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Ouvi dizer que a água é insípida, inodora e incolor. 

Como assim é insípida, 
Se minha sede discorda 

E só tem prazer em seu sabor? 

Como seria inodora, 
Se amo e conheço o cheiro da chuva 

Que cai depois de longa estiagem? 

E como será incolor, 
Se em cada mínima gotícula, 

Há um arco-íris sonhando em sair?  

 

 

 

 

A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. 

Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. 

Sua proteção constitui uma necessidade vital,  

Assim como uma obrigação moral do Homem  

Para com as gerações presentes e futuras. 

Declaração Universal dos Direitos da Água 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso tão importante para a saúde e o bem estar do homem, da vida e 
do planeta, que a ONU (Organização das Nações Unidas), em 1992, instituiu o dia 22 de 
março o “Dia Mundial da Água”. Neste mesmo ano, a ONU publicou um documento 
intitulado “Declaração Universal dos Direitos da Água”, um texto que ressalta o valor social, 
ecológico e econômico da água e nos deve fazer refletir sobre nossas ações, que têm, cada vez 
mais, restringido a qualidade e disponibilidade desse recurso precioso.  

Embora vitais ao pleno desenvolvimento sócio-econômico, são inúmeros os problemas 
relatados para os ecossistemas aquáticos brasileiros, incluindo eutrofização artificial, 
assoreamento, poluição química, introdução de espécies exóticas, etc. Em especial condição 
encontram-se os ecossistemas aquáticos do semi-árido, por sua peculiar inserção ambiental e 
conflitantes usos múltiplos associados. Além disso, a dificuldade em implementar políticas 
públicas que propiciem condições adequadas de saneamento básico tem contribuído para o 
agravamento das condições de eutrofização dos corpos d’água e disseminação de doenças de 
veiculação hídrica. Neste panorama, a manutenção da qualidade e uso sustentável da água 
doce configura-se como um desafio para todos os envolvidos nesta questão, sejam 
pesquisadores, gerenciadores, políticos ou educadores.  

A consciência da importância vital da água para a saúde pública, desenvolvimento 
sócio-econômico, saúde e bem- estar parece bastante sedimentada no nosso século. 
Contraditoriamente, vivenciamos o poder devastador das nossas ações sobre os ecossistemas, 
refletido pela alta taxa de extinção de espécies, desaparecimento de hábitats e mudanças 
climáticas globais. Com a água, ou melhor, com os ecossistemas aquáticos, a situação não é 
diferente. Assistimos à constante retração da qualidade da água dos nossos rios, lagos e 
açudes. Como mudar esse panorama? Como garantir que a água de boa qualidade não se torne 
um recurso escasso e inacessível, sobretudo no semi-árido? Mudando a nossa forma de lidar 
com o problema. Utilizando a água como uma ferramenta “ecopedagógica”, através da qual 
seja possível propagar a consciência da necessidade de preservar nossos recursos hídricos e 
desenvolver práticas sustentáveis de uso da água. 

A conservação da água pode ser considerada como um tema extremamente apropriado 
para a reflexão da sociedade no que diz respeito ao uso consciente e sustentável de um recurso 
natural. Entretanto, essa reflexão será crítica se construída sob uma ótica de conhecimento, 
seja ele tradicional ou acadêmico. É na mescla destas experiências que poderemos pavimentar 
um caminho de motivação e entusiasmo para o conhecimento que transforma. É nisso que a 
equipe deste projeto acredita. 
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Profa. Paulina Maia Barbosa (UFMG) (Bolsista Especialista Visitante) 
Graduanda Juliana Patrícia da Silva (Bolsista) (UFRN) 
Graduanda Ana Paula Cardoso (Bolsista) (UFRN) 
* = endereço atual: UFOP. ICEB. DECBI 
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CONHECENDO MAIS SOBRE ECOLOGIA 
 

Sem o conhecimento ecológico, ou seja, sem sabermos onde, como e 

principalmente, por que uma espécie ocorre ou por que um ambiente tem determinadas 

características, torna-se muito difícil fazermos previsões sobre como nossas ações 

podem ser impactantes ou não e, mais importante, o que podemos fazer para corrigir 

ou reduzir esses impactos. Se entendermos que as espécies estão conectadas umas com 

as outras, e que existem certas características que precisam ser preservadas nos 

ecossistemas para que estes possam se manter íntegros e com todas as suas funções, 

então podemos ter uma idéia mais realista do grau de interferência que nossas ações 

podem exercer sobre a natureza e os organismos. 

Os ecossistemas aquáticos apresentam certas características que são encontradas 

em qualquer tipo de ambiente, seja um lago, um rio ou um açude. Outras 

características só existem em um determinado tipo de ecossistema aquático, e por isso 

é tão importante distinguirmos essas diferenças e semelhanças.  

Para o estudo ecológico dos organismos e suas interações com o ambiente, 

precisamos inicialmente conceituar nossos objetos de estudo, ou seja, precisamos 

defini-los. A palavra Ecologia tem origem no grego (oikos = casa; logo = estudo) e 

significa o estudo dos organismos e de suas interações com o ambiente. O ecossistema 

é a unidade funcional básica da Ecologia e pode ser definido como o local a ser 

estudado, ou onde determinada espécie pode ser encontrada e onde existem 

importantes interações que mantêm essas espécies nesse determinado ecossistema. 

Essas interações são, por exemplo, a predação, a competição, o parasitismo e as 

relações alimentares. 

O ecossistema é constituído por todos os organismos (comunidade biótica) 

que interagem em conjunto com o ambiente físico (abiótico) numa dada área e estão 

inter-relacionados. Para exemplificar, podemos considerar o mar, a lagoa, o açude ou 

até uma poça de água como ecossistemas. As populações de um ecossistema podem 

ser definidas como o conjunto de organismos da mesma espécie. Ao conjunto de 

populações de um determinado ecossistema, chamamos de comunidade. 

Nos ecossistemas, ocorrem interações tróficas (trophe = nutrição), 

relacionadas aos processos de captura de alimento. Essas interações estão simbolizadas 
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pelas redes e cadeias alimentares, que são responsáveis pela “transferência de energia” 

em um ecossistema. Por exemplo, um cladócero (microcrustáceo aquático) se alimenta 

do fitoplâncton e depois é ingerido por uma larva de peixe. Esse pequeno 

microcrustáceo vai servir de alimento para um organismo muito maior (o peixe) e sua 

energia é composta também pela energia da microalga que o alimentou. Isso é o que 

chamamos de “transferência de energia”. 

 

 

Desta forma, os organismos são classificados de acordo com sua posição trófica 

ou estrato trófico, ou seja, de acordo com a sua “posição” na cadeia alimentar. 

 

1. Estrato autotrófico ou produtor = abrange as plantas ou partes de 

plantas que contém clorofila, nas quais predomina a transformação de 

energia luminosa em energia química, através do processo de 

fotossíntese. São os organismos que “produzem” seu próprio alimento 

através da fotossíntese. Ex.: gramíneas, fitoplâncton, as macrófitas 

aquáticas, etc. 

2. Estrato heterotrófico ou consumidor = composto pelos organismos 

que se alimentam de matéria orgânica viva (qualquer animal e/ou 

vegetal) e/ou de matéria orgânica morta (um tronco caído na floresta, um 

anima morto, etc.). 
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Essas relações alimentares nos ecossistemas podem ser representadas por uma 

pirâmide de energia, na qual a energia flui do primeiro nível trófico para os demais 

níveis. Cada estrato da pirâmide é representado pelo número de  organismos que o 

compõem, por isso, a base é geralmente mais larga, sendo formada pelos organismos 

produtores (autotróficos) e vai diminuindo à medida que aumentam os níveis tróficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se imaginarmos essa estrutura piramidal para um ecossistema aquático, um 

açude, por exemplo, esta seria desta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transferência de energia alimentar desde a fonte nos autótrofos (algas, 

macrófitas, plantas, etc.), através de uma série de organismos que consomem e são 

consumidos, chama-se cadeia alimentar ou cadeia trófica. As cadeias alimentares são 

de dois tipos básicos: a cadeia de pastagem, que começa numa base de plantas ou 

microalgas, passa por organismos que pastam (herbívoros) até os carnívoros 

1o Nível Trófico

2o Nível Trófico

3o Nível Trófico

Produtores

Consumidores primários - herbívoros

Consumidores secundários - carnívoros

1o Nível Trófico

2o Nível Trófico

3o Nível Trófico

1o Nível Trófico

2o Nível Trófico

3o Nível Trófico

Produtores

Consumidores primários - herbívoros

Consumidores secundários - carnívoros

Consumidores primários (herbívoros) – Cladóceros, 
Copépodos e Rotíferos

Produtores - Fitoplâncton

Consumidores secundários (carnívoros) – larvas de 
insetos e larvas de peixes

Consumidores primários (herbívoros) – Cladóceros, 
Copépodos e Rotíferos

Produtores - Fitoplâncton

Consumidores secundários (carnívoros) – larvas de 
insetos e larvas de peixes

Produtores - Fitoplâncton

Consumidores secundários (carnívoros) – larvas de 
insetos e larvas de peixes
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(comedores de animais). A outra cadeia típica é a de detritos, que utiliza a matéria 

orgânica não viva para microrganismos. 

As cadeias alimentares não estão isoladas nos ecossistemas. Elas estão 

interligadas, formando o que chamamos de redes alimentares ou redes tróficas. 

Assim, uma rede alimentar é formada por um conjunto de cadeias alimentares. As 

cadeias alimentares representam verdadeiramente as interações que ocorrem nos 

ecossistemas, e nós também nos integramos a ela, uma vez que nos alimentamos da 

vaca, que comeu o capim, que realizou a fotossíntese. Nesse sentido, a espécie humana 

apresenta um comportamento alimentar bastante complexo, que também pode ser 

encontrado em outros organismos, a onivoria. Os organismos onívoros são aqueles 

que se alimentam em vários níveis tróficos, ou seja, podem se alimentar de vegetais e 

de outros animais. Como esses organismos se alimentam em vários níveis tróficos, sua 

classificação funcional, ou seja, que papel desempenha numa cadeia alimentar 

(consumidor primário, secundário, etc.), é ainda bastante difícil. 

Os fungos e bactérias desempenham um papel importantíssimo nas cadeias 

alimentares, pois são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, resultando 

na liberação de nutrientes, que são absorvidos pelos vegetais, que dão início ao 

processo de transformação da energia luminosa em química, através da fotossíntese, 

resultando em biomassa vegetal. 

As conexões entre seus constituintes representam uma das principais 

características das cadeias alimentares. Lamentavelmente, nós só tivemos uma noção 

clara da extensão que essas conexões podem tomar a partir de um episódio que ficou 

conhecido como “A primavera silenciosa”, descrito pela bióloga Rachel Carlson, em 

1962. Agricultores utilizaram, durante anos, e em larga escala, um pesticida conhecido 

como DDT, para controle de pragas na agricultura. Alguns anos após esse uso 

intensivo, a bióloga Rachel Carlson começou a se preocupar com os efeitos dessa 

substância sobre os organismos, e vários pesquisadores começaram a perceber que 

muitas aves estavam sumindo na região. Investigando a causa desse declínio, 

perceberam que as aves estavam morrendo, intoxicadas por DDT. A partir desta 

constatação, foi possível perceber o que estava acontecendo: o inseticida pulverizado 

nas plantações acabava sendo incorporado pelos insetos, que são comidos pelas aves. 
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Os organismos aquáticos, aparentemente distantes do raio de alcance do inseticida 

também estavam contaminados, ocorrendo uma incorporação inicial pelas microalgas, 

depois pelo zooplâncton, até os peixes, que apresentavam concentrações do pesticida 

em concentrações mais altas do que o observado para os organismos planctônicos, 

num fenômeno descrito como biomagnificação. As aves que se alimentavam desses 

peixes foram contaminadas, e devido às altas concentrações do DDT no corpo, ou 

morriam ou produziam ovos que não eclodiam ou ainda produziam ovos com uma 

casca tão frágil, que não permitia a sobrevivência do filhote. 

Neste exemplo, podemos ter uma idéia das inúmeras relações que existem entre 

os organismos na cadeia alimentar. Nos ecossistemas aquáticos, a introdução de 

espécies exóticas, o descarte de efluentes orgânicos e industriais, o uso extensivo de 

fertilizantes e pesticidas na bacia hidrográfica podem alterar radicalmente a estrutura 

trófica e a saúde de importantes mananciais e ecossistemas. Conhecer as características 

ecológicas desses ambientes e suas conexões é vital para a conservação e uso 

sustentável dos seus recursos e espécies. 
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Caatinga: um bioma genuinamente brasileiro, mas ainda pouco 

conhecido. 

 

A região semi-árida brasileira estende-se por uma área que abrange a maior 

parte de todos os Estados da região Nordeste (86,48% - compreendendo os Estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

e Bahia), a região setentrional do Estado de Minas Gerais (11,01%) e o norte do 

Espírito Santo (2,51%), totalizando uma área de 974.752 Km2.  

O semi-árido brasileiro apresenta uma pluviosidade relativamente alta (em 

média, 750 mm/ano), mas com uma expressiva variação regional, ou seja, pode chover 

entre 250 a 800 mm/ano, nas diferentes zonas do semi-árido. Esse panorama resulta 

em grandes dificuldades no planejamento preditivo quanto à duração do período de 

estiagem, uma vez que pode chover razoavelmente bem em uma área do semi-árido, 

mas em outras partes, a chuva pode ser muito escassa. 

No semi-árido, a cobertura vegetal dominante é denominada Caatinga, e é 

representada por um conjunto de espécies vegetais com caracteres morfológicos que 

apresentam várias adaptações à seca, tais como raízes longas, estágios de dormência e 

perda de folhas e uma impressionante resistência à falta de água. Além disso, a 

Caatinga é uma mostra viva da incrível capacidade de “renascimento” da natureza, 

pois, basta uma chuvinha, e a vida retorna com toda a força neste Bioma* 

exclusivamente brasileiro. O nome Caatinga vem do Tupi, e quer dizer “mata 

branca”, em alusão a este período em que a mata fica seca e “cinzenta”. A Caatinga 

abriga uma das maiores biodiversidades do País, só que ainda conhecemos muito 

pouco dela. 

A Caatinga é considerada como o bioma semi-árido mais rico do mundo em 

biodiversidade. Os dados atuais, apesar dos poucos estudos desenvolvidos na região, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente, indicam a presença de 932 espécies de 

plantas, 148 de mamíferos, incluindo o registro recente da presença expressiva de 

onças (Perez, 2008) e 510 de aves, sendo que muitas dessas espécies ocorrem somente 

na Caatinga, ou seja, são endêmicas deste bioma. Isso sem contar a imensa 



 
10 

diversidade de invertebrados terrestres como insetos em geral (formigas, borboletas e 

besouros, entre outros) e aquáticos (moluscos, cladóceros, copépodos e outros 

organismos). 

A ausência de estudos regulares criou uma série de “mitos” sobre a Caatinga: 1) 

a biodiversidade é homogênea; 2) sua biota (conjunto de espécies) é pobre em 

organismos e em endemismos; 3) ainda encontra-se pouco alterada. Estudos recentes 

mostram, entretanto, que a biodiversidade na Caatinga não é homogênea, e sim 

extremamente heterogênea e inclui uma centena de unidades fisiográficas únicas 

(MMA, 2002a). A biota não é pobre em espécies e endemismos, pois, apesar de ser 

ainda muito mal conhecida, é mais diversa que qualquer outro bioma exposto a 

condições climáticas similares. E a Caatinga não é pouco alterada; está entre os 

ecossistemas mais degradados pelo homem. Um levantamento coordenado pelo MMA 

mostrou que 68% da área da caatinga estão sob influência humana direta em algum 

grau e as áreas extremamente antropizadas, ou seja, sob influência severa das ações 

humanas, correspondem a 35,3% do bioma. 

Os estudos regulares dos ecossistemas aquáticos continentais do semi-árido 

brasileiro são ainda muito escassos, e como consequência, sua biodiversidade ainda é 

precariamente conhecida. Como contraponto à premissa de que a biodiversidade 

aquática seria pobre, os escassos inventários realizados na região apontam para um 

quadro de diversidade e complexidade. A maioria das espécies de peixes do semi-árido 

(57%) é endêmica, com acentuado grau de dependência de microhabitats. Estudos 

realizados no semi-árido paraibano têm demonstrado ainda que as lagoas temporárias 

apresentam elevada riqueza taxonômica de invertebrados. Muitas espécies 

desenvolveram elaboradas estratégias para sobreviverem nestes ecossistemas, mesmo 

submetidas ao dessecamento temporário do habitat. 

Uma variedade de ambientes aquáticos pode ser encontrada no semi-árido, 

representada por lagos e rios temporários e perenes, além de pequenos e grandes 

reservatórios, perenes e intermitentes. Esses ecossistemas encontram-se submetidos a 

múltiplos distúrbios, naturais ou antrópicos, incluindo o dessecamento total ou parcial. 

A freqüência, diversidade e intensidade desses distúrbios podem representar condições 

decisivas ao estabelecimento, padrões de diversidade e conexões tróficas entre 
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populações. Nestas condições, os ecossistemas aquáticos do semi-árido podem 

configurar-se como sistemas de referência à obtenção de informações sobre os 

mecanismos que regem a biodiversidade em ambientes altamente dinâmicos. Além 

disso, por estarem sujeitos a condições climáticas extremas, podem ser particularmente 

importantes na avaliação dos efeitos de mudanças climáticas sobre a biota e a 

qualidade da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Você sabia que a Caatinga é um bioma com 
grande biodiversidade e que, apesar de ainda 
pouquíssimo estudada, já foram encontradas: 
 
- Quase 1000 espécies de plantas; 
- 148 de mamíferos; 
- Alto grau de endemismo; 
- Mais de 500 espécies de aves???? 
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O Tesouro Desconhecido da Caatinga 

As Ricas Caatingas 

O "primo pobre" dos biomas brasileiros se revela um celeiro de espécies endêmicas e 
de formações vegetais diversificadas 

 
Revista Scientific American do Brasil –Edição Junho/2004 por Eduardo Augusto Geraque 

 

Quando correu para o mar, o São Francisco separou os 
lagartos que viviam juntos ao redor do lago. 
 
O especialista em herpetologia Miguel Trefaut Rodrigues, 
professor do Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo (USP), nem imaginava que uma leitura das 
aventuras do famoso explorador britânico Richard 
Francis Burton (1821-1890) poderia ajudá-lo no futuro. 
Um das frases que marcou o cientista foi a seguinte: 
"Encontrei nas margens do rio São Francisco, no Brasil, 
uma espécie de pequeno Saara", disse o aventureiro. O 
europeu que se notabilizou por grandes excursões pela 
África e pelo Oriente Médio, além de vários feitos, 
esteve no Brasil como cônsul na cidade de Santos, São 
Paulo, em 1865. E aproveitou para fazer uma grande 
exploração pelo Velho Chico, desde Minas Gerais até a 
sua foz, na divisa dos estados de Sergipe e de Alagoas. 
 
Mais de um século depois, o herpetólogo da USP, 
interessado principalmente em lagartos, assunto que lhe 
chama atenção há várias décadas, lembrou-se da 
observação de Burton e concluiu: onde existe deserto 
existe duna e, conseqüentemente, o pequeno Saara 
brasileiro poderia abrigar espécies de lagarto que 
prefeririam areia em vez de pedra. As pesquisas 
realizadas na dunas do rio São Francisco, perto da 
pequena localidade de Santo Inácio, no norte do estado 
da Bahia, em plena caatinga, continuam a revelar 
achados científicos absolutamente inéditos em se 
tratando de Brasil e de América do Sul. Os reptéis que vivem nas areias às margens de um dos mais 
importantes rios brasileiros são apenas um exemplo, entre dezenas de casos, que estão ajudando a mudar a 
visão do único ecossistema totalmente inserido nas fronteiras do território nacional. 
 
"A caatinga - que, por causa das sete unidades de vegetação já identificadas pelos botânicos, deveria ser 
sempre chamada pelo seu plural, caatingas - é uma região rica em diversidade", afirma Rodrigues, que 
chegou até os lagartos, ofídios e anfisbenídeos (um tipo de pequeno réptil, parente das cobras e lagartos, 
muito parecidas com as serpentes e por isso chamados de cobras-cegas ou cobras-de-duas-cabeças.) das 
dunas do São Francisco baseado também em uma extensa literatura científica. A frase do especialista em 
lagartos também vai ser repetida por todo cientista que continua enveredando por uma região ainda 
bastante desconhecida do nordeste do Brasil. O mito de que a caatinga é pobre em biodiversidade caiu. 
 
O acúmulo e a sistematização dos novos conhecimentos científicos que estão mudando a visão das caatingas 
ocorreu muito recentemente, do ano 2000 para cá. Os números de espécies impressionam até mesmo os 
acadêmicos "caatingueiros". Rodrigues, por exemplo, após confirmar sua hipótese de que onde havia areia 
deveria, muito provavelmente, existir alguma nova espécie de lagarto, deparou com um fato realmente 
surpreendente. "Entre os lagartos e anfísbenídeos das dunas, 50% do total ocorre apenas naquela região 
próxima a Santo Inácio. Como 37% das espécies desses dois grupos encontradas em toda a caatinga são 
endêmicas das dunas, podemos perceber que a região é uma verdadeira bomba de especiação." Rodrigues 
lembra ainda que, em termos geográficos, as áreas das dunas, que chegam a ter até 60 metros de altura, 
não ocupam mais do que 7 mil km2 do sertão brasileiro. Isso representa apenas 0,8% da área total das 
caatingas. 

 

 

 

Cactáceas na estação ecológica do Seridó, Rio Grande do Norte 

 

Em todo o ecossistema semi-árido, que ocupa área de 800 mil km2, são conhecidas atualmente 47 espécies 
de lagartos, dez de anfisbenídeos, 52 de serpentes, quatro de quelônios e 48 de anfíbios - para ficar apenas 
entre os principais grupos. Mais do que quantidade de espécies de lagarto, a zona de endemismo descoberta 
nas dunas do São Francisco guarda histórias científicas ainda mais saborosas em relação ao processo de 
formação daquelas espécies. 
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No início dos anos 1980, os herpetólogos conheciam uma única espécie de lagarto na região de Santo Inácio, 
situada na margem direita do Velho Chico. Foi exatamente no mesmo local que Rodrigues, em uma de suas 
expedições, encontrou outro réptil semelhante, mas não idêntico ao que já havia sido identificado. Batizados 
naquela época de Tropidurus nanuzae e Tropidurus amathites, respectivamente, hoje eles são conhecidos por 
um novo gênero, o Eurolophosaurus. Os nomes das espécies permaneceram os mesmos. Um detalhe 
interessante chamou a atenção do pessoal de campo. Enquanto o E. nanuzae tinha preferência por regiões 
pedregosas, a nova espécie sobrevivia melhor em solos arenosos. Ela estava lá por causa das dunas. 
 
Ainda sob o sol do semi-árido brasileiro, uma observação feita a distância, do outro lado do rio São Francisco 
- Santo Inácio fica próximo à cidade de Xique-Xique, bastante ao sul de Sobradinho e ao norte do município 
da Barra -, atiçou a curiosidade científica de Rodrigues. Será que a fauna de lagartos do outro lado do rio era 
idêntica? Será que haveria também por lá aqueles lagartos um pouco achatados, de até 30 cm de 
comprimento? 
 
Alguns anos depois, descobriu-se que realmente existiam diferenças. Na margem esquerda havia outras 
espécies. Uma delas, a E. divaricatus, foi considerada irmã da E. amathites. Ambas viviam em lados opostos 
do rio, mas mantinham traços morfológicos semelhantes. As diferenças significativas estavam no campo 
genético e, portanto, não observáveis a olho nu. Com base na análise do clima e da geomorfologia da região, 
Rodrigues construiu uma hipótese para aquele centro específico de diferenciação de espécies da caatinga 
brasileira. Ainda existem mais perguntas do que respostas, mas o modelo básico, com a continuidade dos 
estudos, ganha embasamento cada vez maior. Não existe apenas um único par de espécies irmãs - outros 
grupos também têm espécies semelhantes vivendo nas margens direita e esquerda do São Francisco, onde 
as dunas persistem. É o caso de outro lagarto, do gênero Calyptommatus, e de um par de anfisbenas. 

É sabido que há cerca de 12 mil anos o São Francisco não corria para o mar. Naquele tempo, que coincide 
com o final do último período de glaciação, havia um grande lago natural na área onde o rio desaguava. Só 
depois as águas do Chico conseguiriam transpor as serras do norte da Bahia e chegar até o oceano Atlântico. 
Quando correu para o mar, o São Francisco separou as espécies de lagarto que viviam todas juntas ao redor 
do grande lago - hoje a barragem de Sobradinho voltou a criar um lago artificial na região. Algumas espécies 
ficaram do lado esquerdo e outras do direito. Uma das hipóteses é que isso tenha acelerado a diferenciação 
entre as espécies irmãs, que segundo o zoólogo da USP, data de 1 milhão a 3 milhões de anos. 
 
Para Rodrigues, muito mais do que descobrir um grande centro de endemismo na caatinga, poder medir e 
praticamente sentir a diferenciação daquelas espécies de lagartos nas dunas do rio São Francisco é uma 
satisfação profissional muito grande. "E nada garante que não possa haver várias outras regiões iguais a 
essa, em termos de endemismo, em outros pontos das caatingas", diz o pesquisador. 
 
A grande biodiversidade das dunas da região conhecida como Médio São Francisco é tão significativa que 
Rodrigues defende a criação de um parque nacional no local o mais rápido possível. Segundo o livro 
Avaliação Prioritária para a Conservação da Caatinga, lançado no fim de abril em seminário realizado em 
Petrolina, Pernambuco, no coração da caatinga, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a zona das dunas é 
uma das 82 identificadas como prioritárias para conservação em todo esse ecossistema. "O número de áreas 
protegidas está muito aquém das reais necessidades", afirma Mônica Fonseca, bióloga e pesquisadora da 
organização não-governamental Conservação Internacional. 
 
De acordo com a pesquisadora, uma das autoras do livro, apenas 2% da zona do semi-árido do Brasil estão 
protegidos legalmente. Os estudos apresentados na obra, publicada em conjunto pelo MMA, ONGs, 
Universidade Federal de Pernambuco e Embrapa Semi-Árido, defendem que as áreas de proteção deveriam 
cobrir hoje 59,4% do bioma caatinga. As de extrema relevância para a conservação da biodiversidade, 
segundo Mônica, representariam 24,7% de todas as caatingas brasileiras. 

Se os números de répteis e anfíbios já chamam a atenção, outros grupos de animais estão ricamente 
representados em todas as zonas do sertão, inclusive nos ambientes aquáticos, como é o caso dos peixes de 
água doce. A composição da ictiofauna das caatingas, segundo o especialista Ricardo Rosa, da Universidade 
Federal da Paraíba, revela a existência de 240 espécies espalhadas por sete ordens taxonômicas. A 
peculiaridade dos peixes é que, como o hábitat deles não está restrito a um determinado padrão de 
vetegetação, muitas das espécies não vivem apenas nas caatingas. Como os rios chegam até outros biomas, 
os peixes costumam também atravessar determinadas barreiras biogeográficas, algumas intransponíveis 
para quem vive nos ambientes secos do sertão. 
 
O exemplo das aves é idêntico, no sentido de derrubar o mito de que o sertão é árido e sem vida. Nenhuma 
estimativa anterior àquela feita no ano 2000 havia encontrado tantas espécies na região. A lista de aves 
feitas pelos especialistas apresenta 510 espécies. Grande parte delas (91,96%) se reproduz dentro da 
própria região, ou seja, não são migratórias e não usam os espaços do Nordeste apenas por alguns dias do 
ano. Os pesquisadores também já sabem que a maior parte das espécies identificadas, 185, são 
independentes da floresta. Elas estão associadas apenas a regiões de vegetação aberta. Enquanto ainda 125 
são semi-dependentes, 159 tipos de aves só foram encontradas em florestas semi-perenes, estacionais, 
caatingas arbóreas e cerradões (ver quadro sobre vegetação na pág. 28). A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) 
faz parte desse grupo. Mas, como não foi mais vista na Natureza desde outubro do ano 2000, os ornitólogos 
passaram a listar essa espécie, que teve como último refúgio o estado da Bahia, na categoria extinta. 
Estima-se que em cativeiro ainda existam 60 exemplares da ararinha-azul.  
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As exuberantes aves das caatingas brasileiras são apenas uma das grandes justificativas que os cientistas 
apontaram para a necessidade de se criarem as 82 áreas prioritárias de conservação. Segundo a bióloga da 
Conservação Internacional, entre as 27 áreas classificadas como de extrema importância biológica, duas 
merecem destaque ainda maior: as dunas do São Francisco, com as especiações em curso, e o Parque 
Nacional da Serra da Capivara. Lá, nos municípios de São João do Piauí, Coronel José Dias, São Raimundo 
Nonato e Canto do Buriti, no Piauí, ainda restam aves ameaçadas não apenas na caatinga, mas praticamente 
em todo o mundo. A lista de aves em extinção conta com nomes conhecidos como o do maracanã (Ara 
maracana), do pica-pau-anão-de-pernambuco (Picumnus fulvescens) e do pintassilgo-do-nordeste (Carduellis 
yarelli). 
 
Na mesma região , que conta com o também rico em diversidade Parque Nacional das Confusões, vivem 
grupos importantes de mamíferos. A fauna desses vertebrados, em domínios das caatingas, também não é 
monótona como a mitologia brasileira desenhou ao longo das décadas. Na Serra da Canastra vivem 
exemplares de onça-pintada (Panthera onca), da onça-parda (Puma concolor), do tamanduá-bandeira, 
(Myrmecophaga tridactyla), do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), da jaguatirica (Leopardus pardalis), do gato-
maracajá (Leopardus wiedii) e do gato-do-mato (Leopardus tigrinus). 

Um grande inventário sobre os mamíferos das caatingas, apresentado no ano passado por João Alves de 
Oliveira, zoólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, revelou que existem na região 143 espécies. Nesse 
universo, 19 foram consideradas exclusivas do ecossistema da caatinga. Marsupiais, tatus, morcegos, 
roedores e representantes da ordem dos carnívoros (onças e jaguatiricas, por exemplo) estão distribuídos 
por várias localidades. Em relação aos primatas, descobertas feitas na região de Canudos, na Bahia, na 
segunda metade da década de 1990, ampliaram a lista de espécies agora conhecidas. Existem no 
ecossistema do semi-árido do Brasil dois tipos de macaco guariba, o já famoso macaco-prego e, agora, o 
macaco-sauá (Callicebus barbarabrownae). 
 
A ciência já provou: não é apenas nas dunas do Velho Chico ou nos canyons do Piauí que o padrão de riqueza 
de espécies, tanto vegetal como animal, ainda se mantém. Nas outras 80 áreas presentes no mapa de 
conservação das caatingas ocorre o mesmo. Para que esse quadro seja mantido, algumas estratégias foram 
apresentadas pelos cientistas. Não é possível analisar as áreas prioritárias em termos de biodiversidade de 
forma isolada. As caatingas formam um ecossistema único. E nesse ambiente vivem 20 milhões de pessoas, 
na maioria das vezes em situação bastante desfavorável. 
 
A Embrapa Semi-Árido vem desenvolvendo técnicas que permitem o uso da terra sem conseqüências 
ambientais graves. Além da educação ambiental para a população do sertão, o aprimoramento da gestão 
pública na conservacão da biodiversidade da caatinga e da geração de recursos humanos nos meios técnicos 
e acadêmicos, uma proposta bem palpável foi apresentada em livro recém-lançado em Petrolina. "O 
necessário seria ampliar a área total protegida por unidades de conservação na caatinga para 10%, no prazo 
de 10 anos", defendem os cientistas. Principalmente em relação às chamadas unidades de conservação 
integral, o ideal seria que crescessem 3% nos primeiros cinco anos e 6% em até sete anos e meio. Isso sem 
esquecer as dunas do São Francisco e da Serra da Canastra no Piauí. 
 

As estimativas mais recentes, e otimistas, mostram que 30% de todas as caatingas já foram alteradas pelo 
homem, principalmente em função da agricultura. O problema maior, segundo os cientistas, é que as áreas 
não impactadas não formam uma mancha única: estão divididas em 1.043 ilhas de vegetação. Apenas 172 
delas apresentam mais do que 10 quilômetros de largura. 
 
Ao contrário da história evolutiva das espécies sobre a Terra, cem anos é muito tempo. O cenário visto por 
Euclides da Cunha, no interior da Bahia, no século 19, mudou bastante, e poderá se tornar ainda muito mais 
raro daqui a outros cem anos. Apesar de constatar a aridez do sertão, o jornalista e escritor brasileiro não 
deixou de revelar a exuberância da caatinga nas páginas de seu clássico Os Sertões: 
 
"E o sertão é um paraíso... Ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas: disparam pelas 
baixadas úmidas os caititus esquivos; passam em varas, pelas trigueiras, num estrídulo estrepitar de maxilas 
percutindo, os queixadas de canela ruiva; correm pelos tabuleiros altos, em bandos, esporeando-se com os 
ferrões de sob as asas, as emas velocíssimas; e as seriemas de vozes lamentosas, e as sericóias vibrantes, 
cantam nos balsedos, à fímbria dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote, 
brutal, inflexivelmente retilíneo, pela caatinga, derribando árvores, e as próprias suçuaranas, aterrando os 
mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos, pulam, alegres, nas macegas altas, antes 
de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados..."  
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS AÇUDES DO SEMI-ÁRIDO POT IGUAR  
 

 

Nas regiões semi-áridas tropicais, a escassez e irregularidade das chuvas, 

juntamente com a ocorrência de altas taxas de evaporação, provocam a perda de 

grande parte da água superficial, o que faz com que quase toda a rede hidrográfica 

permaneça seca durante alguma parte do ano, o que constitui um severo problema para 

a captação e o armazenamento da água. Para solucionar esse problema de falta de 

água, os governos têm optado pela construção de reservatórios, que são construídos em 

larga escala nestas regiões com a finalidade principal de armazenar água para 

múltiplos usos (abastecimento público, dessedentação animal, pesca, aqüicultura, 

lazer, etc). 

No entanto, como muitos rios secam ao longo do ano, é necessário garantir um o 

volume mínimo de água nesses reservatórios. Dessa forma, as bacias de drenagem dos 

reservatórios (bacias de descarga de água) precisam ocupar uma área muito maior do 

que a área do reservatório. Dessa forma, uma característica importante dos 

reservatórios em regiões semi-áridas é a elevada relação entre a área da bacia de 

drenagem e a área do reservatório. 

Esta importante característica dos açudes em regiões semi-áridas afeta diversos 

processos ecológicos nesses ecossistemas. Por conta da sua grande área de drenagem e 

também o escoamento superficial das águas das chuvas altamente concentrado em 

poucos meses chuvosos do ano, ocorre uma intensa erosão do solo. Assim, os 

reservatórios nessas regiões tendem a receber uma elevada carga externa de nutrientes 

e sedimentos em suspensão. Portanto, esses reservatórios tendem a exibir elevadas 

concentrações de nutrientes e sólidos em suspensão na água favorecendo os processos 

de eutrofização e assoreamento, os quais contribuem para reduzir a qualidade e a 

quantidade de água armazenada nos reservatórios. A elevada carga de sedimentos e 

detritos que esses reservatórios recebem no período chuvoso tende a diminuir a 

disponibilidade de luz na coluna d´água e é por isso, que em geral, esses ambientes são 

geralmente muito turvos, e, portanto, freqüentemente limitados pela disponibilidade de 

luz. 
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As principais características ambientais marcantes do semi-árido são solos 

pobres e rasos, e o subsolo formado por quase 70% de rochas cristalinas rasas, o que 

dificulta a formação de mananciais permanentes. Essa característica também favorece 

a salinização da água, pois grande parte dos sais contidos no solo acaba sendo 

transportado para dentro dos corpos d’água. Além disso, a alta taxa de evaporação, em 

função das altas temperaturas, contribui ainda mais para a salinização, aumentando a 

concentração dos sais na água.  

A condição semi-árida acarreta em chuvas irregulares e concentradas em 

poucos meses do ano, e a evapotranspiração (transpiração + evaporação) é elevada. 

Ocorrem ainda nesta região, eventos hidrológicos extremos e freqüentes: secas e 

cheias. Esta configuração climática, associada à extensão de áreas degradadas na 

Caatinga e o risco de desertificação a que estão submetidas, aumentam sobremaneira a 

pressão sobre os ecossistemas aquáticos da região. Os múltiplos usos associados a 

esses ecossistemas, incluindo pesca, abastecimento, irrigação, aqüicultura e outros, 

também representam um desafio à compatibilização entre a conservação e o uso 

sustentável dos recursos hídricos do semi-árido, em função de uma complexa situação 

sócio-econômica. 

Em adição a este conjunto de ameaças à biodiversidade aquática do semi-árido, a 

eutrofização constitui um fenômeno freqüente nos reservatórios e ambientes lênticos 

da região, sendo fortemente favorecido em função das altas taxas de evaporação e 

entradas alóctones de matéria orgânica. Nestas condições, é possível que o ambiente 

mude rapidamente seu “status” trófico num único ciclo hidrológico.  

Estudos realizados em reservatórios eutróficos do semi-árido têm registrado a 

ocorrência de florações recorrentes de cianobactérias tóxicas, o que se traduz em sérios 

problemas à saúde publica, à cadeia alimentar aquática e à biodiversidade aquática, em 

função dos seus efeitos diretos e indiretos.  

Embora os açudes em regiões semi-áridas tropicais possam ser diferenciados 

entre si sob diversos aspectos, eles apresentam várias propriedades em comum aos 

vários açudes encontrados no Brasil. Em geral esses ambientes exibem mudanças 

importantes ao longo do seu eixo de comprimento e variações ao longo do ano do 

estado trófico, turbidez e salinidade, controlados principalmente pelo volume de 
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descarga das águas do rio que abastece o reservatório e pelo tempo em que a água 

permanece “parada” no lago do açude. Em geral, os reservatórios apresentam três 

zonas principais: região fluvial (de maior influência das águas do rio, mais rasa); 

região de transição (onde se dá o início do acúmulo de água e diminuição das 

correntes do rio); e região lacustre, na qual se forma o “lago” do reservatório, sendo a 

sua zona mais profunda. Ver figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principais zonas observadas nos reservatórios. 

 

Além disso, os açudes do semi-árido são, geralmente, ambientes relativamente 

rasos, onde a ação do vento é intensa e as mudanças climáticas ocorrem com 

freqüência, o que representa um outro fator seletivo importante para a sua biota e para 

a qualidade da água.  

Uma outra condição importante nos reservatórios do semi-árido é o longo tempo 

em que a água permanece “parada”. Uma vez que os reservatórios são construídos para 

armazenamento de água, o controle do nível da água no lago do reservatório 

praticamente não existe, e a água pode permanecer meses sem grandes trocas. Além do 

alto tempo de retenção da água, as altas temperaturas do ambiente também afetam a 

qualidade da água, pois, além de aumentarem a evaporação, favorecendo a 

concentração de nutrientes e materiais, as temperaturas elevadas podem representar 

um fator decisivo para a seleção dos organismos aquáticos dos reservatórios. 
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Um grupo particularmente favorecido nessas condições dos reservatórios do 

semi-árido são as cianobactérias, microrganismos que estão presente naturalmente nas 

comunidades planctônicas, mas podem afetar seriamente a qualidade da água.  

 
 

CIANOBACTÉRIAS: FAVORECENDO A VIDA OU CAUSANDO PREJ UÍZOS? 
 

As cianobactérias e suas principais características 

Quando contemplamos um açude, lagoa ou rio, podemos imaginar que em cada 

gota d´água há vários seres vivos de tamanho pequeno, que são visualizados apenas 

através de microscópios. São bactérias, protozoários, algas, que se nutrem, se 

reproduzem e servem como alimento para outros seres. Na categoria das bactérias, um 

tipo que chama a atenção são as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis 

(ou verde-azuladas) ou cianofíceas. O termo cianobactérias é o mais adequado, porque 

atualmente se sabe que esses organismos, assim como as demais bactérias, são 

procariotos (seres desprovidos de núcleo organizado e organelas celulares envoltas 

por membranas), ao contrário das algas, que são eucariotos (seres cujas células 

apresentam o material genético envolto por uma membrana e organelas 

citoplasmáticas, como mitocôndrias, cloroplastos, etc). 

As cianobactérias são assim denominadas porque possuem um pigmento 

azulado, a ficocianina, que é tipica desse grupo de organismos, e tem como função 

captar a luz para a fotossíntese. Além da ficocianina, as cianobactérias possuem a 

clorofila-a, outro pigmento fotossintetizante, que também é encontrado em algas e 

plantas superiores. É importante ressaltar que nem todas as cianobactérias são azuladas 

ou verdes. Algumas espécies possuem um pigmento chamado ficoeritrina , que 

confere uma coloração vermelha ou castanha às células. Independente do tipo de 

pigmento predominante nas células, todas as cianobactérias realizam fotossíntese.  

As cianobactérias colonizam não apenas os ambientes aquáticos, mas também o 

solo, a superfície de plantas, rochas e animais, e foram um dos primeiros grupos de 

organismos vivos a habitar o planeta Terra. Acredita-se que tenham surgido há 

aproximadamente 3,5 bilhões de anos e que a produção de oxigênio pelas 

cianobactérias tenha resultado no aumento considerável da concentração desse gás na 
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atmosfera, permitindo a evolução da vida tal qual conhecemos hoje. Nos dias atuais, 

cianobactérias são considerados organismos importantes para a saúde e o crescimento 

de muitas plantas. Diversas espécies de cianobactérias (mas não todas) podem 

converter a forma inerte de nitrogênio atmosférico (N2) em amônia, que é então 

utilizada posteriormente por plantas e microalgas para a síntese de proteínas, ácidos 

nucléicos, etc. Esse processo, conhecido como fixação biológica do nitrogênio, tem 

uma aplicação importantíssima na fertilização dos solos para a produção agrícola de 

alimentos, bem como para manutenção da vida em geral. 

Por outro lado, algumas cianobactérias são capazes de causar efeitos 

prejudiciais à saúde humana e de animais. Alguns gêneros de cianobactérias (mas não 

todos) produzem toxinas, denominadas genericamente como cianotoxinas. Em 

ecossistemas aquáticos,  as cianobactérias são naturalmente componentes do 

fitoplâncton, assim como as microalgas das classes das clorofíceas, diatomáceas, 

dinoflagelados, dentre outras. Porém, em ambientes que recebem elevadas cargas de 

matéria orgânica e nutrientes inorgânicos, o processo de eutrofização se 

estabelece, e uma de suas conseqüências indesejadas é o favorecimento da 

multiplicação das cianobactérias.  

Assim, surgem as florações (crescimento populacional massivo de algas ou 

cianobactérias na coluna d´água), que em água doce geralmente corresponde a um 

acúmulo de cianobactérias na água, que se torna verde, por vezes com presença de 

espuma. Os açudes do semi-árido brasileiro apresentam características que favorecem 

o aumento exagerado do número de cianobactérias na água, tais como elevadas 

concentrações de nutrientes, altas temperaturas da água durante todo o ano, baixa 

transparência da água, e elevados valores de pH (entre 8 e 9), e fluxo da água 

reduzido, uma vez que a água deve ser armazenada para os períodos de seca. Além 

disso, acredita-se que o zooplâncton, organismos que se alimentam do fitoplâncton e 

por isso poderiam impedir o crescimento acelerado das cianobactérias, apresentam 

baixa eficiência na ingestão das cianobactérias nesses ambientes. Assim, as 

cianobactérias são muito bem adaptadas às condições ambientais dos açudes do semi-

árido. 
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As florações podem causar sabor e odor desagradável na água, além de 

alterar o equilíbrio ecológico do ecossistema, mortandade de peixes e outros animais, e 

dificultando o tratamento da água para o abastecimento doméstico. 

 

Toxinas de cianobactérias 

O principal problema relacionado às elevadas quantidades de cianobactérias na 

água, está relacionado às cianotoxinas. Alguns gêneros de cianobactérias produzem 

substâncias que apresentam diferentes formas de ação em animais, e podem ser 

classificadas em dois grandes grupos: neurotoxinas e hepatotoxinas. Algumas 

neurotoxinas são caracterizadas por sua ação rápida, causando a morte de mamíferos 

por parada respiratória após poucos minutos de exposição. Os sinais de 

envenenamento por esta toxina, em animais selvagens e domésticos, incluem: 

desequilíbrio, respiração ofegante e convulsões. São exemplos de cianobactérias que 

produzem neurotoxinas as espécies dos gêneros Cylindrospermopsis, Aphanizomenon, 

Oscillatoria, Anabaena. 

As hepatotoxinas são as cianotoxinas mais comumente relacionadas com casos 

de envenenamento humano e animal em todo o mundo. O caso mais dramático ocorreu 

em Pernambuco, na cidade de Caruaru, e ficou conhecido mundialmente como 

“Síndrome de Caruaru”. Nesse evento, pacientes de uma clínica de hemodiálise foram 

expostos a doses elevadas de cianotoxinas presentes na água utilizada para o 

tratamento de diálise (hemodiálise), resultando em 130 casos de intoxicação aguda e 

60 mortes até dezembro de 1996.  

Uma grande preocupação, principalmente quanto às hepatotoxinas, é o seu 

efeito silencioso, que não é percebido como tragédia e por isso não causa alarme. 

Trata-se da exposição prolongada, ao longo dos anos, por ingestão oral de baixas 

concentrações de cianotoxinas. Alguns tipos de hepatotoxinas (chamadas de 

microcistinas) são potentes promotoras de tumores e, portanto, este consumo 

continuado de pequenas doses de hepatotoxinas pode levar a uma maior incidência de 

câncer hepático (fígado) na população exposta. São produtores de hepatotoxinas as 

espécies de cianobactérias dos gêneros Microcystis, Anabaena, Planktothrix, dentre 

outras. 
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Como reflexo das recomendações da Organização Mundial da Saúde a 

legislação brasileira tornou obrigatório  o monitoramento das cianobactérias e 

cianotoxinas na água usada para abastecimento público, através da Portaria nº 1469 do 

Ministério da Saúde, a partir do ano 2000, e referendado pela Portaria do Ministério da 

Saúde n.º 518 (2004) que trata do controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. É importante que as comunidades que 

recebem água de açudes sujeitos à eutrofização e às florações de cianobactérias 

tomem conhecimento dessa legislação, para que possam solicitar das autoridades 

competentes a garantia da qualidade da água que recebem nas suas casas. Caso os 

níveis de cianobactérias e cianotoxinas ultrapassem os limites estabelecidos, é 

necessário tomar medidas emergenciais visando a eliminação da floração. 

Especialmente nos açudes da região semi-árida, onde a maior parte das cianobactérias 

citadas acima estão presentes, esse controle é de fundamental importância para garantir 

a saúde da população.  
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MERGULHE FUNDO...... 
 
 

Toxinas de Cianobactérias : Causas e   
Conseqüências para a Saúde Pública* 

 
Prof. Dra. Sandra M.F.O.Azevedo  
Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais – CCS – UFRJ  

 
* Disponível em http://www.medonline.com.br/med_ed/med3/microcis.htm. 
 
1 – Ocorrência e Habitat das Cianobactérias.  

As cianobactérias ou cianofíceas (algas azuis), como preferem os botânicos, são 
microorganismos aeróbicos fotoautotróficos. Seus processos vitais requerem somente 
água, dióxido de carbono, substâncias inorgânicas e luz. A fotossíntese é seu principal 
modo de obtenção de energia para o metabolismo. Entretanto, sua organização celular 
demonstra que esses microorganismos são procariontes e, portanto, muito semelhantes 
bioquimicamente e estruturalmente às bactérias.  

A origem das cianobactérias foi estimada em cerca de 3,5 bilhões de anos pela 
descoberta de fósseis do que foram certamente esses microorganismos, em rochas 
sedimentares encontradas no noroeste da Austrália. As cianobactérias estão, portanto, 
entre os organismos pioneiros na Terra, sendo provavelmente os primeiros produtores 
primários de matéria orgânica a liberarem oxigênio elementar na atmosfera primitiva.  

A capacidade de crescimento nos mais diferentes meios é uma das características 
marcantes das cianobactérias. Várias espécies vivem em solos e rochas onde 
desempenham um importante papel nos processos funcionais do ecossistema e na 
ciclagem de nutrientes.  
Entretanto, ambientes de água doce são os mais importantes para o crescimento de 
cianobactérias, visto que a maioria das espécies apresenta um melhor crescimento em 
águas neutro alcalinas (pH 6-9), temperatura entre 15 a 30oC e alta concentração de 
nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo.  

 2 – Ocorrência de florações de cianobactérias – porque isso acontece.  

A crescente eutrofização dos ambientes aquáticos tem sido produzida por atividades 
humanas, causando um enriquecimento artificial desses ecossistemas. As principais 
fontes desse enriquecimento tem sido identificadas como as descargas de esgotos 
domésticos e industriais dos centros urbanos e das regiões agriculturáveis .  

Esta eutrofização artificial produz mudanças nas qualidades da água incluindo: a 
redução de oxigênio dissolvido, perda das qualidades cênicas, aumento do custo de 
tratamento, morte extensiva de peixes e aumento da incidências de florações de 
microalgas e cianobactérias.  
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Estas florações ou “blooms” se caracterizam pelo intenso crescimento desses 
microorganismos na superfície da água, formando uma densa camada de células com 
vários centímetros de profundidade, com conseqüências relacionadas com a Saúde 
Pública.  

De acordo com Tundisi & Matsumura-Tundisi (1992), o crescimento da agroindústria 
em algumas regiões do Brasil, tem sido bastante alto nos últimos 20 anos. A grande 
biomassa de cultivos monoespecíficos e a necessidade de intensificar o crescimento 
vegetal, pelo uso extenso de fertilizantes, têm causado uma rápida eutrofização de rios 
e reservatórios que tem resultado num crescimento elevado de macrófitas aquáticas e 
altas concentrações de fósforo no sedimento.  

A taxa de urbanização tem também crescido rapidamente, com o consequente aumento 
de descarga de esgotos sem nenhum tratamento prévio. Esses dois processos em larga 
escala são hoje as principais causas da eutrofização de rios, lagos e reservatórios, em 
muitas regiões brasileiras.  

Uma rápida resposta que ocorre com a eutrofização é dada pela comunidade 
fitoplanctônica     (microalgas e cianobactérias que vivem na coluna d’água ) que 
apresentam um decréscimo na diversidade de espécies. Nesses ambientes, têm sido 
observado um aumento da dominância de espécies de cianobactérias. 
Consequentemente, tem sido mais comum a ocorrência de florações de cianobactérias, 
principalmente próximo aos centros urbanos (Azevedo et al.,  1994).  

3 – Toxinas de cianobactérias : o que são, como agem.  

Vários gêneros e espécies de cianobactérias que formam florações produzem toxinas. 
As toxinas de cianobactérias, que são conhecidas como Cianotoxinas, constituem uma 
grande fonte de produtos naturais tóxicos produzidos por esses microorganismos e, 
embora ainda não estejam devidamente esclarecidas as causas da produção dessas 
toxinas, têm-se assumido que esses compostos tenham função protetora contra 
herbivoria, como acontece com alguns metabólitos de plantas vasculares 
(Carmichael,1992).  

Algumas dessas toxinas, que são caracterizadas por sua ação rápida, causando a morte 
por parada respiratória após poucos minutos de exposição, têm sido identificadas como 
alcalóides ou organofosforados neurotóxicos. Outras atuam menos rapidamente e são 
identificadas como peptídeos ou alcalóides hepatotóxicos. Estes são os dois principais 
grupos de cianotoxinas até agora caracterizados : Neurotoxinas e Hepatotoxinas.  

Neurotoxinas  

As neurotoxinas são produzidas por espécies e cepas incluídas nos gêneros : Anabaena 
(Carmichael et al.,  1990), Aphanizomenon (Mahamood & Carmichael, 1986), 
Oscillatoria (Sivonen et al.,  1989), Trichodesmium (Hawser et al.,  1991) e 
Cylindrospermopsis (Lagos et al., in press). Já são conhecidas pelo menos cinco 
neurotoxinas produzidas a partir de espécies desses gêneros.  
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A anatoxina-a foi a primeira toxina de cianobactéria a ser quimicamente e 
funcionalmente definida e trata-se de uma amina secundária (Devlin et al.,  1977) com 
peso molecular de 165 daltons.  

Os sinais de envenenamento por esta toxina, em animais selvagens e domésticos,  
incluem: desequilíbrio, fasciculação muscular, respiração ofegante e convulsões. A 
morte é devida a parada respiratória e ocorre de poucos minutos a poucas horas, 
dependendo da dosagem e consumo prévio de alimento. Os sinais clínicos de 
intoxicação mostram uma progressão de fasciculação muscular, decréscimo de 
movimentos, respiração abdominal exagerada, cianose, convulsão e morte.  Este 
alcalóide neurotóxico é um potente bloqueador neuromuscular pós-sináptico de 
receptores nicotínicos e colinérgicos. Esta ação se dá porque a anatoxina-a liga-se 
irreversivelmente a receptores de acetilcolina, pois não é degradada pela 
acetilcolinesterase. A DL50 intraperitoneal (i.p.) em camundongos, para a toxina 
purificada, é de 200 mg/Kg de peso corpóreo, com um tempo de sobrevivência de 1 a 
20 minutos.  

Doses orais produzem letalidade aguda em concentrações muito maiores, mas a 
toxicidade das células é assim mesmo alta o suficiente para que os animais precisem 
ingerir de poucos mililitros a poucos litros de água da superfície das florações para 
receber uma quantidade letal (Carmichael, 1992;1994).  

Uma outra neurotoxina, posteriormente caracterizada, que apresenta os mesmos sinais 
de intoxicação da anatoxina-a, acrescidos da intensa salivação, foi designada como 
Anatoxina-a(s). Esta neurotoxina tem um mecanismo de ação semelhante a anatoxina-
a, pois inibe a ação da acetilcolinesterase, impedindo a degradação da acetilcolina 
ligada aos receptores. Estruturalmente é caracterizada como uma N-hidroxiguanidina 
fosfato de metila (Matsunaga et al.,1989). A DL50 (i.p.) em camundongos é de 
20mg/Kg de peso corpóreo e, portanto, dez vezes mais potente que a anatoxina-a.  

Outras neurotoxinas da classe das “PSP toxins” que tinham sido primeiramente 
isoladas de dinoflagelados marinhos, responsáveis pela ocorrência de marés 
vermelhas, já foram também isoladas de cepas de cianobactérias, dos gêneros 
Anabaena, Aphanizomenon, Lyngbia e Cylindrospermopsis (Carmichael, 1994; Lagos 
et al., in press).  

Estas neurotoxinas inibem a condução nervosa por bloqueamento dos canais de sódio, 
afetando a permeabilidade ao potássio ou a resistência das membranas. A DL50 (i.p.) 
em camundongos é de 10mg/Kg de peso corpóreo.  
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Figura 1 - Estrutura química das neurotoxinas produzidas por cepas dos gêneros 
Anabaeana, Aphanizomenon , Oscillatoria e Cylindrospermopsis : (a) anatoxina-a, 
(b) anatoxina-a(s) e ( c) saxitoxina (se R for um H) ou neosaxitoxina (se R for uma 
OH).  
 

Hepatotoxinas  

O tipo mais comum de intoxicação envolvendo cianobactérias é causado por 
hepatotoxinas, que apresentam uma ação mais lenta, causando a morte entre poucas 
horas e poucos dias, em decorrência de hemorragia intra-hepática e choque 
hipovolêmico. Os sinais observados após ingestão dessas hepatotoxinas são 
prostração, anorexia, vômitos, dor abdominal e diarréia (Carmichael & Schwartz,1984; 
Beasley et al., 1989).  

As espécies já identificadas como produtoras dessas hepatotoxinas estão incluídas nos 
gêneros Microcystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e Cylindrospermopsis 
(Carmichael, 1992).  

A partir da primeira metade deste século, bioensaios realizados com células de 
cianobactérias coletadas em florações, principalmente da espécie Microcystis 
aeruginosa, já mostravam a presença de uma toxina que causava sérios danos ao 
fígado dos animais testados (Hughes et al.,  1958). A confirmação de que esta 
hepatotoxina era um peptídeo foi apresentada por Bishop et al. (1959), mas somente 
no início dos anos 80 é que sua estrutura química foi caracterizada (Botes et 
al.,1982).As principais hepatotoxinas até agora caracterizadas são hepatapeptídeos 
cíclicos conhecidos como microcistinas e os pentapeptídeos designados como 
nodularinas. A estrutura geral das microcistinas é D-Ala-X-D-MeAsp-Z-Adda-D-Glu-
Mdha, onde X e Z são os dois L aminoácidos variáveis, D-MeAsp é D-eritro ácido 
metilaspártico e Mdha é N-metildeidroalanina (Carmichael et al.,  1988a). Adda, é o 
ácido 3-amino-9-metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-deca-4,6-dienóico, que está também 
presente nas nodularinas e foi determinado como um dos responsáveis pela atividade 
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biológica dessas hepatotoxinas (Harada et al.,1990; Nishiwaki-Matusushima et 
al.,1992).  

A nomenclatura dessas microcistinas foi proposta por Carmichael et al. (1988b). 
Inicialmente apenas as variações qualitativas observadas em seus dois L-aminoácidos 
foram usadas para designar as diferentes microcistinas, por exemplo, microcistina-LR 
(leucina-arginina); -RR (arginina-arginina); -YA (tirosina-alanina).  

A toxicidade dessas microcistinas é praticamente a mesma : quase todas apresentam 
DL50 (i.p.) entre 60 e 70 ug/Kg de peso corpóreo e sintomas similares de 
envenenamento (Carmichael, 1994). As nodularinas foram primeiramente 
identificadas na espécies Nodularia spumigena (Sivonen et al.,  1989); atualmente são 
conhecidas oito nodularinas distintas, classificadas de acordo com as variações no grau 
de metilação, composição e isomerização de seus aminoácidos. A DL50 (i.p.) em 
camundongos varia entre 50 a 200ug/Kg de peso corpóreo (Rinehart et al., 1994).  

 

FIGURA 2: Estrutura química de hepatotoxinas de cianobactérias, de acordo com 
Falconer,1996. 

As hepatotoxinas chegam aos hepatócitos por meio de receptores dos ácidos biliares 
(Runnegar et al.,  1981; Erikson et al.,  1990; Falconer, 1991) e promovem uma 
desorganização dos filamentos intermediários e dos filamentos de actina, que são 
polímeros protéicos componentes do citoesqueleto (Runnegar & Falconer, 1986).  

Esta desorganização leva a uma retração dos hepatócitos, provocando a perda de 
contato entre eles com as células que formam os capilares sinusoidais. Como 
consequência, o fígado perde sua arquitetura e desenvolve graves lesões internas. A 
perda de contato entre as células cria espaços internos que são preenchidos pelo 
sangue que passa a fluir dos capilares para esses locais (Hooser et al.,  1991; 
Carmichael, 1994; Lambert et al.,  1994).  

Através do estudo dos mecanismos de ação dessas hepatotoxinas, tem sido 
demonstrado que várias microcistinas e nodularinas são potentes inibidores de 
proteínas fosfatases tipo 1 e 2A de células eucariontes (Mackintosh et al.,  1990; 
Matsuhima et al.,  1990; Yoshizawa et al.,  1990).  
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Estas toxinas são agora reconhecidas como potentes promotores de tumores hepáticos 
(Falconer,1991; Fujiki,1992; Nishiwaki-Matsuhima et al.,1992) e, portanto, a 
ocorrência de espécies potencialmente produtoras dessas substâncias nos nossos 
ambientes aquáticos precisa ser melhor investigada e monitorada.  

Recentemente, um alcalóide hepatotóxico, denominado cilindrospermopsina , foi 
isolado de duas espécies de cianobactérias: Cylindropermopsis raciborskii (Ohatoani 
et al.,1992) e Umemzakia natans (Harada et al.,1994);  seu mecanismo de ação se dá 
por inibição da síntese protéica e já tem sido observado danos severos também em 
células renais dos animais testados.  

4 – Fatores ambientais que influenciam a produção de Cianotoxinas  

A toxicidade de florações de Cianobactérias pode apresentar uma variação temporal, 
desde intervalos curtos de tempo até diferenças sazonais, anuais e também espacial, 
provavelmente decorrente de alterações na proporção de cepas tóxicas e não tóxicas na 
população.  
A ocorrência irregular da toxicidade nas cianobactérias ainda não foi devidamente 
esclarecida e uma questão importante que precisa ser considerada nesta variabilidade 
é: Existem cepas geneticamente distintas que não produzem toxinas ou fatores 
ambientais tais como luz, temperatura e nutrientes, regulariam a síntese dessas 
toxinas?  (Carmichael,1992).  

Além disso, está se tornando cada vez mais frequente a ocorrência de florações tóxicas 
que apresentam os grupos comuns de cianotoxinas; tipicamente, cerca de 50% de todas 
as florações testadas em diferentes países mostram-se tóxicos em bioensaios 
(Carmichael & Gorham, 1981; Repavich et al.,1990; Sivonen et al.,  1990; Lawton & 
Cood, 1991; Watanabe et al.,1991, Costa & Azevedo, 1995).  

5 – Efeitos em mamíferos e suas implicações em Saúde Pública  

Pelos dados apresentados verifica-se que várias espécies de cianobactérias, que 
comumente apresentam um grande crescimento em ambientes de água doce e 
estuarina, têm sido descritas como produtoras de toxinas capazes de causar a morte de 
animais domésticos e selvagens e problemas à saúde humana.  

Os principais tipos de intoxicação incluem distúrbios hepáticos, neurológicos, 
gastrointestinais e reações alérgicas. Os países onde esses casos foram registrados 
estão distribuídos nos diferentes continentes, entretanto, observa-se uma grande 
dominância de relatos em países do hemisfério norte, certamente decorrente do maior 
interesse e investimentos nesta linha de pesquisa e consequente preocupação com o 
potencial de intoxicação das toxinas de cianobactérias.  

No Brasil, os estudos que vem sendo realizados no Laboratório de Fisiologia e Cultivo 
de Microalgas do Núcleo de Produtos Naturais (NPPN) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), tem confirmado a ocorrência de cepas tóxicas de 
cianobactérias em corpos d’água (reservatórios de abastecimento público, lagos 
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artificiais, lagoas salobras e rios) dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco e do Distrito Federal.  

Aproximadamente 75% das cepas isoladas se mostram tóxicas quando testadas em 
bioensaios de toxicidade, sendo que apenas uma delas é produtora de neurotoxinas 
enquanto que as demais hepatotóxicas (Costa & Azevedo, 1994).  

6 – Evidências de intoxicações humanas por Cianobactérias  

As intoxicações de populações humanas pelo consumo oral de água contaminada por 
cepas tóxicas de cianobactérias já foram descritas em países como Austrália, 
Inglaterra, China e África do Sul (Falconer, 1994).  

Em nosso país, o trabalho de Teixeira et al. (1993) descreve uma forte evidência de 
correlação entre a ocorrência de florações de cianobactérias, no reservatório de 
Itaparica (Bahia) e a morte de 88 pessoas, entre as 200 intoxicadas, pelo consumo de 
água do reservatório, entre março e abril de 1988.  

No início de 1996, 123 pacientes renais crônicos, após terem sido submetidos a 
sessões de hemodiálise em uma clínica da cidade de Caruaru (PE), passaram a 
apresentar um quadro clínico compatível com uma grave hepatotoxicose, que no 
entanto não era correlacionada com nenhum dos fatores usualmente tidos como 
causadores deste tipo de intoxicação. Destes, 54 vieram a falecer até cinco meses após 
o início dos sintomas e, de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de 
Saúde de Estado de Pernambuco, a referida clínica recebia água sem um tratamento 
completo e usualmente era feita uma cloração no próprio caminhão tanque utilizado 
para transportar a água, em períodos de falha no abastecimento pela rede pública.  

Como tínhamos conhecimento prévio da ocorrência de florações de cianobactérias em 
mananciais de abastecimento da região nordeste, decidimos testar a hipótese dessas 
intoxicações estarem sendo causadas por hepatotoxinas presentes na água utilizada 
durante as sessões de hemodiálise.  

As análises feitas em nosso laboratório e pelo Prof. Wayne W. Carmichael na Wright 
State University – Ohio – Estados Unidos, confirmaram a presença de microcistinas no 
carvão ativado utilizado no sistema de purificação de água da clínica, bem como em 
amostras de sangue e fígado dos pacientes intoxicados (Azevedo, 1996; Carmichael et 
al.,  1996). Além disso, as contagens das amostras do fitoplâncton do reservatório que 
abastecia a cidade demonstraram uma dominância de gêneros de cianobactérias 
comumente relacionados com a produção de cianotoxinas.  
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FIGURA 3: Concentração de organismos fitoplanctônicos e de cianobactérias na 
água bruta recebida na Cidade de Caruaru, antes de 1996 (acima) e durante o 
primeiro semestre de 1996. 
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FIGURA 4: Concentração de organismos fitoplanctônicos e de cianobactérias na 
água distribuída aos centros de diálise (água decantada), da Cidade de Caruaru, 
antes de 1996 (acima) e durante o primeiro semestre de 1996. 
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FIGURA 5: Concentração de organismos fitoplanctônicos e de cianobactérias na 
água tratada distribuída para a  Cidade de Caruaru, antes de 1996 (acima) e 
durante o primeiro semestre de 1996. 

Este passou a ser o primeiro caso confirmado de mortes humanas causadas por uma 
toxina produzida por cianobactérias (Jochimse et al.,  1998). Em termos globais, os 
relatos clínicos de danos para a população humana, pelo consumo oral de toxinas de 
cianobactérias em águas de abastecimento, aparecem como conseqüência de acidentes, 
ignorância ou má administração. Como resultado, esses relatos são parcialmente 
estimados e as circunstâncias originais são frequentemente de difícil definição.  

Em muitos casos, as cianobactérias causadoras dos danos desaparecem do reservatório 
antes que as autoridades de saúde pública considerem uma floração como o possível 
risco, pois são geralmente desconhecedoras dos danos possíveis resultantes da 
ocorrência de florações de cianobactérias e, portanto, assumem que os padrões de 
purificação de água utilizados nas estações de tratamento de água são capazes de 
remover qualquer problema potencial. Entretanto, várias toxinas de cianobactérias, 
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quando em solução, não podem ser retiradas através de um processo normal de 
tratamento, sendo inclusive resistentes à fervura.  

Desta forma, os reservatórios de água utilizados para o abastecimento da população 
que são sujeitos ao aparecimento de florações de cianobactérias precisam ser 
cuidadosamente monitorados para evitar todos os riscos potenciais adversos à saúde 
humana. Sabendo-se que as cianotoxinas são endotoxinas, que só são liberadas para a 
água quando ocorre a lise ou morte celular, a relação entre a idade e a condição da 
floração deve ser avaliada para evitar as consequências para a saúde pública.  

 
FIGURA 6: Vista panorâmica de uma lagoa com floração de cianobactérias. 

Em regiões agriculturáveis ou áreas densamente povoadas há muitas vezes o 
aparecimento em reservatórios de abastecimento público de florações constantes de 
cianobactérias e, usualmente, as autoridades de meio ambiente tentam controlar as 
florações com o tratamento convencional com sulfato de cobre. Este método provoca a 
lise desses organismos, liberando as toxinas frequentemente presentes nas células para 
a água. Tais ações podem causar exposições agudas às toxinas. Além disso, há 
evidências que populações abastecidas por reservatórios que apresentam extensas 
florações podem estar expostas a baixos níveis de toxinas por longo período (Lambert 
et al.,  1994).  

Essa exposição prolongada deve ser considerada como um sério risco à saúde uma vez 
que, como já descrevemos anteriormente, as microcistinas, que são o tipo mais comum 
de toxinas de cianobactérias, são potentes promotoras de tumores e, portanto, este 
consumo continuado de pequenas doses de hepatotoxinas pode levar a uma maior 
incidência de câncer hepático na população exposta. Como consequência, é importante 
que os efeitos crônicos de exposições prolongadas por ingestão oral de baixas 
concentrações dessas toxinas sejam avaliados.  

Para se estabelecer os padrões de segurança da água são necessárias demonstrações 
dos efeitos de toxicidade dose-dependentes e determinação dos níveis máximos que 
não causam efeitos adversos ou Nível Máximo Aceitável (“Maximum Acceptable 
Level” - MAC), pelo uso de muitos tipos de dados biológicos, toxicológicos e 
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epidemiológicos.  
Por exemplo, nos Estados Unidos eles são publicados pela Academia Nacional de 
Ciências como : “Risk Assessment in Federal Government: Managing the Process”. 
Esses padrões são suplementados por publicações mais específicas como da Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). O Canadá se utiliza do 
“Guidelines for Canadian Drinking Water Quality – Supporting Documentation”. 

Três países já estabeleceram um nível máximo aceitável para microcistinas em águas 
de abastecimento público : Austrália, Canadá e Grã Bretanha, porém não se 
estabeleceu nenhum padrão para neurotoxinas porque elas não são tão amplamente 
distribuídas e não se conhece o grau de risco para toxicidade crônica.  

Na Austrália, uma proposta para limite de concentração de microcistinas que não 
apresente efeito adverso foi publicada por Falconer et al. (1994). A proposta que 
resultou desse trabalho, incluindo a incorporação de um fator de segurança contra a 
promoção de tumores é de 1,0?g de microcistina ou nodularina/L. Baseado no uso de 
células de Microcystis na dieta dos porcos, esta concentração corresponde a 5000 
células/mL.  

Um número similar para MAC foi apresentado em junho de 1994, num documento da 
“Canadian Drinking Water”, onde a dose máxima aceitável é de 0,5 mg/L para 
microcistina LR (Kuiper-Goodman et al.,1994). Finalmente, em 1997 a Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.), após várias reuniões com pesquisadores de diferentes 
países, decidiu editar um “Guideline” específico para toxinas de cianobactérias em 
águas de abastecimento público, onde foi estabelecido o limite de 1,0 mg/L, como 
máximo aceitável para consumo oral humano diário.  

Certamente a edição desse “Guideline” pela OMS representará um grande avanço no 
auxílio à prevenção de problemas de saúde pública, decorrentes da presença de 
cianobactérias em mananciais de abastecimento. Contudo, se o aumento crescente da 
entrada de nutrientes em nossos ambientes aquáticos não for severamente controlado é 
altamente provável que outros episódios de intoxicação por cianotoxinas venham a 
ocorrer.  

Portanto, programas de monitoramento para alertar as autoridades sobre a presença de 
cianotoxinas e melhorias nas técnicas de tratamento de água que permitam a sua 
remoção da água tratada precisam ser rapidamente implementados.  

Além disso, as normas para controle de qualidade de água utilizada em tratamentos de 
diálise não consideram as cianotoxinas como um parâmetro a ser monitorado. 
Entretanto, já é sabido que um tratamento de água convencional,  usando floculação, 
precipitação, filtração e cloração não é suficiente para remover toxinas de 
cianobactérias, principalmente de mananciais apresentando altos níveis de 
eutrofização, com dominância de cianobactérias, como vem sendo observado na 
maioria dos reservatórios brasileiros.  
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Como consequência, os centro de diálise precisam considerar a toxicidade potencial de 
cianobactérias na água distribuída pelos sistemas de abastecimento público e um 
rigoroso controle interno do sistema de purificação de água das clínicas precisa ser 
feito pelas autoridades de saúde.  
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QUANTA ÁGUA HÁ NO MUNDO? 

 

A água presente no nosso planeta Terra – que constituem a Hidrosfera – está 

distribuída em três depósitos principais: os oceanos, os continentes e a atmosfera, entre 

os quais existe uma circulação contínua. Essa circulação é o que chamamos de “ciclo 

hidrológico” ou “ciclo da água”. O movimento da água no ciclo hidrológico é 

conduzido  pela energia radiante de origem solar, que transforma a água líquida em 

vapor, e pela transpiração dos organismos vivos. A água sobe para a atmosfera, onde 

esfria progressivamente, dando origem às nuvens. A água volta à Terra sob a ação da 

gravidade sob a forma de chuva, neblina e neve. 

Este ciclo, responsável pelo movimento de enormes quantidades de água ao 

redor do mundo, pode ocorrer de forma rápida (uma gota de água permanece 

aproximadamente 16 dias em um rio e cerca de 8 dias na atmosfera) ou pode estender-

se por milhares de anos (as águas que atravessam lentamente um aqüífero profundo, 

por exemplo). Esta movimentação da água garante que sua quantidade se mantenha 

quase invariável por milhões de anos. As eventuais “perdas” de água ocorrem 

principalmente pelas ações humanas, em função da poluição e contaminação, que 

podem inviabilizar o uso da água, mas interferem pouco no ciclo hidrológico global. 

Nossa ação mais incisiva sobre o ciclo hidrológico tem se manifestado nos últimos 

anos, em função das mudanças climáticas globais, que têm alterado profundamente o 

padrão de chuvas no planeta, e contribuído para o aumento no número de áreas 

desérticas.  

Se então a água circula, porque temos regiões com déficit hídrico? Segundo 

estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), não existe problema de 

escassez de água no planeta, já que cada habitante teria disponível nos rios cerca de 

7000 m3/habitante/ano, o que representa entre 6 e 7 vezes a quantidade mínima de 

1000 m3/habitante/ano.  Isto seria realidade se a água fosse igualmente distribuída no 

planeta, mas não é o que acontece. O mapa abaixo mostra a distribuição da água doce 

em diferentes continentes. Esse padrão de distribuição está diretamente associado aos 

níveis de precipitação e escoamento. 
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Por esta representação percebe-se que o mundo pode ser dividido em duas 

partes: aqueles que ainda têm grandes reservas de água doce e aqueles que não tem. 

Alguns países como o Brasil, Rússia, China e Canadá apresentam grandes reservas de 

água doce, enquanto grande parte do continente africano, oriente médio, as regiões 

oeste dos Estados Unidos, noroeste do México, certas zonas do Chile e Argentina, e 

quase toda a Austrália, são carentes em água. 

As demandas de água também não são iguais. Então, além da má distribuição 

espacial e temporal dos recursos hídricos, o que faz com que algumas regiões sofram 

permanentemente por falta d’água, a população também não está igualmente 

distribuída na Terra. A associação desses dois fatores cria cenários diversificados e 

complexos: em algumas situações a escassez hídrica pode ocorrer por causa da baixa 

disponibilidade momentânea de água numa região. Em outras palavras, mesmo 

havendo uma alta disponibilidade de água, pode ocorrer uma escassez gerada pela 

utilização excessiva deste recurso. 
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QUANTA ÁGUA HÁ NO BRASIL? 

 

O Brasil é um País privilegiado em termos de recursos hídricos. De toda a água 

doce do planeta, disponível nos rios, cerca de 12% estão concentradas no Brasil, 

principalmente na região Norte, na Bacia Amazônica,, lugar mais rico em água 

potável. O Brasil também abriga o maior rio em extensão e volume do mundo, o 

Amazonas. Além disso, possui diversificação climática, o que garante que mais de 

90% do seu território receba chuvas abundantes durante todo o ano, permitindo a 

formação de uma das mais extensas redes de rios perenes do mundo. A exceção a esse 

padrão é a nossa região semi-árida, caracterizada por chuvas relativamente escassas e 

concentradas em poucos meses do ano, o que contribui para o quadro de déficit 

hídrico, característico dessas áreas. 

A distribuição da água doce no Brasil também apresenta uma grande 

variabilidade espacial. Quase 70% de nossa água doce encontra-se na região Norte, 

distante dos grandes centros urbanos e uma das regiões com menor taxa de 

assentamentos humano. Nesta região, estão concentrados menos de 7% da população 

brasileira, enquanto o Sudeste, que abriga quase 43% da população brasileira, tem 

apenas 6% de toda a água doce do País. 

 

 

Figura 1. Distribuição da água doce, área das regiões e suas populações (%). Fonte: CLARKE, Robin e KING, 

Jannet. O Atlas da Água. São Paulo: Publifolha, 2005. 128 p.  
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Para Onde Vai a Água no Mundo????? 

 Nós já vimos que a água de fácil acesso, aquela diretamente disponível para uso 

humano, representa muito pouco do total de água doce disponível no planeta. Além da 

dificuldade de acesso, é preciso também considerar que para ser utilizada para abastecimento, 

a água deve passar por diversas etapas de tratamento, para ser considerada como água potável. 

Acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do mundo está em condições potáveis.  

O problema se agrava quando associamos à quantidade reduzida da água os vários 

usos associados a ela, já que é utilizada por todos os habitantes do planeta, e muitas vezes de 

forma pouco sustentável. Só a agricultura consome 70% da água doce mundial. A irrigação 

sem tecnologia gera grandes desperdícios e, considerando- se a pecuária, os pastos e a água 

para os rebanhos, o consumo é ainda maior. Essas atividades, juntas, também geram outros 

impactos, como a remoção de grandes áreas de vegetação e das matas ciliares, que protegem 

os rios e o solo, e causam a poluição das águas pelo despejo dos agrotóxicos. Estaríamos em 

melhor situação, se houvesse bom uso e boa gestão dos recursos hídricos. Afinal, o pior 

hábito é o desperdício e o desconhecimento. Muitos ainda pensam: “Tem muita água, então, 

para que economizar?” 

 

Usos da Água no Mundo (ONU, 2007)

Humano

Industrial 

Irrigação
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ATIVIDADES  VOLUME DE ÁGUA GASTO (L ITROS) 

Banho (10 minutos) 90 a 180 

Fazer a barba 40 a 80 

Descarga sanitária 12 a 20 

Lavagem de carro 600 a 700 

PRODUTO  

1 ton de aço 15000 a 100.000 

Extração petróleo (barril) 700 

Refino de petróleo (barril) 2000 a 12000 

Papel (1 kg) 500 

Tomate (1 kg) 30 

Leite (1 L) 4 

Carne bovina (1 kg) 17000 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

O homem urbano, que no seu dia a dia é capaz de executar várias atividades, 

correndo de um lado para o outro, em um ambiente normalmente barulhento, às vezes 

poluído e estressante, não tem conseguido se conectar com a natureza que o cerca. 

Para muitos, o contato com a natureza é considerado um sacrifício, carregado de 

medos e ansiedades. O que está escondido debaixo de cada folha e galho? Que tipo de 

peixes existem naquela lagoa ou no açude? Que surpresas teremos durante um contato 

com a natureza? 

Nosso envolvimento com a vida urbana tem sido tão intenso, que além de 

termos reduzido nosso contato com a natureza, diminuímos nossa sensibilidade e 

capacidade de percepção dos fenômenos naturais. O nosso distanciamento também nos 

levou a uma profunda desconexão com a nossa dependência dos eventos naturais, 

incluindo a presença de água limpa, de ar puro e do solo que se renova sem a ajuda de 

suplementos artificiais.  

Para tentar resgatar esse contato e a nossa capacidade de conexão com o mundo 

natural, alguns autores têm desenvolvidos técnicas que possibilitem maior conexão 

entre o homem e a natureza. São atividades que trabalham com os sentidos e que 

contribuem para uma observação mais sensível da natureza, dos seus processos, da sua 

diversidade e da sua importância para a manutenção da nossa qualidade de vida. 

Segundo Cornell (1995)*, um dos mais conhecidos educadores nessa área, o 

“ensinamento ao ar livre” baseia-se em  cinco regras básicas  que não devem ser 

esquecidas ou subestimadas: 

• Ensine menos e compartilhe mais – além de descrever às crianças os 

fatos da natureza, compartilhe os sentimentos em relação a eles; 

• Seja receptivo: ouça, fique atento e seja sensível – cada pergunta ou 

comentário é uma oportunidade para a comunicação.  

• Concentre sem demora a atenção das crianças – estabeleça, no início, 

o estilo de passeio ou atividade, formule perguntas e indique aspectos 

interessantes que podem acontecer durante a atividade. 
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• Observe e sinta primeiro; fale depois – incentive a observação, e não 

tenha medo de não saber o nome de todas as coisas, ou todas as 

respostas. 

* Joseph Cornell – livro “Brincar e Aprender com a Natureza” 

O tema água permite a realização de inúmeras atividades práticas, bem como o 

desenvolvimento de projetos interessantes. A seguir, serão descritos alguns exemplos 

de atividades possíveis de serem desenvolvidas com alunos de 1ª a 4ª série. Cada 

atividade deverá ser ajustada ao nível escolar dos alunos, inserido no contexto 

pedagógico da atividades curriculares planejadas para o semestre. 

 

Caminhos da Água: De onde vem a água que bebemos? 

Objetivo: Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre a origem da água que é 

consumida e os principais tratamentos destinados a torná-la potável.  Os alunos 

terão a oportunidade de pesquisar sobre o manancial da cidade e em que 

condições a água está sendo coletada para abastecimento. 

- Os alunos deverão pesquisar onde é feita a captação da água que abastece a cidade. 

- Quais são os métodos utilizados em uma estação de tratamento para purificar a água? 

- A água que você recebe em casa é tratada? 

- Que características devem ter as águas para que sejam adequadas ao consumo? 

- Pesquise sobre algumas formas simples de melhoria das características da água que 

será consumida e utilizada no cozimento dos alimentos em casa. 

Os resultados obtidos poderão ser apresentados sob a forma de painéis, que 

reunirão as informações levantadas. Os painéis poderão ficar expostos na escola, por 

exemplo no refeitório, para divulgação dos resultados. 
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Matemática da Água 

Objetivo: Diversificar a abordagem do tema Água, utilizando as ferramentas 

matemáticas. Informar aos alunos as noções de volume de água. Estimar o 

volume de água desperdiçado por uma torneira pingando. 

- Deixar uma torneira pingando por uma hora e medir o volume de água coletado 

durante este intervalo de tempo (utilizar um frasco graduado ou um medidor de 

cozinha graduado). Este resultado deverá ser multiplicado por 24 (volume 

desperdiçado em um dia) e depois por 365 dias (desperdício em um ano). 

- Comparar o volume de água utilizado nas residências através das contas de água. 

Comparar entre os diferentes domicílios e épocas do ano. Qual o consumo médio de 

água da nossa casa? 

 

 Filtrando a Água – Eficiência de um filtro caseiro 

Objetivo: Mostrar a importância dos sistemas de filtração da água na redução 

das partículas e como a água pode apresentar mudanças na cor, em função da 

redução do número de partículas. 

 

- Garrafas de plástico (como as de refrigerante) devem ser cortadas para  a montagem 

dos diferentes tipos de filtros utilizando: apenas areia fina; areia fina e cascalho; 

cascalho, areia grossa e algodão. 

- Preparar uma solução de água e barro e despejá-la, cuidadosamente, em cada filtro. 

Observar e discutir a eficiência de cada um deles. 
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Dia Mundial da Água – Semana de Atividades Multidisciplinares 

Objetivo: Divulgar a importância da água como recurso e sua situação de 

vulnerabilidade diante do uso intensivo, mudanças climáticas e poluição. 

- A Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu a data de 22 de março para 

comemoração do “Dia Mundial da Água”. Nesta data, podem ser programadas várias 

atividades na escola: 

• Português: redação sobre o tema “Água” 

• Matemática: cálculos de volume (litro, ml, etc). Fórmulas de área dos 

organismos planctônicos (cilindro, trapézio, etc). Cálculo do volume dos 

reservatórios – comparar a capacidade de armazenamento de água dos 

diferentes reservatórios do semi-árido. 

�
� 
� � 

Cascalho 
Areia 

Algodão 
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• Geografia: noção da Bacia Hidrográfica. Características geográficas das áreas 

de nascentes e rios. Alterações nos leitos dos rios causadas por barramento. 

Fazer uma maquete do açude, identificando o rio principal, tipo de solo, usos do 

solo, etc. Utilização de mapas para identificar rios e tributários. 

• História : Relação do homem com os ambientes aquáticos (o exemplo do rio 

Nilo). Primeiros reservatórios construídos pelo Homem. As guerras pela água. 

• Artes: teatros, gincanas, cordel, caricaturas, etc. Construir personagens como: 

Dona Água, Dona Nuvem, Senhor Rio, Senhor Açude, Senhor Sujeira, Bandido 

Vazamento, Tia Torneira, Sr. Desperdício, Dona Economia, etc. 

 

Conhecendo o nosso rio 

Objetivo: Aprofundar o conhecimento sobre as características do principal corpo 

d’água da região, e seus impactos potenciais. 

- Localizar, em um mapa, o principal rio da região (ou os maiores). 

- Utilizando um barbante, acompanhar o percurso do rio desde sua nascente ou 

tributários, até o reservatório. 

- Procurar identificar, com os alunos, trechos navegáveis e não navegáveis (por que 

alguns trechos não são navegáveis?). Localizar a presença de barragens, lagoas, etc. 

Qual a importância de cada um? 

- Identificar no mapa, a vegetação predominante na área por onde corre o rio. Qual a 

importância dessa vegetação?  

- Procurar identificar os principais usos do solo (plantações, cidades, etc) e atividades 

desenvolvidas na região (indústrias e comércio). Quais os impactos potenciais que 

esses usos e atividades podem causar na qualidade da água dos rios e reservatórios? 
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Visita técnica 

Objetivo: Conhecer as diferentes etapas de tratamento da água, os materiais 

empregados e a importância de manter a água limpa, para reduzir os gastos com 

o tratamento. 

- Visitar uma estação de tratamento de água e acompanhar as diferentes fases do 

tratamento; 

- Convidar professores de áreas diversas (Matemática, Geografia, História, etc.). O 

professor de matemática pode, por exemplo, trabalhar o volume de água filtrada por 

dia, mês, etc., e ainda na estimativa do preço da água. O de português pode ajudar os 

alunos a preparar uma entrevista aos operadores da estação. O de artes na confecção de 

uma maquete da estação e suas diferentes etapas. O de história pode levantar a 

situação do município antes da implantação da estação de tratamento. O de geografia 

pode ajudar os alunos a entender como as chuvas podem modificar profundamente a 

qualidade da água. 

 

Tocar, sentir e representar 

Durante uma caminhada ao açude ou a um ecossistema aquático, o professor deverá 

levar 2 saquinhos e coletar  no ambiente visitado dois tipos de materiais: natural 

(folhas, galhos, rochas, flores, etc). O outro material a ser coletado será o material 

jogado no ambiente (sacos plásticos, tampnhas de garrafas, vidros, etc).  O professor 

deve usar uma luva para isso. Depois, em sala de aula, colocar o material em uma 

folha de cartolina grande e comparar o que foi coletado (tipo de material, tempo de 

reciclagem, etc.). Discutir como o lixo pode ter ido parar nas margens do ambiente e 

quanto tempo levará para ser degradado. Esse material pode depois ser exposto na 

escola. 
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Tempo de decomposição de alguns materiais 

Material Tempo de Degradação  

Aço Mais de 100 anos 

Alumínio 200 a 500 anos 

Cerâmica Indeterminado 

Chicletes 5 anos 

Cordas de nylon 30 anos 

Embalagens longa vida Até 100 anos 

Embalagens PET Mais de 100 anos 

Esponjas Indeterminado 

Filtros de cigarros 5 anos 

Isopor 10 anos 

Plásticos Mais de 500 anos 

Pneus Mais de 100 anos 

Sacos e sacolas plásticas  Mais de 100 anos 

Vidro Indeterminado 
 

 

 

 

 



 
47 

40 CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS PARA A SUSTENTABILIDADE  
Baseado em Dias, G.F., 2005. Ed. Gaia 
 
1. Vote conscientemente – Seu voto é um 

poderoso instrumento de mudança. Escolha 
bem seus governantes. Políticos sérios e 
competentes são capazes de gerar políticas 
eficientes. Quando você não vota, beneficia os 
corruptos. Seu voto consciente pode mudar a 
prática política do País. 

2. Não se omita – Denuncie um crime 
ambiental, quando presenciar. Quem se omite, 
torna-se cúmplice. 

3. Conheça a legislação ambiental – As leis 
ambientais brasileiras são consideradas as 
mais avançadas e são um poderoso 
instrumento de ação. 

4. Mantenha-se informado sobre as questões 
ambientais – O analfabetismo ambiental é a 
maior ameaça à sustentabilidade da espécie 
humana na Terra. 

5. Forme e/ou participe de associações 
comunitárias – As comunidades organizadas 
podem fazer valer seus direitos. 

6. Promova a dimensão ambiental – No seu 
trabalho, na sua escola, no seu dia-a-dia, 
estimule a abordagem ambiental. Promova os 
6R: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reeducar, 
Replanejar e Respeitar. 

7. Reduza o seu Consumo e a sua Produção de 
Resíduos - Reduzir é ainda a melhor 
estratégia para evitar danos ambientais. 

8. Reutilize Materiais – Desenvolva a cultura 
da reutilização e reduza a produção de 
resíduos. 

9. Apóie as Iniciativas de Reciclagem – 
Colabore com a coleta seletiva. Faça a sua 
parte. 

10. Adote a Reciclagem – Dê preferência a 
produtos que não agridem o ambiente. 

11. Reeduque-se – Combata o analfabetismo 
ambiental e busque novas técnicas na 
educação. 

12. Replaneje - Precisamos rever os nossos 
gastos, o nosso estilo de vida, o nosso 
consumismo. 

13. Proteja a Vegetação – Proteja as árvores da 
sua cidade e das nossas matas. 

14. Não compre animais silvestres – Converse 
com pessoas que compram animais silvestres 
e mostre os danos causados por essa prática 
desumana. Passarinho na gaiola canta por 
estresse. 

15. Economize energia elétrica – conter a 
demanda elétrica beneficia sobretudo nossos 
ecossistemas aquáticos. 

16. Economize água – O uso da água precisa ser 
repensado, em função da sua escassez.  

17. Faça o reuso da água – Aprenda a pensar em 
novas alternativas para o uso da água. 

18. Exija que a escola dos seus filhos trate a 
questão ambiental – A educação escolar 
precisa incorporar a prática ambiental. 
Quanto mais cedo, melhor. 

19. Incentive os jovens a seguir as novas 
carreiras na área ambiental – Novas 
metodologias sustentáveis surgem de 
atividades na área ambiental. 

20. Organize a coleta seletiva de baterias de 
celulares e pilhas – Essas baterias contêm 
chumbo, mercúrio e cádmio e não devem ser 
descartadas no lixo comum. 

21. Diga não à prática da caça esportiva – A 
morte de animais sob a alegação de “prática 
desportiva” é inaceitável. Todos os seres 
vivos têm direito à vida e caçá-los por 
diversão é perverso e irracional. 

22. Promova mudanças de hábitos no trabalho 
– Incentive e apóie a reciclagem de materiais, 
o uso racional de papel, etc. 

23. Promova mudanças de hábitos em casa – 
Recicle materiais, economize energia e água, 
discuta em família essas questões. Propague 
idéias sustentáveis. 

24. Dê preferência a materiais recicláveis – 
Utilize pano de prato (toalhas de papel não 
são recicláveis), utilize papel reciclado, 
embalagens recicláveis, etc. 

25. Utilize o fogão racionalmente – O uso do 
fogão promove a liberação do gás carbônico 
e gás metano, associados ao efeito estufa. 
Privilegie o uso do fogo brando e de panelas 
de pressão. 

26. Evite comprar produtos em embalagem de 
isopor – O polietileno é um material 
altamente estável e demora muito tempo para 
reciclar (cerca de 400 anos). Dê preferência a 
embalagens de papelão.  

27. Dê atenção às advertências de risco em 
produtos químicos – Cuidado no descarte 
das embalagens desses produtos e na sua 
utilização. 

28. Apóie a luta contra o tabagismo – O fumo é 
a maior fonte de poluição dos ambientes de 
trabalho. O filtro do cigarro demora mais de 
100 anos para reciclar. 

29. Participe das audiências públicas 
ambientais da sua cidade – As audiências 
públicas são uma grande oportunidade da 
sociedade se manifestar em relação aos 
benefícios e impactos ambientais de uma 
obra. 

30. Faça uma caminhada no campo – Procure 
reconectar-se à natureza. Caminhe na praia, 
no campo, visite uma cachoeira. Contemple e 
admire a natureza. 
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31. Apóie as ciclovias – O uso de bicicletas reduz 
a poluição sonora e a atmosférica e contribui 
para melhorar a saúde das pessoas. 

32. Se você tem carro....pelo menos use-o 
racionalmente – calibre os pneus, faça a 
manutenção do motor. Isso ajuda na 
economia de combustível e reduz a emissão de 
poluentes. 

33. Conheça mais sobre a área ambiental do 
seu País – Conheça as leis ambientais 
brasileiras e os órgãos responsáveis pela sua 
aplicação, fiscalização e criação. 

34. Conheça os órgãos ambientais locais – tenha 
sempre à mão os telefones e demais contatos 
dos órgãos ambientais. 

35. Promova a sua saúde preservando a 
qualidade ambiental – Sem meio ambiente 
saudável não há saúde. Sem saúde não há 
qualidade de vida. 

36. Prefira os produtos orgânicos – São 
produtos que não utilizam compostos tóxicos 

prejudiciais ao meio ambiente e são mais 
saudáveis. 

37. Veja a publicidade com olhos críticos – O 
consumo estimulado pela publicidade não é 
sustentável e agride o planeta. A felicidade e 
o bem-estar não se adquirem em lojas. Ter 
não deve substituir o Ser. 

38. Pense cosmicamente e aja global e 
localmente – Somos seres cósmicos e estamos 
conectados ao Planeta. Pense e aja como um 
cidadão do mundo. 

39. Promova a cultura da paz – Adote a não-
violência. Promova a cultura da paz. A busca 
de soluções globais deve ter inicio no 
entendimento entre os povos. 

40. Invista na sua evolução espiritual – O maior 
desafio para a sustentabilidade humana na 
Terra é a prática da ética e dos valores 
humanos. Invista na sua progressão 
espiritual. 

 

 

 

 

 

 


