnológicas  de  qualidade  de  água  (CARLSON, 

1977).

A necessidade de um sistema de classificação trófica de sistemas aquáticos, 

com padrões de trofia definidos adequadamente e níveis de sensibilidade mais precisos, 

motivaram Carlson (1977) a propor o índice de estado trófico (IET), cujo valor gerado 

consiste  em  um  indicador  da  trofia  do  sistema,  mas  não  determina  o  estado  trófico 

definitivo dos ecossistemas aquáticos.

No mesmo estudo,  Carlson (1977) verificou que o método  de  classificação 

tradicional,  que  considerava  apenas  três  estados  tróficos  (oligotrófico,  mesotrófico  e 

eutrófico), apresentava pouco rigor ao representar as mudanças no grau de trofia de lagos 

dentro da classificação, além de ser confuso no enquadramento dos mesmos. Constatou 

ainda que a quantidade de variáveis indicadoras (nutrientes, oxigênio, fitoplâncton, etc.) a 

ser utilizada para o cálculo dos índices limitava a aplicação do sistema de classificação, 

portanto  a  seleção  de  um  único  critério  trófico  poderia  subdimensionar  as  condições 

tróficas do ecossistema aquático avaliado.

Mesmo  simples  e  com aplicação  objetiva,  o  sistema  proposto  por  Carlson 

(1977), sofre restrições quanto à utilização universal, visto que os modelos de dados para 

estruturação matemática do índice foram captados em pesquisas realizadas em regiões de 

clima temperado, o que pode torná-lo inadequado para ecossistemas aquáticos de climas 

tropicais (CASTAGNINO, 1982; ESTEVES, 2011; TOLEDO JÚNIOR et al., 1983) e mais 

equivocado ainda para os inseridos em regiões semiáridas

As  peculiaridades  climáticas  intrínsecas  de  regiões  temperadas  e  tropicais 

apresentam  relação  ecológica  diferenciada  entre  as  condicionantes  limnológicas  e  os 

organismos aquáticos (TOLEDO JÚNIOR et al., 1983). 

De acordo com Castagnino (1982), as características que dificultam a aplicação 

de sistemas de avaliação trófica de meios aquáticos de regiões temperadas para tropicais e 

subtropicais  são:  temperatura,  atividade  fotossintética  e  velocidade  de  sedimentação de 

fósforo mais elevadas.  As velocidades de reciclagem de nutrientes,  de sedimentação de 

fósforo  e  atividade  fotossintética  também  são  mais  aceleradas  em  regiões  tropicais 
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semiáridas,  em consequência  da  alternância  hidrológica  peculiar  entre  períodos  seco  e 

chuvoso, das temperaturas médias anuais elevadas e da radiação solar constante durante o 

ano (ESTEVES, 2011). 

Contudo, não obstante  as diferenças  latitudinais  e os argumentos  de Toledo 

Júnior  et al. (1983), Mercante e Tucci-Moura (1999) observaram que o IET de Carlson 

(1977)  continua  sendo amplamente  utilizado,  inclusive  no  Brasil,  com a  finalidade  de 

estimar o estado trófico de ambientes aquáticos subtropicais e tropicais.

Na busca por adequar as proposições matemáticas do IET de Carlson (1977) às 

características  limnológicas  peculiares  de  reservatórios  tropicais,  Toledo  Júnior  et  al. 

(1983) o reformularam, a partir de dados coletados no reservatório de Barra Bonita, São 

Paulo. Consideraram as concentrações de fósforo solúvel reativo (ortofosfato), além das 

variáveis utilizadas por Carlson (1977), o que gerou o índice modificado por Toledo et al. 

(1983).

O critério de aplicação do IET de Carlson modificado por Toledo Júnior et al. 

(1983) está apresentado na Tabela 1: 

Tabela 1 – Critério de classificação trófica proposto por Toledo Júnior et al. (1983).

No cálculo  do  IET  médio,  o  índice  para  transparência  do  disco  de  Secchi 

apresenta menor peso ponderado em virtude da observação de que este índice pode ser 

mais influenciado pela turbidez mineral do reservatório do que pela turbidez oriunda da 

presença de microalgas, o que para estimação do estado trófico pode vir a ser um fator de 

superestimação. Entretanto, devido à sua importância, permanece incluído no cálculo do 

IET médio (TOLEDO JÚNIOR et al., 1983). 

Posteriormente, Toledo Júnior (1990) aumentou a sensibilidade do sistema de 

classificação,  de  forma  a  enquadrar  os  sistemas  aquáticos  como  ultraoligotróficos, 

oligotróficos,  mesotróficos,  eutróficos  ou  hipereutróficos,  com  base  nos  critérios 

estabelecidos  a  partir  das  variáveis  indicadoras  das  condições  tróficas  dos  sistemas 

aquáticos (Tabela 2).

CRITÉRIO ESTADO TRÓFICO
IET < 44 Oligotrófico

44 ≤ IET ≤ 54 Mesotrófico
IET > 54 Eutrófico
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Tabela 2 - Critério de classificação trófica proposto por Toledo Júnior (1990).

CRITÉRIO
ESTADO 

TRÓFICO
IET ≤ 24 Ultraoligotrófico

24 < IET ≤ 44 Oligotrófico
44 < IET ≤ 54 Mesotrófico
54 < IET ≤ 74 Eutrófico

IET > 74 Hipereutrófico

Mesmo com as adequações realizadas nos modelos de índice de estado trófico 

de regiões temperadas para latitudes tropicais, a utilização destes índices pode ser limitada 

para regiões semiáridas. 

As condicionantes limnológicas dos reservatórios avaliados por Toledo Júnior 

et al., (1983) para a adaptação dos respectivos modelos de índices tróficos, como clima 

subtropical e presença de frentes frias, ainda diferem das características climáticas tropicais 

semiáridas  e  da  variação  hidrológica  entre  precipitação  e  evaporação  das  quais  os 

reservatórios do Nordeste brasileiro sofrem influência,  porém esse índice é comumente 

aceito pela comunidade científica.

A  distribuição  espacial  e  a  variação  temporal  das  condicionantes  físicas, 

químicas e biológicas, bem como a atuação de variáveis climáticas e hidrológicas locais e 

características  do  sistema,  como  sazonalidade  do  regime  de  precipitação  e  tempo  de 

retenção hidráulica do reservatório, em latitudes tropicais, controlam o enriquecimento por 

nutrientes e a disponibilidade na coluna de água (PÉREZ; RESTREPO, 2008; REDDY; 

FISHER; IVANOFF, 1996).

As  características  climáticas  e  hidrológicas  que  influenciam  o  reservatório 

promovem alterações significantes e temporais nas variáveis físicas, químicas e biológicas 

da  água  (FERNÁNDEZ;  PARODI;  CÁCERES,  2009;  FREIRE;  CALIJURI; 

SANTAELLA, 2009). Tais afirmações foram corroboradas por Peraza-Rangel et al. (2009) 

ao  observarem a  existência  de flutuações  nas  variáveis  limnológicas  e  nos  padrões  de 

distribuição  no reservatório  tropical  Aguamilpa,  México,  e  que  estes  foram reflexo do 

comportamento estacional das condições climáticas e hidrológicas locais.  

Características  hidráulicas,  como  tempo  de  retenção  hidráulica  em 

reservatórios,  consistem  em  um  componente  fundamental  para  avaliação  do 

estabelecimento  de  possíveis  processos  de  eutrofização,  originados  a  partir  de  ações 

antrópicas ou de fatores ambientais naturais. O aumento do tempo de retenção hidráulica, 
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de acordo com Figueirêdo et al. (2007), favorece o processo de eutrofização, por aumentar 

o tempo disponível para assimilação de nutrientes pela assembleia fitoplanctônica. 

A  grande  maioria  dos  reservatórios  dos  estados  nordestinos  é  considerada 

temporária,  tanto  pela  irregularidade  das  chuvas  e  acentuada  evaporação,  como  pela 

retirada de água para consumo humano e dessedentação de animais,  fatores que levam 

estes  ambientes,  geralmente,  ao  esgotamento  durante  períodos  de  estiagem prolongada 

(RAMIREZ; BICUDO, 2002).

Com base nestes antecedentes, os reservatórios de regiões secas se destacam 

como ecossistemas de relevância fundamental para a manutenção de comunidades vegetais 

e  animais,  especialmente  agregados  humanos,  tanto  por  serem  considerados  elos 

fundamentais no ciclo da água, como por ser um reflexo evidente das condições ambientais 

da região,  tais como, tipo de solo, bacia de drenagem, influência antrópica e variações 

climáticas (RAMIREZ; BICUDO, 2002).

A composição, os valores de biomassa e a produtividade fitoplanctônica em 

reservatórios  são  dependentes  de  vários  fatores  físicos,  químicos  e  biológicos  inter-

relacionados,  que  variam  em  função  do  clima,  do  regime  hidrológico,  do  tamanho  e 

natureza da bacia de drenagem, da morfologia do reservatório, natureza e volume do fluxo 

do rio e da estrutura da cadeia trófica. O conjunto de fatores que controlam a comunidade 

fitoplanctônica em reservatórios, por sua vez, está fortemente sujeito à ação dos pulsos 

(ARFI, 2003).

Para a limnologia moderna, tanto do ponto de vista básico quanto aplicado, as 

propriedades  básicas  da  comunidade  fitoplanctônica  estão  universalmente  bem 

delimitadas. Por ser o primeiro elo com o ambiente abiótico, o fitoplâncton é a principal 

porta de entrada de matéria e energia, através da produção primária, na cadeia trófica das 

regiões de águas abertas, sendo um componente ecológico importante para caracterização e 

definição da fisiologia ambiental dos sistemas aquáticos. Dado o curto tempo de geração 

dos componentes,  funciona como sensor refinado das mudanças ambientais, sendo uma 

ferramenta eficiente para avaliação de alterações antrópicas ou naturais destes ambientes 

(PADISÁK et al., 2003).

Os reservatórios cearenses constituem as principais  fontes de abastecimento 

público no Estado, cujas águas refletem a composição das bacias dos rios que lhes dão 

origem,  porém com variações  peculiares  na  composição  de  organismos  aquáticos,  em 

virtude da sazonalidade climática (FRIZZO, 2008).
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Na análise da diversidade planctônica e de bioindicadores de qualidade de água 

nos reservatórios Trici e Várzea do Boi, em Tauá, Ceará, Brasil, Ferreira (2007), verificou 

que as variáveis físico-químicas se encontravam dentro dos padrões de normalidade da 

legislação e que abundância e diversidade na comunidade zooplanctônica apresentavam 

variação sazonal nos dois reservatórios.

O  mesmo  fato  não  foi  identificado  por  Sales  (2007)  que,  ao  analisar  as 

condições  limnológicas  do  reservatório  Arrojado  Lisboa,  em  Banabuiú,  Ceará,  Brasil, 

verificou a dominância absoluta do gênero  Oscillatoria  na comunidade fitoplanctônica e 

que a água do reservatório não possuía condições para o consumo humano e nem para uso 

nos cultivos intensivos e semi-intensivos de peixes, segundo as Resoluções CONAMA nº 

357/2005 e nº 359/2005.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 dispõe sobre classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e estabelece as condições 

e  padrões de lançamento  de efluentes.  As águas doces,  salobras  e salinas  do território 

nacional  são  classificadas,  segundo  a  qualidade  requerida  para  os  seus  usos 

preponderantes, em treze classes (BRASIL, 2005).

A Resolução CONAMA nº 359/2005 dispõe sobre a regulamentação do teor de 

fósforo  em  detergentes  em  pó  para  uso  em  todo  o  território  nacional  e  dá  outras 

providências (BRASIL, 2005).

Em  ecossistemas  aquáticos  cuja  disponibilidade  de  nutrientes  é  elevada, 

especialmente a de fósforo em relação às concentrações de nitrogênio, a competição por 

nutrientes deixa de ser o fator limitante principal sobre o desenvolvimento de assembleias 

fitoplanctônicas  e  surgimentos  sazonais  de  blooms.  Diante  disso,  os  condicionantes 

hidrológicos  e  ambientais  são  fatores  que  atuam  sobre  as  variações  estacionais  na 

composição e na abundância das assembleias de fitoplâncton (FERNÁNDEZ; PARODI; 

CÁCERES, 2009).

Em reservatórios do semiárido do Rio Grande do Norte, região nordeste do 

Brasil, influenciados por um regime de distúrbio intermediário, coordenado pelo padrão 

pluviométrico  local,  Chellappa  et  al. (2009)  evidenciaram  maior  riqueza  de  espécies, 

diversidade  e  equitabilidade  na  assembléia  fitoplanctônica.  Os  mesmos  autores 

constataram que a transição do período de chuvas intensas para um período posterior de 

chuvas  menos  intensas,  é  capaz  de  provocar  maior  disponibilidade  de  nutrientes 

dissolvidos  e  diminuição  da  turbidez,  consequentemente  maior  penetração  de  luz, 
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condições favoráveis ao desenvolvimento de algas verdes, diatomáceas e criptomonas e 

cianofíceas.     

O aporte  de  água a  partir  dos  tributários  pode aumentar  a  concentração  de 

partículas  orgânicas  disponíveis  na  coluna  de  água  e,  por  consequência,  sua  turbidez, 

limitando a penetração de luz na água e dificultando o desenvolvimento fitoplanctônico. 

Portanto, variações na estabilidade física das massas de água estabelecidas em períodos de 

menor ação de fatores  ambientais  externos,  e sob concentrações  elevadas  de nutrientes 

proporcionam condições ambientais propícias ao crescimento de cianofíceas que por si só 

elevam a turbidez da água (RAHMAN et al., 2005). 

Segundo Eskinazi-Sant’Anna et al. (2007), a existência de variação estacional 

da biomassa algal, como a detectada nos reservatórios tropicais, inclusive nos nordestinos, 

e que apresentam turbidez alta e concentrações elevadas de nitrogênio e fósforo consiste 

em evidência de que a disponibilidade de luz pode ser fator estimulante ao crescimento de 

fitoplâncton nos reservatórios do semiárido brasileiro.  

Chellappa  et al. (2009), em pesquisa realizada em reservatório nordestino e 

considerando  a  variação  do  nível  da  água  como  agente  de  distúrbio,  verificaram que 

variações frequentes e em nível elevado dos condicionantes limnológicos influenciam na 

diminuição de diversidade e  de biomassa  fitoplanctônica,  visto que o período chuvoso 

intenso  causa  aumento  acelerado  no  nível  da  água  e  elevação  de  turbidez  e  de 

disponibilidade  de  nutrientes.  Consequentemente  o  aumento  da  turbidez  provocou 

diminuição da zona eufótica e redução na biomassa fitoplanctônica. Portanto, pode ocorrer 

aumento de turbidez em decorrência do processo de recirculação de sedimentos do fundo 

dos reservatórios.

Na  mesma  pesquisa,  logo  após  a  ocorrência  do  distúrbio  ocasionado  pelo 

registro  pluviométrico  atípico  acima  da  média,  Chellappa  et  al. (2009)  constataram o 

surgimento de um gradiente de distúrbio, impulsionado pela redução na vazão afluente e 

do nível de água dos reservatórios nordestinos, elevação da transparência da água e da 

zona eufótica  e maior  disponibilidade  de nitrogênio inorgânico dissolvido,  favorecendo 

maior captação de nutrientes pelo fitoplâncton e aumentando a sua diversidade. Outro fato 

relevante nesse estudo foi a constatação de que a estrutura das assembleias fitoplanctônicas 

são orientadas  mais  pelas  características  hidrológicas  do que pela  condição trófica dos 

reservatórios  nordestinos.  A  flutuação  das  condições  ambientais  nestes  reservatórios, 

especialmente da alteração na turbidez da água de baixa para turbidez elevada, levou ao 
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estabelecimento de mudança na abundância (sucessão) das espécies de fitoplâncton durante 

as mudanças sequenciais no regime pluviométrico.  

Contudo, o registro de maior diversidade pode ser observado com a ocorrência 

de espécies competidoras sob regime de distúrbio intermediário no período chuvoso. As 

espécies  estabelecem  competição  entre  si  por  luz  e  nutrientes  e  a  sua  coexistência  é 

permitida em curto período de tempo, no qual algumas espécies passam a dominar a partir 

da escassez de recursos limitantes (CHELLAPPA et al., 2009).

Todavia, a região tropical semiárida do Nordeste brasileiro apresenta variação 

sazonal pequena da temperatura do ar e a ação do vento se torna, portanto, o fator primário 

que atua sobre a dinâmica limnológica do sistema aquático. Este fato foi evidenciado por 

Freire,  Calijuri  e  Santaella  (2009)  quando  observaram  que  a  variação  estacional  da 

temperatura da água no açude Pacajus, Ceará, Brasil acompanhou o comportamento típico 

da temperatura do ar, que ao longo do ano permaneceu constante, com diferenças pouco 

significativas entre os meses. 

De acordo  com Chellappa  et  al. (2009),  em regiões  tropicais  semiáridas  a 

variabilidade temporal do regime de precipitação promove mudanças nos condicionantes 

limnológicos dos reservatórios nordestinos no que diz respeito aos padrões de distribuição 

das variáveis físicas e químicas e à manutenção e composição das comunidades ecológicas. 

A variação estacional na entrada de água nos reservatórios nordestinos, a partir 

do escoamento superficial,  durante as precipitações no período chuvoso, pode provocar 

mudanças sensíveis nas características físicas, químicas e biológicas da região litorânea 

dos reservatórios, como constatado por Freire, Calijuri e Santaella (2009). Neste caso, a 

característica  íngreme  da  bacia  de  drenagem  próxima  ao  reservatório  pode  contribuir 

sensivelmente  com  o  aporte  de  material  alóctone,  devido  ao  maior  potencial  erosivo 

causado pelo escoamento superficial, sendo primordial para as características limnológicas 

(PERAZA-RANGEL et al., 2009). 

Contudo,  diferente  das  causas  naturais,  o  processo  de  eutrofização  em 

reservatórios é mais presente em sistemas coletores de águas residuárias, reconhecidos pela 

elevada carga de nutrientes (BRAGA; ROCHA; TUNDISI, 1998).   

A ausência de infraestrutura de saneamento na bacia de drenagem e de sistemas 

de tratamento de efluentes  domésticos  associado com períodos de maior  precipitação e 

carreamento de substâncias poluidoras para o sistema pode contribuir para a poluição dos 

reservatórios  (PERAZA-RANGEL  et  al.,  2009).  O  influxo  de  águas  dos  tributários 

principais,  segundo  Fernández,  Parodi  e  Cáceres  (2009)  foi  responsável  pela 
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heterogeneidade espacial das variáveis limnológicas do reservatório Paso de las Piedras,  

México.

De acordo com Margalef (1983), os ecossistemas periféricos exercem pressão 

sobre  os  ambientes  aquáticos,  e  a  eutrofização  é  uma  resposta  destes  sistemas  à 

perturbação. Dessa forma, como cita Brandimarte et al. (2008), o incremento de nutrientes 

na bacia  de drenagem,  resultante  das  atividades  antrópicas,  pode ser  considerado fator 

determinante  sobre  as  características  físicas  e  químicas  da água do reservatório  Mogi-

Guaçu – SP. Para Kemka  et  al. (2006),  as condições  de hipereutrofia  do lago tropical 

Yaounde, África, foi consequência do uso e ocupação do solo da bacia de drenagem, de 

forma inadequada, e do aumento considerável das descargas de efluentes domésticos. 

No  Brasil,  o  desenvolvimento  agropecuário  e  industrial,  bem  como  o 

crescimento  populacional,  que  resultam no aumento  da  demanda  por  fonte  de  energia 

hidroelétrica, bem como da água para abastecimento humano, têm motivado a construção 

de  reservatórios  cada  vez  maiores  (TUNDISI  et  al., 1998).  Este  fato  exige  controle  e 

conhecimento aprofundado dos processos que orientam a dinâmica de funcionamento e a 

estrutura  das  comunidades  ecológicas  dos  reservatórios  para  manter  ou  recuperar  a 

qualidade da água em função da sua utilização. 

No Estado do Ceará, o governo promulgou a Lei Estadual no 13.497, de 06 de 

julho de 2004, a fim de estabelecer a Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e 

Aquicultura e o Sistema Estadual da Pesca e da Aquicultura – SEPAQ. Essa lei regula e 

fomenta as atividades da pesca e aquicultura desenvolvidas nas águas interiores e costeiras 

e estabelece as normas para implantação de projetos de aquicultura nos reservatórios do 

Estado, visando à exploração racional e à preservação dos ecossistemas (CEARÁ, 2004).

Os reservatórios da região semiárida nordestina, principalmente os localizados 

no  Estado do Ceará,  precisam ser  mais  bem estudados  nos  aspectos  do  conhecimento 

limnológico  geral  e,  em  particular,  sobre  o  comportamento  sucessional  fitoplâncton, 

influenciado pela  variação pluviométrica  estacional  (RAMIREZ; BICUDO, 2002).  Esta 

necessidade deve-se, fundamentalmente,  a certas  características destes ambientes  como, 

por  exemplo,  a  relativa  estabilidade  climática  dessa  faixa  do  globo,  o  fotoperíodo 

geralmente uniforme ao longo do ano, o comportamento quase que, invariavelmente, acima 

dos  níveis  limitantes  tanto  de  luz  quanto  de  temperatura  e  a  influência  marcante  da 

pluviosidade e dos ventos nessa parte do mundo (NABOUT; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 

2006). 

 



4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Localização e caracterização da área de estudo

A pesquisa foi realizada  no reservatório  de General  Sampaio  (Figura 1)  na 

bacia hidrográfica do Curu.

A barragem do reservatório de General Sampaio está localizada no município 

de  General  Sampaio,  Estado  do  Ceará,  barra  o  rio  Curu  do sistema  do mesmo  nome 

(Figura 1) e sua bacia hidrográfica cobre uma área de 1.720 km2, com profundidade média 

de 15,1 m (MACEDO, 1977). Foi projetada e construída pela Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas - IFOCS, hoje DNOCS, para: regularização do rio Curu; irrigação das 

terras do vale do Curu, onde se destacam os projetos de irrigação Curu-Recuperação (980 

ha) e Curu-Paraipaba (7.600 ha); abastecimento de água da cidade de General Sampaio; e 

aproveitamento hidrelétrico (MACEDO, 1977).

A construção foi feita entre os anos de 1932 e 1935 e, nela foi empregada pela 

primeira vez a técnica de compactação mecanizada (MACEDO, 1977).

A barragem de General Sampaio é de terra, zoneada, com núcleo de material 

impermeável situado entre dois maciços de material não selecionado, com margens pouco 

povoadas por residências. No paramento de jusante existe um muro drenante de pedra e 

drenos transversais. O talude de jusante é protegido da erosão por um sistema de canaletas 

dispostas ao longo do talude e nas bermas existentes a jusante. O talude de montante é 

protegido por revestimento de concreto. A fundação e as ombreiras são constituídas por 

rochas gnáissicas (MACEDO, 1977).

O  reservatório  de  General  Sampaio  está  inserido  no  perímetro  urbano  do 

município de General Sampaio, em uma região de vale e apesar dessa localização possui 

poucas construções residenciais ou comerciais instaladas em suas margens. 



49

Figura 1 – Reservatório de General Sampaio/CE. 
Fonte: Autor

4.2 Métodos de coleta

A amostragem foi realizada bimestralmente durante os anos de 2010 e 2011, 

em três estações de coletas, ponto 01 (barragem), ponto 02 (transição do rio Curu) e ponto 

03 (transição do riacho da Salvação) localizadas em regiões limnéticas do reservatório de 

General Sampaio (Figura 2), pré-determinadas e utilizadas habitualmente pela COGERH 

para  o  monitoramento  de  rotina  da  qualidade  da  água  do  reservatório  devido  à  sua 

localização representar locais importantes do reservatório (a barragem e os dois principais 

rios tributários). 
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Figura 2 – Estações de coleta no reservatório General Sampaio/CE. 
Fonte: Autor 

As variáveis físicas, químicas e biológicas selecionadas para a caracterização 

limnológica  do  reservatório  foram:  pH,  temperatura,  turbidez,  condutividade  elétrica, 

oxigênio  dissolvido  (OD),  clorofila  a,  nitrogênio  total  Kjeldahl  (NTK),  amônia  (NH3), 

nitrito  (NO2
-),  nitrato  (NO3

-),  fósforo  total  (PT),  ortofosfato  (PO4
2-),  identificação  e 

contagem de fitoplâncton e transparência da água aferida por disco de Secchi. 

A profundidade de coleta de água para todas as variáveis e a extensão da zona 

eufótica foram determinadas com auxílio de um disco de Secchi com 30 cm de diâmetro. 

As coletas das amostras para determinação das variáveis físicas e químicas foram feitas 

com  garrafa  de  van  Dorn  (Figura  3),  com  capacidade  de  5  L  e  as  amostras  foram 

acondicionadas em frascos âmbar de 1 L, sendo coletados 2 L por estação de coleta. 
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Figura 3 – Garrafa de van Dorn utilizada na coleta de amostras desta pesquisa. 
Fonte: Autor

Para as coletas bimestrais de fitoplâncton foi utilizada uma rede (Figura 4) com 

abertura de malha de 20 μm e diâmetro de boca de 25 cm; na qual foram filtrados 40 L da 

água do reservatório  em profundidade determinada pelo disco de Secchi,  sempre  entre 

09h00min e 15h00min. O material coletado foi concentrado pela rede de plâncton para 20 

mL e fixado em solução de Transeau na proporção de 1:1, volume da solução fixadora com 

volume  da  amostra  concentrada  (BICUDO;  BICUDO,  2004).  As  amostras  foram 

armazenadas em isopor com gelo e refrigeradas a 10 °C até a realização do procedimento 

analítico. 

Figura 4 - Rede de plâncton utilizada na coleta de amostras desta pesquisa. 
Fonte: Autor
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Os  dados  de  pH,  temperatura,  condutividade  elétrica  e  oxigênio  dissolvido 

(OD) foram obtidos in situ, na profundidade determinada pelo disco de Secchi, em sonda 

multiparamétrica MULTIPARAMETER WATER QUALITY SONDR, modelo 6600 U2 

(Figura 5), que disponibiliza simultaneamente os dados de cada variável. Os resultados de 

turbidez foram obtidos em campo, logo após cada coleta, utilizando-se um turbidímetro 

portátil Digimed, modelo DM-TU.

Figura 5 – Sonda multiparamétrica, modelo 6600 U2 utilizada na coleta de amostras desta pesquisa. 
Fonte: Autor

4.3 Métodos laboratoriais

Os valores de nitrogênio total (NT), nitrogênio amoniacal (NH3 + NH4
+), nitrito 

(NO2
-),  nitrato  (NO3

-),  fósforo  total  (PT),  ortofosfato  (PO4
3-)  e  clorofila  a foram 

determinados no Laboratório de Efluentes e Qualidade de Água (EQUAL), do Instituto de 

Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme os 

métodos descritos no  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

(CLESCERI; GREENBERG; TRUSSEL, 2005).

Nitrogênio total foi determinado pelo método do persulfato para determinação 

simultânea de nitrogênio total e fósforo total seguido pelo método da coluna de redução de 

cádmio, com faixa de detecção de 0,01 a 1,00 mg N-NO3
-/L).    

O método do Fenato foi escolhido para determinação de nitrogênio amoniacal 

presente  em  baixas  concentrações  e  é  linear  até  0,6  mg  de  N-NH3/L.  O  nitrito  foi 

determinado pelo método colorimétrico, que se aplica a uma faixa de concentração ampla 

que varia de 0,01 mg a 1,00 mg N-NO2
- /L.
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A determinação de nitrato foi realizada pelo método da coluna de redução de 

cádmio, que deve ser aplicado em amostras com concentrações que variam de 0,01 a 1,00 

mg N-NO3
-/L.

Fósforo total foi determinado pelo método do ácido ascórbico após digestão 

com persulfato de amônio, com faixa de detecção entre 0,01 a 6,00 mg P/L, enquanto o 

método do ácido ascórbico foi utilizado para determinação da fração de fósforo dissolvido 

reativo, que corresponde ao ortofosfato solúvel, forma química de assimilação direta pelos 

organismos fitoplanctônicos. 

As  concentrações  de  clorofila  a,  usadas  como  estimativa  da  biomassa 

fitoplanctônica,  foram determinadas  pelo  método  espectrofotométrico  após extração  do 

pigmento com acetona,  e  centrifugação.  A concentração do pigmento  fotossintético  foi 

corrigida pela subtração da concentração de feofitina.  

Na análise das amostras com volume de 20 mL, filtradas com auxílio da rede 

de plâncton, para a contagem e identificação das espécies de fitoplâncton, foi utilizado 1 

mL como subamostra, e foram realizadas três repetições das observações microscópicas 

(tréplica), em média na câmara de Neubauer (Figura 6).

Figura 6 – Câmara de Neubauer acima e detalhes dos quadrantes.

Fonte: Barsanti e Gualtieri (2006).

A câmara de Neubauer consiste de uma lâmina de microscopia, mais alta do 

que  uma  lâmina  normal,  com  marcações  de  medidas  conhecidas,  em  quadrantes. 

Observando-se  ao  microscópio,  percebe-se  que  existem  quatro  quadrantes,  que  juntos 

formam um quadrado maior. A área total compreendida pelos quadrantes é de 9 mm2 sendo 

que cada quadrante é composto por quadrados de 1 mm de aresta. A distância da lamínula 
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até a lâmina (profundidade) mede 0,1 mm, o que permite analisar um volume de 0,1 mm3 

da amostra inserida em cada quadrante (BARSANTI; GUALTIERI, 2006). 

Com uma  pipeta  de  Pasteur,  coleta-se  uma  pequena  alíquota  da  suspensão 

preparada,  sob  agitação  constante,  e  deposita-se  em um dos  canais  laterais  ao  campo 

central, até que todos os canais interligados estejam completos. Aguarda-se 1 min para que 

haja a sedimentação das células e procede-se a contagem ao microscópio. A utilização da 

câmara de Sedgewick-Rafter seria mais indicada para contagem de fitoplâncton se a leitura 

fosse  feita  em  microscópio  invertido  (BARSANTI;  GUALTIERI,  2006).  Porém,  em 

virtude da escassez de recursos para locação de um microscópio invertido, não foi possível 

utilizar este método.

Para  identificação  de fitoplâncton  foram utilizados  os  trabalhos  de  Prescott 

(1970); Bold e Wynne (1985); Bicudo e Menezes (2006) e de Barsanti e Gualtieri (2006). 

4.4 Variáveis climatológicas e hidrológicas

Os dados de pluviometria, umidade relativa e radiação solar da área de estudo, 

durante a pesquisa, foram obtidos na Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME) e 

os dados hidrológicos do reservatório de General Sampaio (Figura 2), durante a pesquisa, 

foram fornecidos pela COGERH.

4.5 Índice de estado trófico

As  estimativas  do  estado  trófico  do  reservatório  General  Sampaio  foram 

realizadas aplicando-se o Índice de Estado Trófico (IET) modificado por Toledo Júnior et  

al. (1983) proposto a partir do IET de Carlson (1977).   

O IET proposto por Toledo Júnior  et al. (1983) é uma adaptação do IET de 

Carlson (1977), para ambientes tropicais, pelo ajuste dos limites tróficos e da inclusão de 

cálculos  que  demonstram  melhor  as  condições  de  disponibilidade  de  fósforo  nesses 

ambientes.  O  IET  proposto  por  Toledo  Júnior  et  al. (1983)  considerou  as  variáveis 

clorofila  a e  fósforo  total,  além  dos  valores  para  transparência  do  disco  de  Secchi 

(equações 1, 2 e 3).
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Onde:

Cl “a” = clorofila a (μg/L); 

DS = disco de Secchi (m); 

PT = fósforo total (μg/L) e 

ln = logaritmo natural.  

Para a determinação do IET médio foi utilizada uma equação atribuindo pesos 

distintos às variáveis utilizadas para cálculo dos índices (equação 4), conferindo menor 

peso à transparência da água aferida com o auxílio do disco de Secchi, como sugerido por 

Toledo Junior et al. (1983). 

( ) ( ) ( )[ ] ( )4
5

""2)( aClIETPTIETDSIETmédioIET ++=

A Tabela 3 mostra os limites definidos por Toledo Júnior et al. (1990) para os 

IET’s e o sistema de classificação limnológica, que foram adotados neste trabalho: 

Tabela 3 - Critério de classificação trófica proposto por Toledo Júnior et al. (1990).

CRITÉRIO ESTADO TRÓFICO
IET ≤ 24 Ultraoligotrófico

24 < IET ≤ 44 Oligotrófico
44 < IET ≤ 54 Mesotrófico
54 < IET ≤ 74 Eutrófico

IET> 74 Hipereutrófico
Fonte: Toledo Júnior et al. (1990).

Como observado  nas  abordagens de  Carlson (1977)  e  Toledo  Júnior  et  al. 

(1983),  não  é  necessário  medir  todos  os  parâmetros  relacionados  à  eutrofização  para 

determinar o estado trófico dos ecossistemas aquáticos. Contudo, a utilização do IET deve 

partir de critérios que sejam determinantes para a dinâmica trófica local e deve considerar 

características  hidrológicas,  morfológicas,  morfométricas  e  fatores  geográficos  para 

compreensão  do  processo  de  eutrofização  (CARLSON,  1977;  TUNDISI  e  TUNDISI, 

2008).
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4.6 Dados das assembleias fitoplactônicas

Para obtenção da estimativa da abundância relativa  (Ar) de fitoplâncton foi 

seguido este procedimento: cada quadrante da câmara de Neubauer tem 0,1 mL de volume 

(subamostra), ao serem contados os indivíduos nos quatro quadrantes, tem-se o número 

médio de indivíduos (no observado ÷ 4) está contido em um volume igual a 0,0004 cm3 ÷ 4 

= 0,0001 cm3. Portanto para se obter o número estimado total de indivíduos/ml (inds/mL) 

da amostra filtrada (20 L) foram utilizadas as equações 4 e 5:






 ×=

Vc
XVtN             (5)

Logo, o número de indivíduos/mL (inds/mL) é igual a:






=
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Onde:

Vt = volume total da amostra (mL); 

Vc = volume total da subamostra (mL); 

X = número de indivíduos de cada espécie presentes na subamostra; e 

N = número de indivíduos de cada espécie presentes na amostra.  

Para definir as espécies abundantes ou dominantes, foram adotados os critérios 

da Tabela 4, propostos em Lobo e Leighton (1986). 

Tabela 4 - Critérios de classificação trófica propostos por Lobo e Leighton (1986).

Abundância (%) Classificação
> 50%  Espécie dominante

50 a 30 %  Espécie abundante
30 a 10%  Espécie pouco abundante
< 10 %  Espécie rara

Fonte: Lobo e Leighton (1986).

4.7 Tratamento estatístico dos dados
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Um  problema  comum  e  recorrente  em  ecologia  é  investigar  como  as 

comunidades respondem a fatores externos tais  como variáveis  ambientais,  poluentes e 

ações  de  gerenciamento.  Geralmente,  estudos  ecológicos  envolvem  a  coleta  de  dados 

acerca da estrutura das comunidades, em termos de composição e densidade de espécies, 

além de variáveis ambientais em um determinado número de pontos no tempo e espaço. 

Os  primeiros  métodos  estatísticos  disponíveis  para  o  tratamento  de  dados 

ecológicos  assumiam,  indiscriminadamente,  relações  lineares  entre  as  variáveis 

investigadas,  além  de  ficarem  restritos  a  análises  de  regressão  das  respostas  de  cada 

espécie, separadamente.  Segundo Ter Braak e Prentice (2004), métodos estatísticos que 

assumem, previamente, relações lineares entre as variáveis investigadas encontram, muitas 

vezes, aplicações limitadas em ecologia em razão das respostas geralmente não lineares e 

não monótonas das espécies frente a variáveis ambientais. 

Considerando  esta  peculiaridade,  ecologistas  têm  desenvolvido, 

independentemente,  uma  variedade  de  técnicas  estatísticas  alternativas.  Muitas  destas 

técnicas  podem ser  entendidas  como soluções  aproximadas  para  problemas  estatísticos 

similares àqueles resolvidos pelos métodos padrões, mas formulados em termos de um 

modelo unimodal de resposta (Gaussiano ou similar) como alternativa ao modelo linear 

(TER BRAAK; PRENTICE, 2004).

Todas as espécies ocorrem em uma característica e limitada faixa de habitats, 

sendo que, dentro desta faixa, tendem a ser mais abundantes em torno de seus ambientes 

ótimos.  Sendo  assim,  a  composição  das  comunidades  muda  ao  longo  de  gradientes 

ambientais ou, de acordo com a teoria do nicho, ao longo de gradientes de recursos (TER 

BRAAK;  PRENTICE,  2004;  TILMAN,  1977).  Embora  os  gradientes  não  tenham, 

necessariamente, uma realidade física contínua tanto no tempo como no espaço, são uma 

abstração útil para explicar a distribuição espaço-temporal de organismos (AUSTIN, 1985; 

TER BRAAK; PRENTICE, 2004).

A análise de gradientes de comunidades bióticas pode ser dividida em análise 

direta  e  indireta.  Na  análise  de  gradiente  direta,  a  abundância  (ou  probabilidade  de 

ocorrência)  é  descrita  como função de variáveis  ambientais  medidas,  enquanto  que  na 

análise de gradiente indireta, as amostras da comunidade são dispostas ao longo de eixos 

de ordenação que representam a variação na composição de espécies. Estes eixos podem, 

numa etapa posterior, ser interpretados relacionando-os às variáveis ambientais coletadas 

(TER BRAAK; PRENTICE, 2004). Outro tipo de análise de gradiente, inversa à análise de 

gradiente direta, é a calibração, pela qual valores de variáveis ambientais são estimados a 
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partir da composição de espécies quando as relações entre estas variáveis são previamente 

conhecidas. 

A análise de gradiente direta é considerada um problema de regressão, ou seja, 

um  ajuste  de  curvas  ou  superfícies  à  relação  entre  cada  abundância  de  espécie  ou 

probabilidade  de  ocorrência  (variável  resposta)  e  uma  ou  mais  variáveis  ambientais 

(variáveis  explicativas).  Por  sua  vez,  a  análise  de  gradiente  indireta  é  considerada  um 

problema de ordenação,  na qual  eixos  de variação ou de ordenação são derivados dos 

dados totais da comunidade investigada (TER BRAAK; PRENTICE, 2004). 

Eixos  de  ordenação  podem  ser  considerados  como  variáveis  latentes,  ou 

variáveis ambientais hipotéticas, construídos de maneira a aperfeiçoar o ajuste dos dados 

de espécies a um modelo estatístico (linear ou unimodal)  descritor da variação de suas 

abundâncias  ao  longo  de  gradientes  ambientais  (TER  BRAAK,  1985;  1986).  Estas 

variáveis artificiais  são construídas sem referência às variáveis ambientais, mas podem, 

subsequentemente,  ser  correlacionadas  às  mesmas,  se  disponíveis  (TER  BRAAK; 

PRENTICE, 2004).

A estes dois tipos bem conhecidos de análise de gradientes se junta à análise de 

ordenação  constrained,  a  qual  tem sua  raiz  na  literatura  da área  de psicometria  (TER 

BRAAK, 1989).  Na ordenação  constrained,  eixos  de variação também são construídos 

baseando-se na composição total da comunidade, no entanto, o procedimento é realizado 

de modo a, explicitamente, aperfeiçoar o ajuste a variáveis ambientais fornecidas. Sendo 

assim, a análise de ordenação  constrained é considerada uma generalização multivariada 

da análise de gradiente direta, combinando aspectos de regressão, ordenação e calibração 

(TER BRAAK; PRENTICE, 2004).

De  acordo  com  Ter  Braak  (1989),  para  analisar  respostas  não  lineares  de 

espécies  de  uma  comunidade,  pesquisadores  têm  recorrido  a  métodos  analíticos  de 

ordenação e análise de cluster, métodos indiretos considerados menos poderosos que os 

métodos diretos de análise de regressão. Recentemente, regressão e ordenação têm sido 

integradas  em  técnicas  de  análises  diretas  de  gradientes  conhecidas  como  ordenação 

canônica  (TER  BRAAK;  PRENTICE,  2004).  Uma  dessas  técnicas,  a  análise  de 

correspondência  canônica  (ACC),  escapa  da  suposição  de  linearidade  e  oferece  a 

possibilidade de análise de relações unimodais entre espécies e variáveis ambientais (TER 

BRAAK, 1986, 1989).

Neste  contexto,  buscando  integrar  as  técnicas  de  análise  de  gradientes 

desenvolvidas,  oferecendo  flexibilidade  de  escolha,  baseada  em  cenários  ecológicos  e 
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respostas específicas das comunidades bióticas, o software CANOCO foi idealizado para 

executar técnicas de análises de gradientes diretas e indiretas, oferecendo uma interface 

amigável para que pesquisadores da área de ecologia realizassem estudos de respostas de 

comunidades  em  função  de  fatores  ambientais  de  natureza  multidimensional  (TER 

BRAAK, 1989). O CANOCO é considerado uma extensão e aprimoramento do software 

DECORANA, idealizado por Hill, em 1979, em linguagem Fortran.

O  Quadro  I  apresenta  os  métodos  de  análise  de  gradientes  disponíveis  no 

software CANOCO for WINDOWS 4.5, versão utilizada neste trabalho.

Quadro I – Análises de gradientes disponíveis no software CANOCO for WINDOWS 4.5, de acordo com o 
modelo estatístico representativo da resposta da comunidade.

           Método de Análise de Gradientes
Modelo de resposta Indireto Direto

Linear
ACP (Análise de 

Componentes Principais)

ARD (Análise de 

Redundância)

Unimodal
AC (Análise de 

Correspondência)

ACC (Análise de 

Correspondência 

Canônica)

Unimodal (detrended)

ACD (Análise de 

Correspondência 

“Distorcida”)

ACCD (Análise de 

Correspondência 

Canônica “Distorcida”)

Fonte: Ter Braak e Prentice (2004).
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4.7.1 Escolha do modelo estatístico

O tratamento  estatístico  dos  dados  foi  realizado  inicialmente  por  estatística 

descritiva,  calculando  média  aritmética,  desvio  padrão,  valores  máximos  e  mínimos,  e 

coeficiente de variação de Pearson (CV), no programa Microsoft Excel.

A partir do coeficiente de variação, verificaram-se quais variáveis amostradas 

apresentavam  médias  estatisticamente  significativas.  Assim,  a  média  foi  considerada 

significativa  para  aqueles  cujo  coeficiente  de  variação  era  inferior  a  50% e,  portanto, 

aplicou-se o teste-t com nível de significância de 5%, calculado pelo Microsoft Excel. As 

variáveis que integraram este teste paramétrico foram: temperatura da água, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, pH, transparência do disco de Secchi e extensão da 

zona eufótica. 

Para as variáveis que apresentaram variação mensal elevada (CV > 50%) entre 

os  resultados  de cada período (chuvoso e  seco),  aplicou-se estatística  não paramétrica, 

considerando-se  que  suas  médias  não  eram  representativas  e  não  satisfaziam  os 

pressupostos de distribuição normal e de variâncias iguais das amostras. O teste estatístico 

usado nestes casos foi a análise de variância de Friedman, ou teste de Friedman, indicado 

para amostras pequenas (n≤3) e sob dois tratamentos (chuvoso e seco), considerando o 

nível de significância de 5%. Para a análise estatística de Friedman usou-se o programa 

estatístico  Bioestat 5.0.  As variáveis  para  as  quais  se  aplicaram esta  estatística  foram: 

nitrogênio total, nitrato, fósforo total e clorofila a.

Para a elaboração dos gráficos de pluviosidade; tempo de retenção hidráulica e 

volume do açude;  transparência  do disco de Secchi  e zona eufótica;  índices  de estado 

trófico;  abundância  relativa  de  espécie  e  de  classe  fitoplanctônica,  assim  como  as 

respectivas  planilhas  usadas como matriz  de dados,  foi  realizada utilizando o  software 

Excel, da Microsoft. 

Para decidir  sobre qual modelo estatístico de resposta utilizar  na análise de 

gradiente  da  comunidade  fitoplanctônica  do  açude  General  Sampaio,  adotou-se, 

inicialmente,  como  recomendado  por  Leps  e  Smilauer  (2003),  a  Análise  de 

Correspondência  Distorcida  -  ACD, método  indireto  baseado na suposição  de  resposta 

unimodal da comunidade.

Neste tipo de análise, somente os dados relativos às espécies são contemplados, 

gerando  “comprimentos  de  gradientes”,  os  quais  podem  ser  considerados  como 

representativos  da  beta  diversidade  da  comunidade  ao  longo  dos  eixos  de  ordenação 

resultantes.  Após  execução  da  ACD,  a  escolha  do  método  de  análise  de  gradiente  da 
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comunidade se baseou no critério “maior comprimento de gradiente” gerado. De acordo 

com Ter Braak e Smilaur (2002), se o comprimento do maior gradiente for superior a 4,0, 

deve-se optar pelo uso de modelos unimodais de resposta (ACD, AC ou ACC). Nestes 

casos,  o  uso  de  um  método  linear  não  seria  apropriado,  já  que  os  dados  foram 

considerados, em análise prévia, muito heterogêneos e as distribuições de muitas espécies 

se  desviaram de  um modelo  de  resposta  linear  anteriormente  assumido.  Ao  contrário, 

segundo os mesmos pesquisadores, quando o valor do comprimento do maior gradiente for 

inferior a 3,0, deve-se optar por algum método linear de resposta (ex. ACP, ARD).

4.7.2 Transformação dos dados do modelo estatístico de resposta

Anteriormente  à  realização  da  ACD,  os  dados  de  densidade  de  espécies 

sofreram uma transformação logarítmica do tipo y’ = log (A.y + C), onde y correspondeu 

aos valores originais de densidade de espécie e A e C, considerados parâmetros de ajuste, 

assumiram o valor 1,0, de modo que após a transformação, y’ resultou sempre em valores 

maiores ou iguais a zero. O objetivo desta transformação foi evitar que algumas poucas 

espécies  com  elevada  abundância  dominassem  a  ordenação.  Este  procedimento  está 

disponível como opção no software CANOCO. No caso da ACD, optou-se também por 

dar-se  um peso  menor  às  espécies  consideradas  raras,  já  que  sua  influência  sobre  os 

métodos  unimodais  poderiam  distorcer  os  resultados.  Este  procedimento  também  foi 

executado pelo CANOCO através da escolha da opção “downweighting of rare species”.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Variáveis climáticas e hidrológicas

O  regime  peculiar  de  precipitação  anual  é  a  principal  característica  de 

diferenciação entre a região semiárida e demais regiões do país. Este é caracterizado por 

dois períodos bem definidos, nos quais, geralmente, as precipitações mais intensas ficam 

concentradas  entre  os  meses  de  janeiro  e  maio.  No Ceará,  estes  meses  representam o 

período chuvoso e os restantes, o período seco (FUNCEME, 2011).

Dentre os eventos climáticos, a zona de convergência intertropical é o principal 

responsável  pela  caracterização  do  regime  pluviométrico  no  Ceará.  Outros  fenômenos 

climáticos  como  frentes  frias  e  linhas  de  instabilidade  podem  intensificar  sua  ação 

(FUNCEME,  2011).  Contudo,  a  ação  do  fenômeno  climático El  Niño,  originado  pelo 

aquecimento anormal da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, pode atuar como fator 

de diminuição da precipitação,  intensificando a escassez de água na região,  que leva a 

reduções significativas no volume de água armazenado (FUNCEME, 2011).

Em  contraponto,  a  ação  do  fenômeno  climático La  Niña,  originado  pelo 

resfriamento anormal da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, pode atuar como fator 

de aumento da precipitação, favorecendo abundância na disponibilidade de água na região, 

que leva a elevações significativas no volume de água acumulado (FUNCEME, 2011).

A  precipitação  pluviométrica  no  ano  de  2010,  no  reservatório  de  General 

Sampaio foi muito abaixo da média histórica mensal dos 30 anos anteriores (Figura 7), 

sendo que esse ano foi considerado um ano de pluviosidade atípica e o quarto ano mais 

seco desde 1980. O índice pluviométrico foi de 479,7 mm, com chuvas concentradas em 

janeiro (78 mm) e abril (175,2 mm), enquanto os outros meses apresentaram precipitações 

mensais abaixo de 60 mm. Porém, em 2009 o mesmo registro ficou muito acima da média 

(1.460,7  mm),  quando  a  maioria  dos  reservatórios  do  estado  do  Ceará,  inclusive  o 

reservatório de General Sampaio atingiu cota máxima, garantindo volume elevado para o 

ano seguinte (COGERH, 2011).
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Figura 7 – Regime de precipitação anual no reservatório de General Sampaio/CE para o período de 
2010/2011 e média mensal histórica (1980 a 2011). 
Fonte: FUNCEME (2011).

A  precipitação  pluviométrica  no  ano  de  2011,  no  reservatório  de  General 

Sampaio  esteve próxima da  média  histórica  mensal  dos  31 anos anteriores  (Figura  7), 

sendo que  esse  ano  foi  considerado  um ano  de  pluviosidade  dentro  do  esperado  pela 

Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME). O índice pluviométrico foi de 788,2 

mm,  com os  maiores  registros  de chuvas  concentrados  nos  quatro primeiros  meses  de 

2011, em janeiro (217,4 mm), fevereiro (118,0 mm), março (168,2) e abril (107,2 mm), 

enquanto os três meses seguintes apresentaram precipitações mensais abaixo de 75 mm 

(FUNCEME, 2011).

No ano de 2009, o regime de precipitação pluviométrica foi muito acima da 

média histórica, considerado fato raro para esta região do Estado, visto que, a partir do 

registro dos últimos trinta anos, apenas em três anos o índice pluviométrico superou os 

1267,8 mm registrados nesse ano (FUNCEME, 2011). Este registro é importante para a 

pesquisa porque os dados limnológicos que foram coletados em 2010 ainda estavam sob 

influência do grande volume de água captado pelo reservatório de General Sampaio no ano 

de 2009. 

A capacidade volumétrica do reservatório de General Sampaio no início  de 

2010 era 88,6% do total, correspondente a 274,6 hm3 (Figura 8). Este volume apresentou 
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declínio anual linear e acentuado, e, em dezembro foram registrados valores inferiores a 58 

% do volume total, e redução de 30,1 %.

Além disso, o volume de precipitação no período chuvoso de 2010 não foi 

suficiente para aumentar o volume inicial de água no reservatório, apenas retardou a taxa 

de  declínio,  não  causando  prejuízo  ao  abastecimento  da  população  e  à  piscicultura 

desenvolvida no reservatório.

Por  outro  lado,  o  tempo  de  residência  hidráulica,  que  consiste  no  tempo 

necessário para substituição de toda a água do reservatório (TUNDISI; TUNDISI, 2008), 

aumentou linearmente durante o ano de 2010 (de 403,1 para 723,3 dias),  inversamente 

proporcional ao volume do reservatório e, da mesma forma que para o volume, não foi 

influenciado pelo ciclo hidrológico.

Figura  8  –  Variação  do  volume  médio  mensal  e  do  tempo  de  residência  hidráulica  médio  mensal  do 
reservatório de General Sampaio/CE, durante os anos de 2010 e 2011. 
Fonte: COGERH (2011).

A capacidade volumétrica do reservatório de General Sampaio no início  de 

2011 era 82,1% do total, correspondente a 254,6 hm3 (Figura 8). A variação do volume do 

reservatório foi não linear, influenciada pelas precipitações intensas ocorridas durante os 

quatro primeiros meses de 2011, e houve redução linear do volume a partir do mês de 

junho do mesmo ano registrando, em dezembro, valor inferior a 58,9 % do total, e redução 

de 23,2 % durante este período.
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Portanto, o volume de precipitação no período chuvoso de 2011 foi suficiente 

para aumentar  o volume inicial  de água no reservatório,  bem como retardar  a taxa de 

declínio.

Mesmo influenciado pelo ciclo hidrológico, o tempo de residência hidráulica 

variou não linearmente durante os quatro primeiros meses de 2011, posteriormente com 

aumento linear  a partir  do mês de junho do mesmo ano, inversamente proporcional ao 

volume do reservatório.

O acréscimo no tempo de retenção hidráulica tem implicações sobre o processo 

de  eutrofização  de  reservatórios,  pois  favorece  a  assimilação  de  nutrientes  pelo 

fitoplâncton (FIGUEIRÊDO et al., 2007). Além deste fato, o tempo de retenção hidráulica 

elevado contribui para o aumento da transparência da água, por favorecer a sedimentação 

de partículas suspensas, como constatado por Freire et al.  (2009), na região limnética do 

reservatório Pacajus-CE.  Por conseguinte,  maior  transparência da água propicia  melhor 

penetração  de  luz  na  coluna  de  água  e  maior  atividade  fotossintética  do  fitoplâncton 

(ESTEVES, 2011).

Não obstante as variáveis hidrológicas e climáticas sejam consideradas agentes 

de causa de variabilidade nos reservatórios do semiárido brasileiro (CHELLAPPA et al., 

2009; LUNA, 2008), os índices pluviométricos abaixo da média, volume acumulado acima 

do normal (proporcionado pelas chuvas de 2009), temperaturas elevadas, insolação intensa 

e aumento no tempo de retenção hidráulica durante o ano de 2010, proporcionando pouca 

mistura da água do reservatório, podem ter favorecido a pequena variação nas variáveis 

limnológicas do reservatório de General Sampaio neste período.

Contudo, as condições hidrológicas e limnológicas do reservatório contrárias 

no ano de 2011 (principalmente pluviosidade próxima à média histórica para a região) 

refletiram valores de precipitação distintos nos dois anos consecutivos de pesquisa (2010 e 

2011).  Condicionantes  limnológicos  estes  que  refletiram  mudanças  na  comunidade 

fitoplanctônica em todos os quatro semestres amostrados, e que serão mostrados adiante.
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5.2 Variáveis físicas e químicas

Quando a ação de distúrbio não é capaz de gerar instabilidades pontuais nos 

sistemas  aquáticos,  principalmente  na região  lacustre,  as  variáveis  limnológicas  variam 

pouco durante o ano (HUSZAR et al., 2000). 

A estatística descritiva das variáveis físicas e químicas, para o ano de 2010, 

está  representada  na  Tabela  5.  De  modo  geral,  houve  pouca  variabilidade  espacial  e 

temporal  nas  variáveis  estudadas,  indicando  que  o  reservatório  de  General  Sampaio 

apresentou tendência  à  estabilidade  das  condicionantes  limnológicas,  possivelmente  em 

razão das particularidades hidrológicas atípicas deste período, uma vez que o regime de 

chuvas neste ano não foi suficiente para provocar flutuações significantes na maior parte 

das variáveis analisadas.

A estatística descritiva das variáveis físicas e químicas, para o ano de 2011, 

está  representada  na  Tabela  6.  De  modo  geral,  houve  maior  variabilidade  espacial  e 

temporal nas variáveis estudadas, em comparação ao período anterior, indicando que em 

2011,  o  reservatório  General  Sampaio  apresentou  menor  tendência  à  estabilidade  das 

condições  limnológicas.  É  provável  que  este  fato  tenha  ocorrido  em  razão  das 

particularidades hidrológicas peculiares deste período, uma vez que o regime de chuvas 

neste  ano  esteve  próximo  à  média  histórica  dos  últimos  31  anos.  Mesmo  assim  a 

intensidade  pluviométrica  deste  período  não  foi  suficiente  para  provocar  flutuações 

significantes na maior parte das variáveis analisadas.

Os dados de nitrogênio amoniacal, nitrito e ortofosfato estiveram quase sempre 

abaixo dos limites de detecção dos métodos analíticos adotados, não sendo adequados para 

aplicação estatística.

As limitações de nitrogênio amoniacal e de nitrito no reservatório de General 

Sampaio podem ser explicadas pela quantidade reduzida de matéria orgânica nitrogenada, 

evidenciada  pelas  concentrações  baixas  de  nitrogênio  total.  Mesmo que o  processo de 

redução de matéria orgânica para nitrogênio amoniacal seja intensificado, o consumo de 

íons  amônio,  que  é  diretamente  assimilável  pelo  fitoplâncton,  pode  manter  sua 

concentração  muito  baixa.  Por  outro  lado,  os  níveis  elevados  de  oxigênio  e  altas 

temperaturas,  observados  no  reservatório,  são  fatores  que  aceleram  o  processo  de 

nitrificação, o que explica as concentrações baixas das frações nitrogenadas intermediárias. 
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Tabela 5 – Estatística descritiva das variáveis amostradas bimestralmente no reservatório de General 
Sampaio/CE, nos períodos chuvoso e seco de 2010. n = 3.

   T DS Turb. CE pH OD CL “a” NT PT
   (°C) (m) UNT  (μS/cm)  (mg/L)  (μg/L)  (mg/L

) (mg/L)
PE

R
ÍO

D
O

 C
H

U
V

O
SO

PO
N

T
O

 0
1

Mínimo 27,3 1,26 3,06 327,0 7,89 5,76 2,14 0,84 0,021
Máximo 29,9 2,70 4,95 430,0 9,74 6,91 4,20 1,17 0,024
Média 28,9 2,01 4,27 393,3 9,12 6,18 3,31 1,02 0,022

DP 1,3 0,72 1,05 57,6 1,07 0,63 1,06 0,17 0,002
CV (%) 4,7 36,0 24,6 14,6 11,7 10,3 32,0 16,6 6,8

PO
N

T
O

 0
2

Mínimo 27,3 1,26 4,98 325,0 7,96 5,92 1,60 0,78 0,021
Máximo 29,6 1,83 12,04 428,0 9,84 7,15 2,80 1,03 0,022
Média 28,8 1,55 8,10 392,3 8,59 6,51 2,13 0,90 0,022

DP 1,3 0,29 3,60 58,35 1,08 0,62 0,61 0,12 0,001
CV (%) 4,4 18,4 44,4 14,9 12,6 9,5 28,6 13,8 2,7

PO
N

T
O

 0
3

Mínimo 27,7 1,20 3,80 329,0 6,97 5,94 2,14 0,98 0,022
Máximo 29,8 1,92 8,91 429,0 9,72 6,81 5,20 1,23 0,025
Média 29,0 1,67 6,09 385,0 8,21 6,30 3,78 1,10 0,024

DP 1,1 0,41 2,60 51,1 1,39 0,46 1,54 0,13 0,002
CV (%) 4,0 24,5 42,7 13,3 17,0 7,2 40,8 11,5 6,5

PE
R

ÍO
D

O
 S

E
C

O

PO
N

T
O

 0
1

Mínimo 28,1 1,25 2,24 435,0 8,13 5,31 14,32 1,00 0,030
Máximo 28,6 1,40 3,89 565,0 8,48 8,34 17,89 1,57 0,039
Média 28,3 1,32 3,22 492,3 8,36 7,10 16,08 1,28 0,033

DP 0,2 0,08 0,87 66,3 0,20 1,59 1,79 0,29 0,005
CV (%) 0,8 5,8 26,9 13,5 2,4 22,4 11,1 22,4 15,7

PO
N

T
O

 0
2

Mínimo 27,5 1,10 2,69 432,0 8,30 6,87 8,01 0,96 0,019
Máximo 28,7 1,50 3,90 570,0 8,40 8,11 14,15 1,67 0,029
Média 28,2 1,33 3,33 494,3 8,35 7,30 10,87 1,30 0,025

DP 0,6 0,21 0,61 70,0 0,05 0,70 3,09 0,36 0,005
CV (%) 2,1 15,6 18,3 14,2 0,6 9,7 28,5 27,4 21,2

PO
N

T
O

 0
3

Mínimo 27,6 0,75 3,88 431,0 8,55 6,96 22,09 1,11 0,029
Máximo 28,6 1,10 6,15 566,0 8,60 8,54 33,91 1,61 0,040
Média 28,2 0,97 4,78 492,0 8,57 7,70 26,08 1,43 0,036

DP 0,5 0,19 1,21 68,4 0,03 0,79 6,78 0,28 0,006
CV (%) 1,9 19,9 25,2 13,9 0,3 10,3 26,0 19,5 16,4

Onde: n = número de determinações; DS = transparência do disco de Secchi (m); T = temperatura da água 
(ºC);  Turb.  =  turbidez  (UNT);  CE  =  condutividade  elétrica  (μS/cm);  pH  =  potencial  hidrogeniônico 
(adimensional); OD: oxigênio dissolvido (mg/L); CL “a” = clorofila a (μg/L); NT = nitrogênio total (mg/L); 
PT = fósforo total (mg/L); DP = desvio padrão; e CV = coeficiente de variação (%).

 

Para Esteves (2011), uma vez que a disponibilidade de nutrientes em sistemas 

aquáticos tropicais é amplamente influenciada por variáveis físicas, as concentrações de 

nutrientes  inorgânicos  dissolvidos  não  representam  a  disponibilidade  real  para  o 

metabolismo dos organismos,  devido às  taxas  elevadas  de  absorção e  ciclagem destes 

nutrientes.  Assim,  as  formas  dissolvidas  são  rapidamente  absorvidas  pelos  produtores 
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primários. Concentrações de nitrito e ortofosfato estiveram quase sempre abaixo do limite 

de  detecção  na  Lagoa  do  Caçó,  localizado  no  Estado  do  Maranhão,  Brasil 

(DELLAMANO-OLIVEIRA; SENNA; TANIGUCHI, 2003).

Tabela 6 – Estatística descritiva das variáveis amostradas bimestralmente no reservatório de General 
Sampaio/CE, nos períodos chuvoso e seco de 2011. n = 3.

   T DS Turb. CE pH OD CL “a” NT PT
   (°C) (m) UNT  (μS/cm)   (mg/L)  (μg/L)  (mg/L) (mg/L)

PE
R

ÍO
D

O
 C

H
U

V
O

SO

PO
N

TO
 0

1

Mínimo 28,1 1,10 1,72 493,0 8,43 5,76 4,81 1,09 0,024
Máximo 30,4 2,70 2,16 526,0 8,92 6,91 10,15 1,30 0,052
Média 29,2 1,67 1,92 509,3 8,68 6,18 7,01 1,13 0,037

DP 1,2 0,90 0,22 16,5 0,25 0,63 2,79 0,79 0,014
CV (%) 3,9 53,8 11,7 3,2 2,8 10,3 39,8 9,7 37,6

PO
N

TO
 0

2

Mínimo 28,2 1,00 1,58 505,0 8,59 5,92 2,14 1,05 0,027
Máximo 29,6 4,00 4,28 574,0 8,86 7,15 5,87 1,30 0,032
Média 28,8 2,08 2,90 539,0 8,71 6,51 3,55 1,18 0,030

DP 0,7 1,66 1,35 34,51 0,14 0,62 2,02 0,13 0,003
CV (%) 2,4 79,9 46,6 6,4 1,6 9,5 56,9 10,6 8,5

PO
N

TO
 0

3

Mínimo 28,3 0,90 3,32 509,0 8,89 5,94 11,48 1,32 0,041
Máximo 30,4 1,20 4,93 560,0 9,02 6,81 19,30 1,55 0,062
Média 29,2 1,05 4,17 535,0 8,95 6,30 14,86 1,42 0,053

DP 1,1 0,15 0,81 25,5 0,07 0,46 4,02 0,12 0,011
CV (%) 3,9 14,3 19,4 4,8 0,7 7,2 27,0 8,4 20,4

PE
R

ÍO
D

O
 S

E
C

O

PO
N

TO
 0

1

Mínimo 28,3 1,65 1,76 512,0 8,54 5,31 2,94 0,50 0,018
Máximo 30,2 2,10 2,22 1170,0 8,83 8,34 12,55 1,50 0,028
Média 29,4 1,82 2,05 753,7 8,64 7,10 6,30 1,00 0,022

DP 0,9 0,25 0,25 362,1 0,16 1,59 5,42 0,50 0,005
CV (%) 3,2 13,6 12,3 48,0 1,9 22,4 86,1 50,3 23,0

PO
N

TO
 0

2

Mínimo 28,1 1,80 1,66 558,0 8,27 6,87 3,20 0,80 0,003
Máximo 29,7 2,80 2,53 1068,0 8,71 8,11 5,61 1,36 0,020
Média 29,0 2,17 1,97 738,7 8,50 7,30 4,27 1,11 0,010

DP 0,9 0,55 0,49 285,7 0,22 0,70 1,23 0,28 0,009
CV (%) 2,9 25,4 24,7 38,7 2,6 9,7 28,7 25,6 84,6

PO
N

TO
 0

3

Mínimo 28,4 0,80 3,85 547,0 7,81 6,96 2,14 0,64 0,020
Máximo 29,8 1,10 12,47 1190,0 8,75 8,54 18,69 1,22 0,047
Média 28,9 0,97 8,99 779,3 8,22 7,70 7,92 0,83 0,031

DP 0,8 0,15 4,54 356,7 0,48 0,79 9,33 0,33 0,014
CV (%) 2,8 15,8 50,5 45,8 5,9 10,3 117,8 40,2 44,7

Onde: n = número de determinações; DS = transparência do disco de Secchi (m); T = temperatura da água 
(ºC);  Turb.  =  turbidez  (UNT);  CE  =  condutividade  elétrica  (μS/cm);  pH  =  potencial  hidrogeniônico 
(adimensional); OD: oxigênio dissolvido (mg/L); CL “a” = clorofila a (μg/L); NT = nitrogênio total (mg/L); 
PT = fósforo total (mg/L); DP = desvio padrão; e CV = coeficiente de variação (%).

Segundo  Esteves  (2011),  valores  reduzidos  de  ortofosfato  são  comuns  em 

regiões tropicais em consequência dos processos químicos e biológicos que ocorrem no 
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sistema.  Valores elevados de OD e pH próximo ao neutro permitem a precipitação de 

fosfato  com  íons  férrico.  Este  fato  foi  observado  por  Amorim  (2001)  para  açudes 

cearenses.  Por  outro  lado,  o  metabolismo  acelerado  do  fitoplâncton  em  função  de 

temperaturas elevadas reduz a quantidade deste nutriente na coluna de água. 

Mercante  e  Tucci-Moura  (1999)  comentaram  que  mesmo  com  entrada 

expressiva de fósforo no Lago das Garças/SP, contribuindo para indicação eutrófica, as 

concentrações  de  ortofosfato  estariam  sendo  assimiladas  pelos  produtores  primários, 

reduzindo suas concentrações para níveis abaixo dos valores detectados pelo método de 

análise.  Freire,  Calijuri  e  Santaella  (2009)  atribuíram  aos  níveis  baixos  de  fósforo 

inorgânico  dissolvido,  observados  no  final  do  segundo  semestre,  a  assimilação  pelo 

fitoplâncton.

Neste contexto, o uso de nutrientes dissolvidos é inadequado para a estimativa 

de condições tróficas de sistemas aquáticos tropicais (ESTEVES, 2011), sendo necessário 

recorrer às concentrações totais dos nutrientes presentes na coluna de água.

Conforme os dados obtidos, a transparência do disco de Secchi variou pouco 

entre janeiro de 2010 e novembro de 2011, no reservatório de General Sampaio.

Resultados  semelhantes  foram  observados  por  Freire,  Calijuri  e  Santaella 

(2009) que evidenciaram pouca influência do rio Choró, principal tributário, sobre a região 

lacustre  do reservatório Pacajus-CE que possui  capacidade  volumétrica  de  240 hm3 e 

tempo  de  retenção  hidráulica  acima  de  um ano.  Condições  limnológicas  que  também 

favoreceram melhor transparência da água, crescimento de fitoplâncton e valores elevados 

de pH e de oxigênio dissolvido no epilímnio. 

A disponibilidade de nutrientes essenciais e a extensão da zona eufótica são 

variáveis que influenciam diretamente a estrutura de assembleias de fitoplâncton. Extensão 

da zona eufótica abaixo de 4,50 m foi considerada muito baixa por Costa  et al. (2009) e 

contribuiu para dominância e coexistência de  Planktothrix agardhii, Cylindrospermopsis  

raciborskii, Anabaena circinalis e Microcystis aeruginosa em reservatórios do semiárido. 
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5.3 Índice de Estado Trófico 

A partir da definição de qual nutriente é considerado limitante para o ambiente 

avaliado  se  faz  necessária  a  determinação  do  estado  trófico  desse  sistema  aquático 

(CARLSON, 1977; LAMPARELLI, 2004; TOLEDO JÚNIOR et al., 1983).

O Índice de Estado Trófico tem a finalidade de estimar as condições tróficas a 

partir do estabelecimento de valores limites, dentro dos quais ambientes aquáticos podem 

ser enquadrados pelo seu nível de trofia (CARLSON, 1977; TOLEDO JÚNIOR  et al., 

1983).

O cálculo do IET de Carlson modificado por Toledo Júnior  et al. (1983) foi 

aplicado ao reservatório de General Sampaio, para os Pontos 01, 02 e 03 e considerou os 

parâmetros clorofila a, transparência do disco de Secchi e fósforo total. 

O grau de trofia para o ponto 01 durante os anos de 2010 e 2011, localizado 

próximo à barragem do reservatório, mostra pela maioria dos valores gerados pelo índice 

que o reservatório está na faixa entre mesotrófico e oligotrófico (Figura 9). A precipitação 

pluviométrica  na  região  do  reservatório  no  ano  de  2010,  foi  muito  inferior  à  média 

histórica,  contudo as  concentrações  de fósforo,  que por  sua vez  regularam a biomassa 

algal,  podem ter  sido  determinantes  para  a  maior  variação  na  classificação  trófica  do 

reservatório durante este ano. 

No ano de 2011 a precipitação na região do reservatório foi próxima da média 

histórica,  contudo  as  concentrações  de  fósforo,  mais  baixas  e  limitantes,  regularam  a 

biomassa algal e podem ter sido determinantes para a variação mais sutil na classificação 

trófica do reservatório durante aquele ano. 
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Figura 9 – Variação do índice de estado trófico  médio (IET) proposto por Carlson (1977) modificado por 
Toledo et al. (1983) nos três pontos de coleta do reservatório de General Sampaio/CE, durante o 
período de coleta nos anos de 2010 e 2011. Limite ultraoligotrófico (           ), limite oligotrófico 
(        ), limite mesotrófico (         ), limite eutrófico (         ). Fonte: Autor.

Os dados de IET calculados a partir de cada variável (Tabela 7) mostram que 

no ano de 2010, houve maior disparidade entre os resultados individuais dos parâmetros, 

com amplitude maior para o IET calculado a partir dos dados de transparência do disco de 

Secchi.  Isto reflete uma possível maior  entrada de material  alóctone entre os meses do 

período chuvoso, principalmente causada pelas chuvas de abril. 
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Tabela 7 – Valores do índice de estado trófico médio (IET) proposto por Carlson (1977) modificado por 
Toledo et al. (1983) nos três pontos de coleta do reservatório de General Sampaio/CE, durante os 
períodos chuvoso e seco nos anos de 2010 e 2011.

IET ESTADO TRÓFICO
VARIÁVEL CL a DS PT
PERÍODO Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco
Pontos de 
coleta Resultados do ano de 2010

Ponto 01 41,66 51,23 42,72 52,15 44,62 53,29 Oligotrófico Mesotrófico
Ponto 02 39,41 48,08 39,90 48,77 42,40 49,43 Oligotrófico Mesotrófico
Ponto 03 41,21 53,39 42,85 54,86 45,26 57,89 Oligotrófico Eutrófico
IET ESTADO TRÓFICO
VARIÁVEL CL “a” DS PT
PERÍODO Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco
Pontos de 
coleta Resultados do ano de 2011

Ponto 01 49,11 43,70 43,39 42,12 53,54 47,08 Mesotrófico Oligotrófico
Ponto 02 44,58 38,79 39,76 31,92 48,81 41,53 Mesotrófico Oligotrófico
Ponto 03 55,32 44,39 52,40 48,21 57,74 50,47 Eutrófico Mesotrófico

Onde: DS = transparência do disco de Secchi (m); CL “a” = clorofila a (μg/L); PT = fósforo total (mg/L).

Os maiores valores de IET durante a pesquisa foram aqueles calculados a partir 

dos dados de fósforo total,  no ponto 03, indicando condições eutróficas neste ponto do 

reservatório  para  o  período  chuvoso  de  2011.  Neste  mesmo  período,  os  valores  de 

biomassa  do  fitoplâncton  estavam  acima  do  esperado,  quando  relacionado  ao  IET  de 

fósforo total,  o que sugere que essa condicionante limnológica da região lacustre desse 

ponto, durante esse período climático, favoreceu o desenvolvimento do fitoplâncton.

Embora tenha sido observada alguma diferença de classificação trófica entre as 

variáveis,  a  maior  parte  dos  resultados  do  IET,  a  partir  das  três  variáveis,  implicou 

classificação entre oligotrófica e mesotrófica para os pontos de coleta do reservatório de 

General  Sampaio,  para  os  ciclos  hidrológicos  de  2010 e  2011 (Tabela  8).  A pequena 

variação  anual  dos  índices  tróficos  durante  o  período  de  coleta  dos  dados  sugeriu 

perturbação leve do sistema aquático, uma vez que a ação distúrbios em reservatórios do 

semiárido  como a ocorrência  de chuvas,  no período climático  chuvoso,  pode provocar 

mudanças acentuadas nos indicadores tróficos do sistema (CHELLAPPA; COSTA, 2003; 

HUSZAR  et  al.,  2000;  PACHECO, 2009;  SOARES FILHO, 2010),  refletindo sobre a 

classificação trófica.      

Quanto ao grau de limitação, específico para as concentrações de fósforo total 

e clorofila  a, observa-se que houve concordância de classificação para todos os dados do 

período de coleta.  De acordo com Lamparelli  (2004) diferenças na classificação trófica 

foram explicadas pelo grau de limitação exercido pelo meio. Assim, classificação trófica 

elevada  a  partir  do  disco  de  Secchi  indicou  grau  elevado  de  limitação  por  fatores 
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ambientais, que restringiram o desenvolvimento da biomassa algal, cujos resultados dos 

índices deveriam ser semelhantes aos valores do IET para clorofila a.

Contudo, diferenças entre a classificação trófica de variáveis são comuns na 

literatura e refletem a dinâmica dos sistemas, as limitações do ambiente, e a flutuação nos 

dados das variáveis utilizadas como indicadoras tróficas. Barbosa et al. (2006) aplicaram o 

IET modificado por Toledo Júnior et al. (1983) para reservatórios da região semiárida do 

nordeste brasileiro e obtiveram estimativas que variaram de oligotrófico a eutrófico. Luna 

(2008) aplicou este  mesmo índice  no  reservatório  Acauã,  Estado da  Paraíba,  e  obteve 

resultados  que variaram de eutrófico,  nos meses  de chuva,  para hipereutrófico  período 

seco, caracterizado pela disponibilidade de nutrientes na coluna de água. 

Da mesma forma, Chellappa et al. (2009) aplicaram o índice de Carlson (1977) 

aos reservatórios João Alves, Marechal Dutra e Santa Cruz, localizados no Estado do Rio 

Grande do Norte, semiárido brasileiro, que variou de oligotrófico à mesotrófico. 

Estudos sobre a situação trófica do reservatório Pentecoste, Ceará, realizados 

por Oliveira (2009) e Lima (2011), pelo cálculo do IET modificado por Toledo Júnior et  

al. (1983), registraram condições entre eutrófica e hipereutrófica, como consequência do 

impacto do regime pluviométrico e usos da bacia de drenagem. Este último estudo mostra 

ainda que,  sob regime normal  de chuvas,  com índice pluviométrico  próximo da média 

histórica, o reservatório de Pentecoste apresenta grau elevado de eutrofização, devendo ser 

manejado de forma a diminuir as entradas pontuais e as difusas de fósforo no sistema, uma 

vez  que  este  nutriente  pode  ser  limitante  ao  desenvolvimento  de  assembleias  de 

fitoplâncton, principalmente de cianofíceas.

Diversas outras pesquisas realizadas em reservatórios do semiárido brasileiro 

indicaram estágios avançados de eutrofização, e a maioria foi enquadrada como eutrófica 

ou  hipereutrófica.  Por  sua  vez,  a  disponibilidade  de  nutrientes  na  coluna  de  água, 

governada  por  fatores  climáticos  e  hidrológicos,  tem  favorecido  a  dominância  e  a 

abundância  de  cianofíceas  (AMORIM,  2001;  BARBOSA  et  al.,  2006;  ESKINAZI-

SANT’ANNA  et al.,  2007; LUNA, 2008;  MOLISANI  et  al.,  2010;  OLIVEIRA, 2009; 

SOARES FILHO, 2010; VILAR, 2009). Este fato reforça a importância do monitoramento 

e controle da qualidade de reservatórios, uma vez que algumas espécies deste táxon são 

potencialmente  tóxicas  e  podem comprometer  a  qualidade  da  água para  abastecimento 

humano  e  outros  usos  preponderantes  (MOLISANI  et  al.,  2010;  REYNOLDS,  1993; 

SOARES FILHO, 2010).
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Durante os períodos climáticos seco e chuvoso, Soares Filho (2010) registrou 

condições eutróficas nos açudes do semiárido cearense, Favelas e José Pires com o uso do 

IET modificado por Toledo Júnior et al. (1983). A indicação eutrófica, os valores elevados 

de  nutrientes,  a  composição  e  a  estrutura  da  assembleia  de  fitoplâncton,  que integram 

bioindicadores  de  sistemas  eutrofizados,  foram  evidências  do  processo  avançado  de 

eutrofização do açude José Pires. A classificação eutrófica do açude Favelas acompanhou 

o florescimento e a abundância relativa maior da espécie Cylindrospermopsis raciborskii e 

menor riqueza de espécie no período chuvoso. O período chuvoso apresentou dominância 

de cianofíceas, enquanto no período seco as clorofíceas foram consideradas abundantes. 

Molisani et al. (2010) analisaram a condição trófica do reservatório Castanhão, 

Ceará, a partir do IET modificado por Toledo Júnior et al. (1983) e do IET de Lamparelli 

(2004). Os dois índices registraram condições eutróficas para a região fluvial. Sob estas 

condições, a classe dominante foi a Cyanophyceae, sendo a espécie  Cylindrospermopsis  

raciborskii a principal representante.     

Estes resultados revelam o grau de trofia elevado dos reservatórios localizados 

no  semiárido  do  Nordeste  brasileiro,  cujo  processo  de  eutrofização  é  agravado  pela 

peculiaridade  climática,  irregularidade  pluviométrica,  deficiência  hídrica,  variabilidade 

hidrológica e vulnerabilidade ambiental aos processos de erosão e de assoreamento, devido 

à forma de uso e de ocupação do solo da bacia de drenagem (LUNA, 2008; SOARES 

FILHO, 2010; VILAR, 2009). 

A aplicação de índices tróficos é uma ferramenta prática e útil para estimar as 

condições tróficas de reservatórios e os parâmetros a serem considerados no cálculo dos 

índices devem respeitar alguns pressupostos, dentre eles adotar o nutriente limitante como 

fator de causa das condições tróficas do sistema (CARLSON, 1977; LAMPARELLI, 2004; 

MERCANTE e TUCCI-MOURA, 1999; TOLEDO JÚNIOR et al., 1983).  

Esteves (2011) defende que o índice calculado a partir de nutrientes pode não 

refletir a dinâmica real do sistema aquático, principalmente em latitudes tropicais, onde a 

taxa  de  reciclagem de  nutrientes  e  sua  disponibilidade  na  coluna  de  água depende  de 

peculiaridades climáticas e hidrológicas.   

Huszar  et  al. (2000),  por  sua  vez,  advertiram  que  muitos  índices  tróficos 

elaborados  para  regiões  de  clima  temperado  não  podem  ser  aplicados  em  sistemas 

aquáticos tropicais,  pela falta de relação entre as variáveis clorofila  a, transparência do 

disco  de  Secchi  ou  fósforo  total  e  estado  trófico.  Os  autores  recomendam  o  uso  de 
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indicadores biológicos, como composição de espécies de fitoplâncton, que, segundo eles, 

são mais úteis para a classificação trófica de sistemas tropicais do que os índices tróficos.  

5.4 Abundância Relativa de Classes de Fitoplâncton

A análise da composição e da ocorrência de grupos fitoplanctônicos compõe 

um dos principais objetivos de pesquisas relacionadas ao monitoramento da qualidade de 

água, principalmente quando se destina ao consumo humano. Isto se justifica pela relação 

existente entre as condições climáticas, hidrológicas e tróficas com o desenvolvimento de 

fitoplâncton.  A  disponibilidade  de  nutrientes  essenciais,  como  nitrogênio  e  fósforo, 

variação no nível da água, luz e temperatura são alguns fatores que regulam a dinâmica 

populacional e a estrutura de assembléias naturais de fitoplâncton (REYNOLDS, 2006).

Pela análise  da abundância relativa para as classes de fitoplâncton,  a classe 

Chlorophyceae foi tida como dominante para os dois períodos chuvosos analisados (2010 e 

2011), enquanto que a classe Cyanophyceae foi dominante nos dois períodos secos (2010 e 

2011) (Figura 10). 

No  período  de  coletas  (2010  e  2011)  no  ponto  01,  foram identificadas  20 

espécies  de  fitoplâncton,  distribuídas  entre  as  classes  Cyanophyceae  (07  espécies); 

Chlorophyceae  (08  espécies),  Bacillariophyceae  (03  espécies),  e  Euglenophyceae  e 

Zygnetamotophyceae (01 espécie). 

Figura 10 – Abundância relativa das classes de fitoplâncton para o ponto 01 do reservatório de General 
Sampaio/CE, 2010 e 2011.
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A classe Bacillariophyceae foi considerada abundante durante todo o período 

de estudo e as classes  Euglenophyceae e Zygnetamotophyceae se apresentaram, quanto à 

abundância relativa, classificadas como raras. 

De acordo com a abundância relativa para as classes no ponto 02 (Figura 11), a 

classe  Chlorophyceae  foi  novamente  considerada  dominante  para  os  dois  períodos 

chuvosos analisados (2010 e 2011), enquanto que a classe Cyanophyceae foi dominante 

nos dois períodos secos (2010 e 2011). Para o período de novembro de 2010 a maio de 

2011  a  classe  Bacillariophyceae  foi  considerada  abundante.  A  classe  Euglenophyceae, 

encontrada  apenas  no primeiro  ano de pesquisa (2010),  apresentou abundância  relativa 

abaixo de 10% e foi classificada como rara. A classe Zygnetamotophyceae, encontrada em 

alguns meses do período de coleta (2010 e 2011), apresentou abundância relativa sempre 

abaixo de 10%, e também foi classificada como rara.

Figura 11 – Abundância relativa das classes de fitoplâncton para o ponto 02 do reservatório de General 
Sampaio/CE, 2010 e 2011.

No ponto 03 foram identificadas 16 espécies de fitoplâncton,  no período de 

coletas  (2010  e  2011),  distribuídas  entre  as  classes  Cyanophyceae  (07  espécies); 

Chlorophyceae  (05  espécies),  Bacillariophyceae  (02  espécies);  e  Euglenophyceae  e 

Zygnetamotophyceae (01 espécie) (Figura 12). 
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A classe Cyanophyceae foi novamente dominante sobre as outras classes, para 

os  períodos  secos  analisados  (2010  e  2011)  (Figura  12).  A  classe  Chlorophyceae  foi 

dominante nos dois períodos chuvosos (2010 e 2011), enquanto a Bacillariophyceae foi 

considerada abundante a partir  do período seco de 2010 até  o final  de 2011. A classe 

Zygnetamotophyceae foi classificada como rara nos dois períodos secos (2010 e 2011).    

Figura 12 – Abundância relativa das classes de fitoplâncton para o ponto 03 do reservatório de General 
Sampaio/CE, 2010 e 2011.

As  cianofíceas  foram  as  espécies  dominantes  no  reservatório  de  General 

Sampaio–CE, durante o período de coletas (2010 e 2011). Apesar de as concentrações de 

nitrogênio  total  serem  baixas  (<  1,7  mg/L),  é  provável  que  que  o  fósforo,  com 

concentrações quase sempre inferiores a 0,065 mg/L, tenha sido o nutriente limitante e 

tenha favorecido a dominância da classe Cyanophyceae. 

A classe Cyanophyceae é indicadora de eutrofização em ambientes aquáticos, 

apesar  de  algumas  de  suas  espécies  serem  tolerantes  a  ambientes  sob  restrição  de 

nutrientes.  Determinadas  cianofíceas  são  capazes  de  armazenar  mais  fósforo  que  o 

necessário para suas necessidades  vitais,  aumentando sua capacidade  de sobrevivência, 

quando da ausência temporária deste nutriente na água. Além disso, as cianofíceas que 

possuem vesículas gasosas são capazes de se deslocar na coluna de água e obter nutrientes 

nas  camadas  mais  profundas  e  na  superfície,  de  onde  podem  capturar  nitrogênio 

atmosférico (BICUDO; MENEZES, 2006; REYNOLDS, 2006; WETZEL, 2001).
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A partir deste raciocínio, pode-se considerar que o nitrogênio dificilmente será 

o nutriente limitante para o desenvolvimento fisiológico de fitoplâncton com habilidade de 

fixar nitrogênio da atmosfera e que o fósforo, cuja fonte é mais restrita e não possui formas 

gasosas  biodisponíveis,  é  um  dos  principais  fatores  que  estruturam  comunidades 

fitoplanctônicas.  Para  Reynolds  (2006),  valores  reduzidos  de  fósforo  podem  ser  mais 

limitantes à classe Chlorophyceae do que para Cyanophyceae, o que justifica a ocorrência 

deste último grupo em concentrações baixas de fósforo. Costa et al. (2009) explicaram que 

a abundância de cianofíceas na Lagoa Caçó/ MA ocorreu devido à capacidade deste grupo 

em tolerar, mais que outras classes, a escassez de nutrientes no ambiente.    

Bouvy  et al. (2000) relatam que em 1998, sob as condições de seca atípica 

causada pelo fenômeno do El-Niño, 70 % dos 39 reservatórios pesquisados no semiárido 

de Pernambuco apresentaram concentrações de fósforo dissolvido abaixo de 0,010 mg/L. 

Mesmo assim, registraram dominância de cianofíceas. Para os autores, as concentrações de 

ortofosfato abaixo do limite de detecção do método e concentração média de fósforo total 

menor  do que  0,090 mg/L,  em oposição  a  valores  elevados  de nitrogênio  total,  foram 

condições que definiram o fósforo como nutriente limitante.

Na Lagoa do Caçó, sistema aquático raso localizado no Estado do Maranhão, 

sob concentrações  limitantes  de fósforo total,  próximas  de  0,010 mg/L,  foi  observada. 

abundância relativa maior para a classe Cyanophyceae. Mesmo sob escassez de fósforo, foi 

verificada  dominância  de  cianofíceas  no  período  de  estiagem  (DELLAMANO-

OLIVEIRA; SENNA; TANIGUCHI, 2003). 

Apesar de ser considerado o provável nutriente limitante, as concentrações de 

fósforo no reservatório de General Sampaio/CE, excederam o valor máximo recomendado 

(0,030 mg/L) pela Resolução CONAMA nº 357/2005, para águas doces de classe 02 . No 

entanto, a resolução não faz referência à associação entre o valor permitido e indicadores 

biológicos  de  eutrofização,  apenas  sugere  que  valores  acima  do  permitido  podem 

comprometer a qualidade da água com prejuízos potenciais sobre o uso previsto para a 

classe. 

Contudo, sob concentrações de fósforo acima de 0,030 mg/L, o reservatório de 

General Sampaio apresentou dominância de cianofíceas durante os períodos secos de 2010 

e  2011,  com  maior  abundância  de  Planktothrix  sp. no  primeiro  ano  (2010)  e  de 

Cylindrospermopsis raciborskii no segundo (2011). 

A estrutura de assembleias de fitoplâncton dominadas por cianofíceas é fato 

preocupante em sistemas de abastecimento de água, pois muitas espécies que compõem 
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este táxon estão associadas à produção de toxinas, nocivas à saúde humana (REYNOLDS, 

2006; BICUDO; MENEZES, 2006).     

A dominância de cianofíceas no reservatório de General Sampaio, causada por 

abundância elevada de  Planktothrix sp.  e de Cylindrospermopsis raciborskii  é, contudo, 

preocupante, visto que este reservatório é manancial de  abastecimento de várias cidades 

que circundam a cidade de General Sampaio. 

Segundo observado por Azevedo  et al. (2002), a morte de 52 pacientes que 

faziam  hemodiálise,  em  Caruaru-PE,  foi  ocasionada  por  microcistinas  (hepatotoxina) 

liberadas por cianofíceas, dominantes no reservatório que abastece a cidade (reservatório 

Tabocas –PE). Na análise de fitoplâncton realizada em março de 1996, após o fato ocorrido 

em fevereiro do mesmo ano, Azevedo  et al. (2002) mostraram que as cianofíceas eram 

dominantes no açude Tabocas – PB, com 99% de abundância relativa. As espécies mais 

representativas foram Aphanizomenon manguinii e duas espécies de Oscillatorias. Porém, 

de  acordo  com  dados  da  Companhia  Pernambucana  de  Saneamento  (COMPESA),  os 

gêneros mais  comuns nos 06 anos que antecederam a intoxicação foram Microcystis  e 

Anabaena,  produtores  de  microcistinas,  e  Cylindrospermopsis,  também  produtora  de 

cianotoxinas.

Da  mesma  forma,  a  produção  de  toxinas  associadas  à  dominância  de 

cianofíceas foi evidenciada por Costa  et al. (2006) e  Costa  et al. (2009) no reservatório 

Armando Ribeiro Gonçalves, localizado no semiárido do estado do Rio Grande do Norte, e 

confirma  a  recorrência  da  dominância  destas  espécies  em  reservatórios  do  nordeste 

brasileiro. 

De acordo com os dados de monitoramento da COMPESA e apresentados por 

Azevedo  et al. (2002), a densidade relativa de fitoplâncton (dominada por cianofíceas) 

durante 1996, ano de contaminação de pacientes da clínica de hemodiálise, esteve sempre 

abaixo de 16.000 inds./mL, valor muito acima daquele encontrado para o reservatório de 

General Sampaio, embora densidades muito maiores sejam encontrados na literatura para 

reservatórios do semiárido, dominados por cianofíceas (BOUVY et al., 2000; COSTA et  

al., 2006; PACHECO, 2009; SOARES FILHO, 2010). 

A  dominância  de  cianofíceas  consiste  em  um  alerta  para  os  gestores  de 

reservatórios de abastecimento, visto que as cianofíceas podem causar danos à saúde da 

população,  principalmente  das  comunidades  que  consomem  água  sem  tratamento 

adequado.  Entretanto,  ressalta-se  que  o  tratamento  convencional  de  água,  utilizando 

floculação,  precipitação,  filtração  e  cloração não é  eficiente  na remoção  de toxinas  de 
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cianofíceas  da  água  com  elevados  níveis  de  eutrofização  e  dominância  desta  classe 

(AZEVEDO et al., 2002).       

Todavia,  mesmo  com  ameaça  à  saúde  pública,  algumas  pesquisas  em 

reservatórios do semiárido relatam dominância de cianofíceas, principalmente no período 

climático  seco,  condição  climática  natural  para  esta  região.  No entanto,  alguns  fatores 

podem  propiciar  condições  ideais  ao  desenvolvimento  de  cianofíceas  e  ocorrência  de 

blooms, dificultando ainda mais o controle destas espécies nos reservatórios do semiárido 

(BOUVY  et  al.,  2000;  COSTA  et  al.,  2009;  DELLAMANO-OLIVEIRA;  SENNA; 

TANIGUCHI, 2003; HUSZAR et al., 2000; LIMA, 2011; SOARES FILHO, 2010).  

Para Bouvy  et al. (1999), fatores físicos e climáticos são determinantes para 

dominância  de  cianofíceas  em  regiões  semiáridas  do  nordeste  brasileiro,  com  efeitos 

adversos sobre a qualidade da água e à saúde humana, devido, principalmente, à presença 

de  cianotoxinas.  No  reservatório  Marechal  Dutra  –  RN,  Chellappa  e  Costa  (2003) 

constataram  que  o  período  seco  proporcionou  condições  limnológicas  estimulantes  à 

dominância de cianofíceas que foi relacionada com valores de pH entre 8 e 9, temperaturas 

de 27 a 29° C, transparência reduzida (0,8 a 1,0 m) e média de fósforo total de 0,041 mg/L 

(COSTA  et  al.,  2006),  características  semelhantes  às  encontradas  no  reservatório  de 

General Sampaio/CE. 
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5.5 Análise multivariada

5.5.1 Análise de correspondência distorcida – ACD

Os resultados da Análise de Correspondência Distorcida – ACD (método de 

ordenação constrained ou condicionada) para os dados da comunidade fitoplanctônica do 

açude General Sampaio sugeriram o uso de um modelo de ordenação linear para a análise 

de gradiente da comunidade (comprimento do maior gradiente < 3). Os comprimentos do 

maior gradiente para 2010 e 2011 foram 1,429 e 1,542, respectivamente (Tabela 8). 

Tabela 8 -  Resultado da ACD para os dados da comunidade fitoplanctônica do reservatório de General 
Sampaio/CE, para os anos de 2010 e 2011.

  Eixos de ordenação

  1 2 3 4

2010 Comprimento de gradiente 1,429 0,954 0,651 0,689

 Variabilidade acumulada (%) 25,5 40,8 45,3 47

  1 2 3 4

2011 Comprimento de gradiente 1,542 1,036 1,100 1,155

 Variabilidade acumulada (%) 31 44,4 49,2 51,8

5.5.2 Análise de Componentes Principais – ACP 

Como resultado da Análise  de Componentes  Principais  – ACP são gerados 

eixos  ou variáveis  artificiais,  ou  ainda  componentes  principais.  Estes  eixos  podem ser 

vistos como novas variáveis, sendo independentes um do outro. Algebricamente, podemos 

dizer que são ortogonais. Pois bem, cada nova variável artificial ou componente principal 

(ou simplesmente eixo) representa uma combinação das variáveis iniciais investigadas. No 

nosso  caso,  os  eixos  gerados  são  uma  combinação  das  espécies  fitoplanctônicas 

identificadas durante o período de estudo e consideradas para análise utilizando o software 

CANOCO.

Portanto, as espécies foram combinadas de forma a gerar novas variáveis que 

melhor representassem a variabilidade da comunidade. Partindo deste princípio, cada eixo 

representa uma nova variável. É muito comum lermos que um dos objetivos da análise 

multivariada, especialmente das técnicas de ordenação, é reduzir a dimensionalidade dos 

dados.  Reduzir  a dimensionalidade  dos dados,  neste caso,  significa  encontrar  a melhor 
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combinação  das  variáveis  originais  que  resulte  numa  variável  representativa  de  um 

conjunto delas, diminuindo a dimensão inicial dos dados. No presente caso, cada eixo ou 

componente principal (eixos 1, 2 e 3) foram formados a partir de uma combinação das 

espécies identificadas, por isso a denominação de SPEC AX1, SPEC AX2 e SPEC AX3 

(eixo das espécies 1, 2 e 3).

O Resultado da Análise de Componentes Principais – ACP (Tabela 9) mostrou 

que  o  conjunto  de  variáveis  ambientais,  consideradas  como  “tratamento”  ou  variáveis 

explicativas, explicaram cerca de 84,8% da variabilidade espaço-temporal da comunidade 

fitoplanctônica  ou  ainda  explicaram  cerca  de  84,8% dos  gradientes  apresentados  pela 

comunidade  no reservatório  de  General  Sampaio  durante  o  ano de  2010.  Deste  valor, 

46,0% foi explicado pelo eixo de espécies 1 (SPEC AX1), 15,4% pelo eixo de espécies 2 

(SPEC AX2) e  11,0% pelo  eixo de  espécies  3 (SPEC AX3),  sendo que  o restante  da 

variabilidade  foi  explicada  pelo  eixo  de  espécies  4,  não  considerado  para  análise  e 

interpretação.

O eixo de espécies SPEC AX1 (46,0%) foi positivamente correlacionado com 

as variáveis clorofila  a (CHLOR.a), condutividade elétrica (EC), oxigênio dissolvido na 

água (DO), temperatura do ar (TEMPAir), tempo de retenção hidráulica (RT) e velocidade 

do vento (WIND), e  negativamente  com  umidade relativa do ar  (UM) e pluviosidade 

(PLUV).  Por  sua  vez,  o  eixo  de  espécies  SPEC  AX2  (15,4%)  foi  positivamente 

correlacionado com umidade relativa do ar (UM) e pluviosidade (PLUV), e negativamente 

com o índice de radiação solar (RAD).
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Tabela 9 - Resultado da ACP para eixo 1 versus eixo 2 dos dados das variáveis limnológicas obtidas no 
reservatório de General Sampaio/CE, para o ano de 2010.

Environmental Variables SPEC AX1 (46,0%) SPEC AX2 (15,4%) SPEC AX3 (11,0%)
TEMPWat  -0.0177  -0.3255  -0.6929

 Zeu      -0.3925  -0.3044  -0.5622
 TURB     -0.2573  -0.0368  -0.2964
 EC        0.7210   0.1217  -0.3304
 pH       -0.1697  -0.0729  -0.3340
 DO        0.3319  -0.3700   0.5250

 CHLOR.a   0.4676  -0.0352   0.3333
 N:P       0.1407   0.2649   0.0236

 PLUV     -0.6427   0.2823  -0.0051
 TEMPAir   0.7067  -0.2647  -0.4045
 RAD       0.0376  -0.7050   0.4036
 UM       -0.7456   0.3797  -0.2205

 WIND      0.6412  -0.3047   0.0606
 RT        0.7878  -0.0161  -0.0960

Onde:  Environmental Variables = variáveis ambientais; ESPEC AX1= eixo de espécies 01; ESPEC AX2= 
eixo de espécies  02; ESPEC AX3= eixo de espécies 03; TEMPWat = temperatura da água; Zeu = zona 
eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = 
clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; 
RAD = radiação solar; UM = umidade relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção  
hidráulica.

Em linhas gerais, percorrendo o eixo de espécies SPEC AX1 (eixo horizontal) 

da esquerda do diagrama triplot (Figura 13) para a esquerda, observou-se que o 1º e 3o 

quadrantes definiram, basicamente,  o período chuvoso do ano de 2010, concentrando a 

maior  parte  das  amostras  dos  meses  de  janeiro,  março  e  maio.  Nestes  quadrantes, 

observou-se associação positiva e muito significativa de clorofíceas como Chlorella sp. e 

Chlorococcum sp.,  bem como de cianofíceas  como  Sphaerocystis  sp.  com as  variáveis 

umidade  relativa  do  ar  (UM)  e  pluviosidade  (PLUV)  (pela  proximidade  da  seta 

representativa da espécie com a representativa da variável  ambiental).  Caminhando um 

pouco  mais  no  diagrama,  da  esquerda  para  direita  e  abaixo,  no  3º  quadrante,  nota-se 

correlação entre a espécie  Staurastrum chaetoceros e a variável índice de radiação solar 

(RAD).

O diagrama (Figura 13) mostra ainda, associação entre as variáveis umidade 

relativa do ar (UM) e pluviosidade (PLUV) e mais da metade das espécies fitoplanctônicas 

identificadas  no  reservatório  de  General  Sampaio  no  ano  de  2010,  podendo  ser 

consideradas variáveis representativas das condições gerais do período chuvoso de 2010, 

muito abaixo da média histórica de precipitações. 
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Figura 13- Diagrama de ordenação (eixo 1 vs eixo 2) resultante da ACP aplicada aos dados da comunidade 
fitoplanctônica do reservatório de General Sampaio/CE (ano 2010). 
Onde: P1= ponto de coleta 01; P2= ponto de coleta 02; P3= ponto de coleta 03; TEMPWat = 
temperatura da água; Zeu = zona eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= 
pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; 
PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; RAD = radiação solar; UM = umidade 
relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção hidráulica;  Chlorella sp. 
(Chlorel);  Chlorococcum  sp.  (Chloroc);  Sphaerocystis  sp.  (Sphaer);  Staurastrum chaetoceros 
(Staurast);  Oscillatoria  sp.  (Oscillat);  Anabaena  sp.  (Anab);  Microsystis  sp.  (Microcy); 
Planktothrix  agardhii (Plankt);  Navicula  sp.  (Navic);  Aulacoseira  granullata  (Aulac); 
Gloeocystis  sp.  (Gloeoc);  Scenedesmus  sp. (Scened);  Cyclotella  sp. (Cyclot);  Euglena  sp. 
(Euglen); Cylindrospermopsis raciborskii (Cylindro).

O Resultado da ACP para eixo2 versus eixo 3 (Tabela 10) mostrou que o eixo 

de  espécies  SPEC  AX2  (15,4%)  foi  positivamente  correlacionado  com  as  variáveis 

umidade  relativa  do  ar  (UM)  e  pluviosidade  (PLUV),  e  negativamente  com  oxigênio 

dissolvido na água (DO), temperatura do ar (TEMPAir), índice de radiação solar (RAD) e 

velocidade do vento (WIND). Por sua vez,  o eixo de espécies SPEC AX3 (11,0%) foi 

positivamente correlacionado com umidade relativa do ar (UM) e pluviosidade (PLUV), e 



85

negativamente  com temperatura  da  água (TEMPWat),  zona  eufótica  (Zeu)  e  índice  de 

radiação solar (RAD).

Tabela 10 - Resultado da ACP para eixo2  versus eixo 3 dos dados das variáveis limnológicas obtidas no 
reservatório de General Sampaio/CE, para o ano de 2010.

Environmental Variables SPEC AX1 (46,0%) SPEC AX2 (15,4%) SPEC AX3 (11,0%)
TEMPWat  -0.0177  -0.3255  -0.6929

 Zeu      -0.3925  -0.3044  -0.5622
 TURB     -0.2573  -0.0368  -0.2964
 EC        0.7210   0.1217  -0.3304
 pH       -0.1697  -0.0729  -0.3340
 DO        0.3319  -0.3700   0.5250

 CHLOR.a   0.4676  -0.0352   0.3333
 N:P       0.1407   0.2649   0.0236

 PLUV     -0.6427   0.2823  -0.0051
 TEMPAir   0.7067  -0.2647  -0.4045
 RAD       0.0376  -0.7050   0.4036
 UM       -0.7456   0.3797  -0.2205

 WIND      0.6412  -0.3047   0.0606
 RT        0.7878  -0.0161  -0.0960

Onde:  Environmental Variables = variáveis ambientais; ESPEC AX1= eixo de espécies 01; ESPEC AX2= 
eixo de espécies  02; ESPEC AX3= eixo de espécies 03; TEMPWat = temperatura da água; Zeu = zona 
eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = 
clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; 
RAD = radiação solar; UM = umidade relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção  
hidráulica.

Considerando o diagrama formado pelos eixos de espécies SPEC AX2 e SPEC 

AX3 (Figura 14), observou-se, em todos os quadrantes, uma distribuição não uniforme na 

associação entre as variáveis limnológicas e as espécies que foram observadas no ano de 

2010,  não  sendo  identificado  um  padrão  muito  claro  de  associação  entre  os  dados 

analisados e os períodos climáticos. Tal fato ocorreu, provavelmente, devido ao período 

chuvoso  ter  apresentado  índice  pluviométrico  anual  muito  abaixo  da  média  histórica 

incapaz de produzir perturbação significante ao sistema.

Segundo  Costa  et  al. (2009),  condições  limnológicas  pouco  variáveis 

provocadas  pela  estiagem  prolongada  e  pelo  aumento  no  tempo  de  retenção  da  água 

favoreceu  assembleias  de  fitoplâncton   dominadas  por  cianofíceas  filamentosas  e 

Microcystis aeruginosa em açudes do semiárido potiguar. Bouvy et al. (2000) comentaram 

que a redução no nível da água, aumento do tempo de retenção hidráulica, estabilidade da 

coluna  de  água,  insolação  e  temperaturas  elevadas,  como  consequência  da  estiagem 

prolongada, foram condições favoráveis à dominância da cianofícea  Cylindrospermopsis  

raciborskii. 

Huszar  et  al. (2000)  observaram  padrões  distintos  de  abundância  de 

fitoplâncton  em  reservatórios  brasileiros,  sendo  dois  padrões  obtidos  sob  o  clima 
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semiárido: um no qual houve máximo de fitoplâncton no final do período seco até o início 

das chuvas e o segundo, com abundância elevada de fitoplâncton na maior parte do ano, 

compreendendo os dois períodos climáticos.  Nos dois casos, tanto a disponibilidade de 

nutrientes,  no período chuvoso,  quanto  as condições  de pouca perturbação,  no período 

seco, foram determinantes para a abundância algal.   

A perturbação menor dos sistemas aquáticos, por sua vez, tem consequências 

sobre a estrutura das assembleias de fitoplâncton, cujos integrantes apresentam exigências 

semelhantes  por  condições  e  recursos.  Isto  tem  implicação  sobre  os  processos  de 

coexistência entre espécies e na diversidade das comunidades biológicas. De acordo com a 

Hipótese do Distúrbio Intermediário proposto por Connell (1978), a diversidade elevada de 

ecossistemas tropicais é resultado de distúrbios que ocorrem em frequências e intensidades 

intermediárias,  que  atuam sobre  a  comunidade  no sentido  de  retardar  os  processos  de 

sucessão  ecológica,  dificultando  o  alcance  do  clímax  e  mantendo,  assim,  maior 

diversidade.  
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Figura 14- Diagrama de ordenação (eixo 2 vs eixo 3) resultante da ACP aplicada aos dados da comunidade 
fitoplanctônica do reservatório de General Sampaio-CE (ano 2010). 
Onde: P1= ponto de coleta 01; P2= ponto de coleta 02; P3= ponto de coleta 03; TEMPWat = 
temperatura da água; Zeu = zona eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= 
pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; 
PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; RAD = radiação solar; UM = umidade 
relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção hidráulica;  Chlorella sp. 
(Chlorel);  Chlorococcum  sp.  (Chloroc);  Sphaerocystis  sp.  (Sphaer);  Staurastrum chaetoceros 
(Staurast);  Oscillatoria  sp.  (Oscillat);  Anabaena  sp.  (Anab);  Microsystis  sp.  (Microcy); 
Planktothrix  agardhii (Plankt);  Navicula  sp.  (Navic);  Aulacoseira  granullata  (Aulac); 
Gloeocystis  sp.  (Gloeoc);  Scenedesmus  sp. (Scened);  Cyclotella  sp. (Cyclot);  Euglena  sp. 
(Euglen); Cylindrospermopsis raciborskii (Cylindro).

O  resultado  da  análise  de  componentes  principais  (ACP)  mostrou  que  o 

conjunto  de  variáveis  ambientais,  consideradas  como  “tratamento”  ou  variáveis 

explicativas, explicaram cerca de 88,0% da variabilidade espaço-temporal da comunidade 

fitoplanctônica  ou  ainda  explicaram  cerca  de  88,0% dos  gradientes  apresentados  pela 
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comunidade  no reservatório  de  General  Sampaio  durante  o  ano de  2011.  Deste  valor, 

32,2% foi explicado pelo eixo de espécies 1 (SPEC AX1), 22,3% pelo eixo de espécies 2 

(SPEC AX2) e  16,2% pelo  eixo de  espécies  3 (SPEC AX3),  sendo que  o restante  da 

variabilidade  foi  explicada  pelo  eixo  de  espécies  4,  não  considerado  para  análise  e 

interpretação (Tabela 11).

Tabela 11 - Resultado da ACP para eixo 1  versus eixo 2 dos dados das variáveis limnológicas obtidas no 
reservatório de General Sampaio/CE, para o ano de 2011.

Environmental Variables SPEC AX1 (32,0%) SPEC AX2 (22,3%) SPEC AX3 (16,2%)
TEMPWat   0.3787   0.0632   0.5760
 Zeu/Zmax   0.0044  -0.0985   0.1491

 SD        0.2173  -0.4460   0.3147
 TURB     -0.4680   0.1348  -0.1956
 EC       -0.6349  -0.2740   0.1961
 pH        0.2874   0.2597   0.2955
 DO       -0.0276   0.0043   0.3125

 CHLOR.a   0.0314   0.5522  -0.1237
 N:P      -0.0855  -0.3389  -0.1619

 PLUV      0.5099   0.4855  -0.5310
 TEMPAir  -0.2119  -0.2356   0.4407
 RAD       0.0975  -0.0948  -0.1711
 UM        0.5552   0.5329  -0.2162

 WIND     -0.4828  -0.3631   0.1191
 RT       -0.7582  -0.3642  -0.1820

Onde:  Environmental Variables = variáveis ambientais; ESPEC AX1= eixo de espécies 01; ESPEC AX2= 
eixo de espécies  02; ESPEC AX3= eixo de espécies 03; TEMPWat = temperatura da água; Zeu = zona 
eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = 
clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; 
RAD = radiação solar; UM = umidade relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção  
hidráulica.

O eixo de espécies SPEC AX1 (32,0%) foi positivamente correlacionado com 

as variáveis temperatura da água (TEMPWat), umidade relativa do ar (UM), pluviosidade 

(PLUV), transparência da água aferida com o disco de Secchi (SD) e pH, e negativamente 

com  turbidez  (TURB),  condutividade  elétrica  (EC),  temperatura  do  ar  (TEMPAir), 

velocidade do vento (WIND) e tempo de retenção hidráulica (RT). Por sua vez, o eixo de 

espécies  SPEC  AX2  (22,3%)  foi  positivamente  correlacionado  com  clorofila  a 

(CHLOR.a), pH, pluviosidade (PLUV) e umidade relativa do ar (UM), negativamente com 

transparência  da  água aferida  com o disco  de  Secchi  (SD),  relação  entre  nitrogênio  e 

fósforo (N:P), velocidade do vento (WIND) e tempo de retenção hidráulica (RT).

Percorrendo o eixo de espécies SPEC AX1 (eixo horizontal) da esquerda do 

diagrama  triplot  para  a  direita  (Figura  15),  observou-se  que  o  3o quadrante  definiu, 

basicamente, o período climático seco, concentrando a maior parte das amostras de julho, 
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setembro e Novembro de 2011. Neste quadrante, observou-se associação de Microsystis sp. 

e Planktothrix agardhii. com as variáveis condutividade elétrica (EC), tempo de retenção 

hidráulica (RT) e velocidade do vento (WIND), sendo que Microcystis sp. apareceu mais 

associada às variáveis condutividade elétrica (EC) e tempo de retenção hidráulica (RT) (em 

direção à novembro) e Planktothrix agardhii. à variável velocidade do vento (WIND) (pela 

proximidade da seta representativa da espécie com a representativa da variável ambiental). 

Percorrendo um pouco mais  no diagrama,  da esquerda  para direita,  nota-se 

correlação entre a espécie Staurastrum chaetoceros e as variáveis transparência do disco de 

Secchi  (SD)  (maiores  valores  de  transparência  em  julho  e  setembro)  e  relação  entre 

nitrogênio e fósforo (N:P) (altos valores em setembro).

O 1o quadrante do diagrama (Figura 15) mostrou associação entre as variáveis 

pluviosidade  (PLUV)  e  umidade  relativa  do  ar  (UM),  podendo  ser  considerado 

representativo  das  condições  gerais  do  período  chuvoso.  Observou-se,  neste  quadrante 

ainda, associação entre estas variáveis e  Navicula sp., bem como da variável clorofila a 

(CHROL.a) com Aulacoseira sp. e, em menor grau, com Oscillatoria sp. e Chlorococcum 

sp. 
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Figura 15- Diagrama de ordenação (eixo 1 vs eixo 2) resultante da ACP aplicada aos dados da comunidade 
fitoplanctônica do reservatório de General Sampaio/CE (ano 2011). 
Onde: P1= ponto de coleta 01; P2= ponto de coleta 02; P3= ponto de coleta 03; TEMPWat = 
temperatura da água; Zeu = zona eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= 
pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; 
PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; RAD = radiação solar; UM = umidade 
relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção hidráulica;  Chlorella sp. 
(Chlorel);  Chlorococcum sp.  (Chloroc);  Sphaerocystis  sp.  (Sphaer);  Staurastrum chaetoceros 
(Staurast);  Oscillatoria  sp.  (Oscillat);  Anabaena  sp.  (Anab);  Microsystis  sp.  (Microcy); 
Planktothrix  agardhii (Plankt);  Navicula  sp.  (Navic);  Aulacoseira  granullata  (Aulac); 
Gloeocystis  sp.  (Gloeoc);  Scenedesmus  sp. (Scened);  Cyclotella  sp. (Cyclot);  Euglena  sp. 
(Euglen); Cylindrospermopsis raciborskii (Cylindro).

Considerando o diagrama (Figura 16) formado pelos eixos de espécies SPEC 

AX2 e SPEC AX3, observou-se, no 3o quadrante, forte associação entre as variáveis tempo 

de retenção hidráulica (RT) e a relação entre nitrogênio e fósforo (N:P), bem como destas 

com  Microcystis  sp.  e  Planktothrix  agardhii,  no  segundo  semestre  do  ano  de  2011, 
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especialmente  em setembro  e  novembro,  quando foram observados os  maiores  valores 

( Tabela 12) para a relação entre nitrogênio e fósforo (N:P), o que pode indicar deficiência 

de fósforo, e para o tempo de retenção hidráulica (RT). 

Tabela 12 - Resultado da ACP para eixo 2  versus eixo 3 dos dados das variáveis limnológicas obtidas no 
reservatório de General Sampaio/CE, para o ano de 2011.  

Environmental Variables SPEC AX1 (32,0%) SPEC AX2 (22,3%) SPEC AX3 (16,2%)
TEMPWat   0.3787   0.0632   0.5760
 Zeu/Zmax   0.0044  -0.0985   0.1491

 SD        0.2173  -0.4460   0.3147
 TURB     -0.4680   0.1348  -0.1956
 EC       -0.6349  -0.2740   0.1961
 pH        0.2874   0.2597   0.2955
 DO       -0.0276   0.0043   0.3125

 CHLOR.a   0.0314   0.5522  -0.1237
 N:P      -0.0855  -0.3389  -0.1619

 PLUV      0.5099   0.4855  -0.5310
 TEMPAir  -0.2119  -0.2356   0.4407
 RAD       0.0975  -0.0948  -0.1711
 UM        0.5552   0.5329  -0.2162

 WIND     -0.4828  -0.3631   0.1191
 RT       -0.7582  -0.3642  -0.1820

Onde:  Environmental Variables = variáveis ambientais; ESPEC AX1= eixo de espécies 01; ESPEC AX2= 
eixo de espécies  02; ESPEC AX3= eixo de espécies 03; TEMPWat = temperatura da água; Zeu = zona 
eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = 
clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; 
RAD = radiação solar; UM = umidade relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção  
hidráulica.
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Figura 16 - Diagrama de ordenação (eixo 2 vs eixo 3) resultante da ACP aplicada aos dados da comunidade 
fitoplanctônica do reservatório de General Sampaio/CE (ano 2011). 
Onde: P1= ponto de coleta 01; P2= ponto de coleta 02; P3= ponto de coleta 03; TEMPWat = 
temperatura da água; Zeu = zona eufótica; TURB = turbidez; EC = condutividade elétrica; pH= 
pH; DO = oxigênio dissolvido; CHLORa = clorofila a; N:P = relação entre nitrogênio e fósforo; 
PLUV = pluviosidade; TEMPair = temperatura do ar; RAD = radiação solar; UM = umidade 
relativa do ar; WIND = velocidade do vento; RT = tempo de retenção hidráulica;  Chlorella sp. 
(Chlorel);  Chlorococcum  sp.  (Chloroc);  Sphaerocystis  sp.  (Sphaer);  Staurastrum chaetoceros 
(Staurast);  Oscillatoria  sp.  (Oscillat);  Anabaena  sp.  (Anab);  Microsystis  sp.  (Microcy); 
Planktothrix  agardhii (Plankt);  Navicula  sp.  (Navic);  Aulacoseira  granullata  (Aulac); 
Gloeocystis  sp.  (Gloeoc);  Scenedesmus  sp. (Scened);  Cyclotella  sp. (Cyclot);  Euglena  sp. 
(Euglen); Cylindrospermopsis raciborskii (Cylindro).
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O 4o quadrante ( Figura 16) mostrou associação das espécies Oscillatoria sp. e 

Anabaena sp.  e  destas  com a variável  pluviosidade (PLUV) e,  em menor  grau,  com a 

variável  turbidez  (TURB).  Este  quadrante  também  pode  servir  como  componente  do 

cenário ecológico do período chuvoso, juntamente com o 1o quadrante do diagrama SPEC 

AX1 versus SPEC AX2.

De acordo com Chellappa et al. (2009), a alternância entre ciclos de chuva e de 

estiagem é o mecanismo que estrutura assembleias de fitoplâncton no semiárido brasileiro, 

sendo que  as  precipitações  e  flutuações  no  nível  da  água são os  principais  fatores  de 

distúrbios destes sistemas, semelhante à visão de Huszar et al. (2000) quando sugeriram os 

períodos de chuva e de seca regulam mais as mudanças limnológicas de sistemas aquáticos 

tropicais do que temperatura e insolação. Estes autores defendem que, em regiões tropicais, 

diferenças  climáticas  e  na  disponibilidade  de  nutrientes,  mesmo  pequenas,  podem 

favorecer maior probabilidade de dominância prolongada de cianofíceas e, portanto, menor 

diversidade de espécies. 

A disponibilidade de fósforo tem sido considerada como um dos fatores mais 

importantes para a determinação da biomassa fitoplanctônica e da qualidade da água em 

lagos de zonas úmidas temperadas, tropicais (ESTEVES, 2011) e subtropicais (HUSZAR, 

2006).  Entretanto,  reservatórios  apresentam  características  distintas  de  lagos  naturais 

como, por exemplo, uma morfologia e hidrodinâmica peculiar, além de altas cargas difusas 

de nutrientes e sedimentos oriundos da bacia de drenagem (WETZEL, 2001). Desta forma, 

as funções de força que interferem na dinâmica limnológica podem não ser semelhantes 

em lagos e reservatórios e, por conseguinte, as respostas dos sistemas ao enriquecimento 

de nutrientes podem ser diferentes (THORNTON, 1990). 

Os diagramas de ordenação demonstram uma baixa concentração de clorofila a 

por  unidade  de  fósforo  nos  ambientes  estudados,  sugerindo  que  outros  fatores  devem 

limitar a biomassa algal e que a quantidade de fósforo no sistema não deve ser o único 

indicador do estado trófico desses ambientes. 

Além do fósforo,  a comunidade zooplanctônica,  também pode interferir  nas 

variações  das  concentrações  de  clorofila  a através  da  herbivoria,  entretanto,  em 

reservatórios de regiões semiáridas, a biomassa zooplanctônica não foi significativamente 

relacionada com a biomassa algal, demonstrando uma baixa pressão de herbivoria exercida 

por esta comunidade (WETZEL, 2001). Esses ambientes são dominados por organismos de 

pequeno porte (WETZEL, 2001) os quais são consumidores menos eficientes em relação 

aos grandes herbívoros planctônicos (HAVENS  et al.,  2003; GONZÁLEZ et al., 2003; 



94

WETZEL, 2001). Além disso, a dominância de cianofíceas também reduz a eficiência da 

herbivoria da comunidade zooplanctônica. 

Outro fator que pode explicar parte da variância, no nosso diagrama, da variável clorofila a 

é o nitrogênio total. Diversos autores tem documentado a importância deste nutriente para 

a  determinação  das  variações  na  biomassa  fitoplanctônica  (CHELLAPPA et  al.,  2009; 

ESTEVES, 2011; HUZSAR, 2006). 

Estudos experimentais in situ de enriquecimento com nitrogênio e fósforo são 

necessários  para  determinar  a  importância  relativa  desses  dois  elementos  limitantes  à 

produção primária dos reservatórios na região semiárida brasileira. Em uma revisão recente 

sobre o assunto, Elser (2007) mostraram claramente que experimentos de fertilização com 

N ou  P  aumentaram  igualmente  a  produção  autotrófica  de  lagos  e  que  a  fertilização 

conjunta  com ambos  os  nutrientes  elevou muito  mais  os  níveis  de  produção primária. 

Portanto, os dois elementos estão envolvidos no processo de eutrofização e a gestão da 

qualidade da água dos reservatórios deve envolver o controle do aporte externo de ambos 

os nutrientes. 

A  partir  dos  dados  obtidos  no  reservatório  de  General  Sampaio  pode-se 

observar que as maiores densidades e riqueza de espécies foram registradas no período 

chuvoso,  esta  estação  climática  caracterizou-se  por  apresentar  as  maiores  temperaturas 

médias.  Contudo,  foi  verificado  em  vários  estudos  a  preferência  das  cianofíceas  por 

temperaturas mais elevadas (HUSZAR et al., 2000, MARINHO; HUSZAR, 2002; PAERL; 

HUISMAN, 2008). 

Chelappa et al. (2009), analisaram a qualidade das águas do reservatório Assu, 

localizado no Rio Grande do Norte e identificaram a dominância de Planktothrix agardhii  

também no período seco. Os autores atribuíram à dominância desta espécie as condições 

climáticas do semiárido, em especial as condições de chuvas, que resultam em fluxos de 

altas  descargas,  resultando  na  influência  direta  de  disponibilidade  de  luz  e  nutrientes, 

nutrientes estes importantes na manutenção da densidade total da referida espécie. 

Costa  et al. (2009), estudando os reservatórios Armando Ribeiro e Passagem 

das  Traíras,  ambos  localizados  Rio  Grande  do  Norte,  identificaram  a  coexistência  de 

florações de Cylindrospermopsis raciborskii e Planktothrix agardhii, com alternância nas 

relações de abundâncias, mesmo padrão observado no açude Acarape do Meio. Os autores 

acreditam  que  apesar  das  referidas  espécies  estarem submetidas  as  mesmas  condições 

físicas e químicas, outras características relacionadas a especificidades fisiológicas devem 

influenciar a coexistência e dominância dessas espécies. 
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Cylindrospermopsis  raciborskii  é  identificada  como  uma  das  principais 

espécies responsáveis por florações em ecossistemas aquáticos localizados no semiárido 

nordestino,  o  que  faz  com  que  esta  espécie  seja  uma  das  mais  importantes  espécies 

presente na comunidade fitoplanctônica (HUSZAR et al., 2000; PANOSSO et al., 2003; 

CHELLAPPA;  COSTA,  2003).  Devido  a  sua  alta  competitividade  em  ecossistemas 

eutrofizados, associado a sua capacidade de formar florações e produção de toxinas, faz 

desta espécie uma das mais estudadas, sendo levados em consideração aspectos ecológicos 

e de saúde pública (BOUVY et al., 1999; MOLICA et al., 2005; GEMELGO et al., 2008).

A  Planktothrix  agardhii  apresenta  uma  distribuição  cosmopolita  em  águas 

eutróficas e mesotróficas,  esta espécie é potencialmente tóxica,  com algumas linhagens 

capazes de produzir microcistinas (SANT’ANNA et al. 2008). 

Os dois principais  gêneros observados neste  trabalho,  Cylindrospermopsis  e 

Planktothrix,  tem sido largamente citado na literatura como produtores de cianotoxinas 

(CHORUS;  BARTRAM,  1999).  Este  fato  não  é  tão  preocupante,  uma  vez  que  o 

reservatório de General Sampaio esteve ao longo de todo o período estudado com valores 

abaixo do limite de 20.000 cel/mL, padrão estabelecido pela Portaria (MS) Nº 518/2004, 

que estabelece que mananciais destinados ao abastecimento humano. Contudo os gestores 

deste reservatório devem realizar contagens de cianofíceas, pelo menos semestralmente, 

com a finalidade de evitar futuros problemas com intoxicações por cianotoxinas.



6 CONCLUSÕES

A aplicação do Índice de Estado Trófico de Toledo Junior et al. (1983) para os 

parâmetros de clorofila a, fósforo total e transparência de Secchi resultou em grau trófico 

variando entre oligotrófico e eutrófico para os dois anos de estudo. 

Os índices  pluviométricos,  abaixo da média  no ano de  2010 e próximo da 

média no ano de 2011, favoreceram pequena variabilidade estacional das variáveis físicas e 

químicas analisadas no reservatório de General Sampaio/CE, não apresentando diferença 

significativa entre os quatro períodos climáticos.

Todas  as  variáveis  apresentaram  valores  abaixo  do  limite  máximo 

recomendado  na  Resolução  CONAMA  nº  357/2005  para  a  classe  II  de  água  doce, 

excetuando o fósforo, cujos valores estiveram acima de 0,030 mg/L. 

No presente momento, o reservatório estudado encontra-se pouco eutrofizado e 

de acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005 para a classe II de água doce, suas 

águas encontram-se próprias para o cultivo de organismos aquáticos, bem como, para o 

abastecimento  público.  Embora  a  piscicultura  seja  um  uso  legítimo  das  águas  dos 

reservatórios, essa atividade deve se desenvolver de acordo com o estado de eutrofização 

em que  se  encontram esses  ambientes,  observando  as  características  de  saneamento  e 

gestão ambiental da bacia de drenagem. 

O fitoplâncton foi representado, principalmente, pelas classes  Chlorophyceae, 

dominante para os dois períodos climáticos chuvosos analisados (2010 e 2011), e a classe 

Cyanophyceae,  dominante  para  os  dois  períodos  climáticos  secos  (2010  e  2011).  As 

demais classes se apresentaram como pouco abundantes ou raras. 

A densidade das cianofíceas manteve-se ao longo de todo o período estudado 

abaixo do limite considerado de risco pela Portaria (MS) Nº 518/2004, não sendo este, para 

o momento, fator preocupante com relação à saúde publica. 

Os altos valores obtidos nas razões N:P podem ser indicativo de que o fósforo é 

o nutriente limitante neste ecossistema e agente influente na regulação do desenvolvimento 

dos grupos fitoplanctônicos. Além disso, foi observado um padrão de correlação positiva 

entre a dominância e a sucessão das espécies de cianofíceas e as concentrações de fósforo 

total.  Tal  fato  é  um  indício  forte  de  problemas  futuros  com  toxicidade  da  água  do 

reservatório de General Sampaio/CE. 



7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES

Algumas sugestões e considerações são válidas para pesquisas posteriores: 

 Realizar  análise  nos dois períodos climáticos,  seco e chuvoso, em um ano com 

dados pluviométricos acima da média histórica, principalmente na região lacustre 

do reservatório, a fim de detectar variações estacionais das variáveis limnológicas e 

sua influência na assembleia fitoplanctônica;

 Avaliar  a  dinâmica  vertical  das  variáveis  físicas,  químicas  e  biológicas, 

relacionadas ao movimento das massas de águas em função do regime hidrológico, 

influxo dos rios, ação do vento e estratificação térmica;

 Realizar  análise  nictemeral  nos  dois  períodos  climáticos,  seco  e  chuvoso, 

principalmente  na  região  lacustre  do  reservatório,  a  fim  de  detectar  variações 

diárias e estacionais das variáveis limnológicas e sua influência na qualidade da 

água;

 Fazer  estimativas  de  cargas  de  nutrientes  a  partir  das  bacias  de  drenagens, 

identificando os principais pontos e formas de poluição;

 Realizar coleta de sedimento para investigar o grau de influência dos nutrientes 

nele presentes sobre a dinâmica trófica do reservatório;

 Estender as coletas de superfície para regiões fluviais do reservatório. 
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