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Revendo alguns conceitos básicos fundamentais...

Nos ecossistemas, 
ocorrem interações 
alimentares entre os 
organismos.
Essas interações 
estão simbolizadas 
pelas redes e cadeias 
alimentares, que são 
responsáveis pela 
“transferência de 
energia”. 

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”.



Os organismos são classificados de acordo com sua posição na cadeia 
alimentar.
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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.

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.).



Exemplo de uma estrutura alimentar em um açude

Consumidores primários (herbívoros) – Cladóceros, 
Copépodos e Rotíferos

Produtores - Fitoplâncton

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

Impactos nos recursos hídricos promovem alterações na  
qualidade da água afetando as relações entre os organismos 

aquáticos



IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS

Causas
Desmatamento
Mineração
Construção de rodovias
Despejo de resíduos domésticos e industriais
Introdução de peixes exóticas
Construção de reservatórios

Conseqüências 
Eutrofização
Assoreamento 
Perda de diversidade biológica
Alterações no nível da água e no ciclo hidrológico
Expansão de doenças causadas por veiculação hídrica
Toxicidade 



Eutrofização

O termo vem do grego:

“eu”, o que significa BOM, verdadeiro;

“trophein”= nutrir

Assim, eutrófico significa:
“BEM NUTRIDO”

Enriquecimento de nutrientes, principalmente nitrogênio e 
fósforo, resultante das descargas naturais ou antropogênicas

nos sistemas aquáticos. 



Eutrofização

Natural: tempo geológico (lento)

Artificial: ação do homem (rápido)

Florações de cianobactérias

CONSEQUÊNCIAS

Ambiente x     Saúde Pública



Assim, eutrofização



Características tróficas dos sistemas aquáticos



Processo natural de eutrofização



CLASSES Clorofila a 
(µg/L)

Cianobactéria
(céls./mL)

P Total (mg/L)

I
(abastecimento humano após tratamento 
simplificado, recreação contato primário, 
irrigação hortaliças consumidas cruas);

10 20000 0,020

II
(abastecimento após tratamento convencional, 
recreação de contato primário,  irrigação 
hortaliças e frutíferas, aquicultura e pesca);

30 50000 0,030

III
(abastecimento após tratamento convencional ou 
avançado, recreação de contato secundário,  
dessedentação de animais);

60 100000 0,05



Eutrofização Antropogênica

Proveniente dos despejos de esgotos domésticos 
e industriais e da descarga de fertilizantes 
aplicados na agricultura, neste caso há uma 
aceleração do processo de enriquecimento das 
águas superficiais e subterrâneas

Em lagos, represas e rios – ocorre um rápido 
desenvolvimento de plantas aquáticas, 
inicialmente cianobactérias (algas verdes azuis) –
produzem substâncias tóxicas que podem afetar a 
saúde do homem e causas de mortalidade de 
animais e intoxicações

Em estágios avançados resulta em crescimento 
excessivo de aguapé ou alface-d’água



Eutrofização no Mundo e no Brasil



REGIÃO SEMI-ÁRIDA

Vulnerabilidade natural do ecossistema
Incidência forte do sol
Baixa e irregular precipitação (<500mm/ano)
Alta evapotranspiração
Alta temperatura
Vegetação esparsa
adaptada à escassez de água
Solo desnudo, com reduzida drenagem natural, baixa capacidade 
de infiltração, alta escorrimento superficial

RN:90%



O semiO semi--áárido brasileirorido brasileiro

escassez de
água

baixa recarga 
dos aquíferos

intensa
demanda

poluição

águas superficiais
salobras

Degradação do 
solo

Desertificação

Gestão inadequada
Falta de políticas 

públicas



Açudes do semi-árido

- Eutrofização
Turbidez e Eutrofização

Assoreamento

Salinidade

Fonte: Blog Jesus de Miudo/Acarí/RN



Ação do homem: usos múltiplos  desordenados = DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Falta de saneamento básicoFalta de controle rígido de efluentes agroindustriais

VALAS DE EFLUENTES
SEM RECUO

DESCARTE DE 
EFLUENTES DE VIVEIROS

Fotos gentilmente cedidas por Andréa Lessa da Fonseca/CEFET/RN

CONCENTRAÇÃO EXCESSIVA DE 
PLANTAS AQUÁTICAS -RIO AÇU NA 

CIDADE DE PENDENCIAS-RN

influência do esgoto das 
cidades

Desmatamento e esgoto
ESGOTO E LIXO NA 

ÁREA DE BACIA
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://geografia.igeo.uerj.br/xsbgfa/cdrom/eixo3/3.4/128/5.png&imgrefurl=http://geografia.igeo.uerj.br/xsbgfa/cdrom/eixo3/3.4/128/128.htm&h=641&w=917&sz=319&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=1-CdTfR7qb4USM:&tbnh=103&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3DLIX%25C3%2583O%2BSOBRE%2BRIOS%2B%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26rls%3DGGLR,GGLR:2006-34,GGLR:en%26sa%3DN




As fontes de eutrofização podem resultar de:

CARGAS PONTUAIS - provenientes de canais 
ou rios

CARGAS NÃO PONTUAIS – despejos difusos 
resultantes de ações dispersas na bacia 
hidrográfica  - drenagem agrícola de áreas 
com excesso de fertilizantes na camada 
superficial do solo.



Consequências da eutrofização



FloraFloraççõesões ouou BlomsBloms

Grave Problema
Ambiental, Econômico e 

Social 

Perda da qualidade de água



Florações de Cianobactérias:
crescimento em excesso tingindo a água de 

verde 

Cianobactérias coloniais vistas em 
microscópico.



Toxinas
Intoxicações em animais 
selvagens, domésticos, 
aquáticos e humanos.

Ambiente
Desoxigenação/morte  biota 
aquática

Alterações biológicas 
(predação) e químicas da água 
(pH)

Estética
Espumas e odores 
impedindo a recreação

Abastecimento
Gosto e odor desagradável 
na água

Entupimentos de filtros

Indústria
Aqüicultura ( produção/ 
qualidade/prejuízos 
financeiros)

Florações

Como as Cianobactérias afetam a qualidade da água?



Densidade de cianobactérias em 
açudes da bacia Piranhas Assu



20042000

Armando Ribeiro Gonçalves
Sopa de ervilha ou Tapete verde?

Ondas de poluição

2006



Açude Gargalheiras

agregados de colônias de  Microcystis vistos a olho nu.

2005









Impactos na Saúde Humana
Fitotoxinas e Cianotoxinas

(algas eucariontes e cianobactérias)

A maior parte das toxinas 
estão contidas dentro das 
células e são liberadas para 
água durante a lise celular ou 
senescência e aplicação de 
algicidas. 

A ingestão da água e 
pescado ou contato com água 
contendo toxinas. 

Irritações na pele, respostas 
alérgicas, diarréia, 
gastroenterites agudas e 
danos no fígado e rins.

São detectadas por bioensaios e 
análises químicas;

Não modificam o cheiro e o 
sabor;

Não poder ser detectadas pelo 
pescadores ou consumidores;

Não são destruídas por 
cozimento ou processamento;

Produzem efeito mesmo em 
baixas concentrações de células 
(1000 cél/L).



Contaminação por  Cianotoxinas

Ingestão
Água
Alimentos → Pescado: peixes, camarão, 
mariscos 

Contato

Hemodiálise: “Síndrome de Caruaru” –
1996/PE

OMS 
Intoxicação

crônica
( 0,04 µg. kg-1/

dia)



Rotas de Intoxicação por Cianotoxinas

Cadeia alimentar de águas continentais
Bioacumulação e Biomagnificação

Intoxicação de animais e humanos,
Irritação na pele, problemas respiratórios na 

biota aquática 



Por que as cianobactérias são dominantes 
nas águas potiguares ? 

Fatores naturais: clima e solo
Temperaturas elevadas
Alta Insolação 
pH alcalino
Solo desnudo com caatinga esparsa

Ações do Homem
Esgotos domésticos, industriais
Resíduos agrícolas :fertilizantes e agrotóxicos
Efluentes de criadouros de animais
Efluentes de Viveiros de camarão
Criação de peixes em tanques redes
Lixo  nas Bacias  



Fatores naturais: Condições climáticas e geológicas favoráveis
Solos cristalinos  com alto escorrimento superficial e reduzida 

drenagem natural - Vulnerável à salinizaçãoAlta temperatura e intensidade lumninosa

Solos Cristalinos: 70% semi-árido 
nordestino

Vegetação esparsa  ou ausente nas margens dos 
açudes e rios

Foto (Marcelo Barroso: 
http://www.mineiropt.com.br

www.fundaj.gov.br/docs/tropico/desat/ciench5.gif



ESGOTO NA ÁREA DA BACIA 
DO PIRANHAS AÇU

Fonte: Blog Jesus de Miudo/Acarí/RN



Consciência e Participação

É necessária a participação conjunta de instituições, 
governo e população para uma solução apropriada do 
problema causado pelas cianobactérias no semi-árido do 
estado.
Existem diferentes dimensões (econômica, social, 
política e institucional) em níveis crescentes de 
complexidade a serem consideradas na definição de uma 
solução efetiva e emergencial. 
A compreensão das relações entre saúde pública, 
saneamento e meio ambiente constitui etapa inicial e 
importante no desenvolvimento de um modelo de 
planejamento de sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 



TER ÁGUA É UM DIREITO! 
PRESERVAR É UM DEVER!

(LEI:9.433)

VAMOS CONSERVAR A ÁGUA 
DE FORMA CONSCIENTE!!!
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