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Resumo: Este estudo visou avaliar as comunidades de cianobactérias perifíticas e fitoplanctônicas 
quali e quantitativamente, relacionando-as com alguns fatores abióticos (precipitação, profundidade, 
temperatura da água e do ar, oxigênio dissolvido, turbidez e pH) ao longo de uma escala temporal, 
além de comparar as densidades fitoplanctônicas com os valores estabelecidos pela Portaria nº 
518/2004. As amostragens foram realizadas mensalmente, de Out./2007 a Mai./2008, numa estação 
próxima à captação de água para abastecimento público. Folhas e pecíolo de Brachiaria sp. foram 
selecionados como substrato natural para o perifíton. Os resultados evidenciaram a importância do 
monitoramento das cianobactérias perifíticas, uma vez que podem contribuir para a formação da 
comunidade fitoplanctônica. 
 
Palavras-chave: Cianobactérias, perifíton, fitoplâncton, rio, biomonitoramento. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A região litorânea dos mananciais é de grande 
relevância no metabolismo dos sistemas 
aquáticos, pois abrigam macrófitas aquáticas 
e, junto a elas, o perifíton. 
O perifíton é definido por Wetzel (1983) como 
uma ”complexa comunidade de microbiota 
(bactérias, fungos, algas, protozoários e 
animais), detritos orgânicos e inorgânicos que 
estão firme ou frouxamente aderidos a 
substratos orgânicos ou inorgânicos, vivos ou 
mortos“. 
Segundo Moschini-Carlos (1999), as algas 
constituem o principal componente do 
perifíton. É relevante citar que em função das 
variáveis físicas, físico-químicas e biológicas 
do meio, as algas perifíticas podem se 
desprender do substrato e passar a compor o 
fitoplâncton (WETZEL, 1975), contribuindo 
para a formação desta comunidade. 
O fitoplâncton é o grupo de microrganismos 
fotoautotróficos com estágios vegetativos de 
seus ciclos de vida nas zonas pelágicas dos 
ambientes aquáticos (REYNOLDS, 1997). 
Dentre os grupos de algas que compõem o 
perifíton e o fitoplâncton, destacam-se as 

cianobactérias por formarem florações com 
potencial produção de toxinas e, assim, 
aumento na incidência de intoxicações em 
animais e humanos. 
Portanto, o monitoramento de cianobactérias 
perifíticas é de grande relevância nos 
mananciais de abastecimento público, pois se 
encontram aderidas a um substrato no meio 
aquático com capacidade de se desprenderem 
do mesmo e compor o fitoplâncton. E caso as 
condições ambientais sejam favoráveis ao seu 
desenvolvimento (disponibilidade de nutrientes 
e de luz, elevada tempertatura e tempo de 
detenção da água, reduzida profundidade da 
coluna d’água), podem desencadear florações, 
assim como as fitoplanctônicas, afetando a 
qualidade ambiental do manancial e a saúde 
pública. 
Assim, este estudo visou avaliar as 
comunidades de cianobactérias perifíticas e 
fitoplanctônicas quali e quantitativamente, 
relacionando-as com alguns fatores abióticos 
ao longo de uma escala temporal, além de 
comparar as densidades fitoplanctônicas com 
os valores estabelecidos pela Portaria nº 
518/2004 do Ministério da Saúde.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O ambiente estudado apresentou valores 
moderados de concentração de oxigênio 
dissolvido e elevados de turbidez. O pH 
mostrou-se neutro-alcalino durante todo 
período avaliado. 
Os elevados valores de temperatura da água 
são típicos de regiões tropicais, como é 
verificado neste estudo. Os reduzidos valores 
da profundidade da coluna d'água são 
justificados pelo fato das mesmas terem sido 
realizadas na região litorânea do rio. 
O pH neutro-alcalino (6-9) e a elevada 
temperatura da água (15-30ºC) são descritos 
como valores ideais para o crescimento de 
cianobactérias (CALIJURI et al. 2006), o que é 
constatado no presente estudo.  
A estação amostral apresentou elevada 
riqueza de cianobactérias (total de 93 táxons). 
Sendo que o maior número de táxons ocorreu 
no perifíton durante todo o período avaliado. 
O maior valor de densidade de cianobactérias 
perifíticas foi registrado em Nov./07. Os 
valores de densidade de cianobactérias 
registrados nesta comunidade foram 
superiores aos registrados em outros estudos 
em ambientes aquáticos capixabas. 
Durante o período avaliado, somente uma 
amostragem apresentou densidade de 
cianobactérias fitoplanctônicas (Dez./07) 
acima de 10.000 células/mL (valor  limite 
estabelecido pela Portaria nº518/2004 para o 
monitoramento mensal das cianobactérias). E, 
possivelmente, este evento esteve relacionado 
com a elevada temperatura da água e a baixa 
turbidez neste mês, comparado com o 
restante do período amostral. Há, ainda, a 
possibilidade das cianobactérias perifíticas 
terem contribuído para o aumento da 
densidade das cianobactérias fitoplanctônicas 
nesta amostragem, provavelmente devido ao 
excesso de chuvas no mês anterior, o que 
pode ter provocado o desprendimento das 
mesmas do substrato em função da 
turbulência da água e dos atritos mecânicos. 
A predominância quantitativa do táxon 
Synechocystis sp 5 nas duas comunidades 
avaliadas mostra uma interação entre as 
mesmas. 
Os resultados obtidos nesta pesquisa 
demonstram a importância do monitoramento 
da comunidade de cianobactérias perifíticas, 
uma vez que as mesmas podem compor o 
fitoplâncton. 
 
CONCLUSÃO 
 
O pH, a temperatura da água, a turbidez, a 
profundidade da coluna d'água e a 

precipitação possivelmente influenciaram a 
estrutura e a dinâmica da comunidade de 
cianobactérias perifítica e fitoplanctônica. 
A precipitação possivelmente foi a variável 
ambiental que mais influenciou na variação 
temporal da densidade de cianobactérias, 
tanto perifíticas quanto fitoplanctônicas. 
A não inclusão do perifíton no levantamento 
de cianobactérias levaria ao desconhecimento 
de 42% da diversidade presente na estação 
amostral durante o período avaliado. 
A elevada densidade de cianobactérias 
perifíticas sugere a necessidade do 
monitoramento desta comunidade, uma vez 
que, não são citadas em nenhuma legislação 
referente ao padrão de potabilidade da água. 
O monitoramento das cianobactérias 
perifíticas mostrou-se relevante, uma vez que 
Synechocystis sp 5 foi predominante 
quantitativamente durante todo o período 
amostral nas duas comunidades avaliadas.  
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