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Introdução

• ALGAS COMO BIOINDICADORAS 
 O estudo da composição qualitativa e quantitativa das algas têm

sido analisados em diferentes ecossistemas aquáticos
(DIAS-JR, 1990);

 Melhor aproveitamento dos recursos
 Rapidez aos efeitos de poluição

 Quanto maior a biodiversidade de algas no ambiente, melhores
são suas condições (BASTOS et al, 2006);

 A perda da biodiversidade, resultando em florações ou blooms são
um forte indício de que o ambiente está impactado (ESTEVES, 1998).



FÖRSTER, 1963

SILVA-CUNHA et al, 1991

DIAS, 2007

OLIVEIRA, 2007

SOUZA E MELO, 2011 

SILVEIRA JÚNIOR, 2012

CUNHA et al, 2013

Rio Oiapoque cinco espécies de desmídias.

Amapá até a Paraíba 89 espécies

sudoeste da Reserva Biológica do Lago Piratuba 178 táxons

rio Araguari 112 táxons

Lago Novo 35 táxons

Rio Amazonas 155 táxons 

rios Falsino e Araguari 185 táxons 

MICROALGAS NO AMAPÁ



Problematização
 Nos dias atuais, com a crescente demanda por energia o número

de barragens tem aumentado rapidamente em diversos países
(NILSSON et al, 2005; SYVITSKI et al, 2005);

 A criação de novos reservatórios pode modificar diversas
características dos rios como:

 Mudanças no regime hidrológico;
 Mudanças hidrossedimentométricas;
 Mudanças químicas e biológicas;
 Estratificação térmica;
 Aumento da entrada de nutrientes;
 Modificação do estado trófico.

(POFF et al, 1997; OLDEN e NAIMAN, 2010; MOLISANI et al, 2010)
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Objetivos

• Geral: Inventariar a comunidade fitoplanctônica do
reservatório da Usina Hidrelétrica Ferreira Gomes
relacionando as variáveis físico e químicas da água com
a riqueza, biomassa e composição da comunidade
fitoplanctônica e avaliar a adequabilidade da água do
reservatório em relação à resolução 357/05 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

• Específicos: Verificar a sazonalidade das espécies, 
quais são frequentes ou abundantes , quais possuem 
potencial de toxicicidade, quais podem ser utilizadas 
para a produção de bioprodutos.



Metodologia
ÁREA DE ESTUDO e PERIODICIDADE DA AMOSTRAGEM 
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 Para definir os parâmetros foi levada em consideração a resolução 357
de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA;

 As amostra foram coletadas de acordo com APHA (2005);

 Foram utilizadas garrafas plásticas com capacidade para a coleta de 500
ml de amostra da água. Posteriormente, estas foram acondicionadas em
caixas térmicas e levadas ao laboratório para que pudessem ser
analisadas



 Os parâmetros físicos e químicos analisados no estudo foram:

 Temperatura da água (ºC) – Termômetro acoplado oxímetro ;

 Turbidez (NTU) - Turbidímetro HACH;

 Fósforo (P) - Espectrofotômetro HACH;

 Nitrogênio amoniacal (NH3-N) - Espectrofotômetro HACH;

 Nitrato (NO3-N) - Espectrofotômetro HACH;

 Oxigênio dissolvido (OD) - Oxímetro YSI-HI 550A;

 Potencial Hidrogeniônico (pH) - pHmetro Orion Star A121.



COLETA DAS 
AMOSTRAS PARA 

ANÁLISE QUALITATIVA

Foram coletadas com 
rede de fitoplâncton 

com abertura de 20 µm.

Foram acondicionadas 
em potes e preservadas  
in loco com solução de 

Transeau

COLETA, PRESERVAÇÃO E FIXAÇÃO DAS AMOSTRAS
PARA ANÁLISE QUALITATIVA DO FITOPLÂNCTON.





Foram coletadas em 
garrafas com 

capacidade para 500 ml

Foram armazenadas 
em uma cuba térmica 

com gelo

O conteúdo foi filtrado,  
com o auxílio de uma 
bomba a vácuo e um 

filtro de fibra de vidro de 
0,47 µm.

COLETA DAS AMOSTRAS 
PARA ANÁLISE 
CLOROFILA a

Os filtros com o conteúdo foram
colocados em tubos de ensaio
contendo 10 ml de acetona
90%, após 24 horas será
centrifugado a 4500 rpm e
posteriormente levado para
análise espectrofotométrica. 13



Resultados Alcançados

 Foram registrados um total de 230 táxons;

 71 foram classificados em nível de gênero;

 143 em nível de espécie;

 16 variedades.

Esforço amostral significativamente maior
(NOGUEIRA et al, 2010; CUNHA et al, 2013)



ESTIMADORES DE ESPÉCIES

Índice Valor estimado ±

Desvio padrão

Observado 230

Jackknife 1 289,9 ± 15,97

Jackknife 2 323,5

Bootstrap 256,7 ± 8,63

Número representativo, deve-se
chegar a uma estabilização da
curva dos extrapoladores (Santos
2006)



 Frequência de ocorrência:

Muito 
Frequentes

35 TÁXONS Frequentes

90 TÁXONS
Pouco 

Frequentes

103 TÁXONS Esporádicos 
ou Raros

- 140 ocorreram em 
estudos anteriores; 

FÖRSTER, 1964
DIAS, 2007

SOUZA e MELO 2011 
CUNHA, 2012

SILVEIRA JÚNIOR, 2012

- 90 novas ocorrências 
para o Amapá;



 Os táxons encontrados foram distribuídos em seis divisões taxonômicas:

 Cyanophyta (Cyanophyceae - 8,7%);

 Chlorophyta ( Chlorophyceae – 23,91%; Zygnematophyceae – 45, 22%);

 Euglenophyta (Euglenophyceae – 2,61%);

 Dinophyta (Dinophyceae 0,87%);

 Heterokontophyta (Crysophyceae – 1,30%; Xanthophyceae – 0,87%);

 Bacillariophyta (Bacillariphyceae – 13, 48%; Coscinodiscophyceae – 3,04%).



Maior riqueza na divisão Chlorophyta
(SILVA et al, 2011; TAVARES, 2011;
CUNHA et al, 2013; PENG et al,
2013)

Chlorophyta é caracterizada como
cosmopolitas, possuindo preferência
por ambientes oligo-mesotróficos e
com pH ácido (COESEL, 1996;
SILVA et al, 2011; CUNHA et al,
2013).

Baixo tempo de residência da água no
reservatório (SILVA, 2015)

Dos 20 táxons de Cyanophyceae
encontrados, três gêneros:

Lyngbya sp.;
Microcystis sp.;
Planktothrix sp.;

São considerados produtores de toxina
em potencial (CALIJURI et al, 2006).
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-As variáveis físicas e químicas indicam uma boa qualidade da água do
reservatório da UHE Ferreira Gomes ao longo de todas as coletas.

-Fósforo e pH estiveram em desconformidade com a resolução do CONAMA.
Porém, os resultados encontrados estiveram de acordo com os resultados
encontrados por outros estudos realizados no rio Araguari, demonstrando
que essas alterações não estão diretamente ligadas com a existência da
UHEFG.

-Na escala avaliada a variação temporal mostrou-se mais importante que a
espacial, é necessário que haja um monitoramento continuo da qualidade da
água, para que seja verificada a adequação dos parâmetros da qualidade ao
longo do tempo.

-Considerando a adequação da água durante as coletas, constata-se que os
episódios de mortandade de peixes que ocorreram durante o período do
estudo não ocorreram por alterações permanentes nas condições da água do
reservatório. Tais episódios devem ter ocorrido por alterações pontuais na
qualidade do reservatório e/ou por alterações hidráulicas no funcionamento
do mesmo.



Resultados Acadêmicos

-Uma dissertação de mestrado

-Apresentação dos resultados no Congresso Brasileiro de 
Limnologia de 2017

ESTUDO FICOLÓGICO DO RESERVATÓRIO DA UHE 
FERREIRA GOMES, AMAPÁ: ANÁLISE DAS 

VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS DA QUALIDADE DA 
ÁGUA E DA RELAÇÃO DESTAS COM O 

FITOPLÂNCTON.



Impactos Esperados

Geração de dados que poderão subsidiar programas de
conservação ambiental; avaliação da efetividade dos
esforços conservacionistas na região estudada, no que diz
respeito aos recursos aquáticos, fornecendo elementos
que permitam estimar o valor da biodiversidade para
efetivação de alguns serviços como, por exemplo, a
conservação do ambiente aquático, controle biológico
entre outros e fornecer subsídios fundamentais a projetos
de ecologia, genética, citologia, fisiologia, bioquímica,
biologia molecular, etc., que demandem conhecimento
prévio da composição taxonômica da ficoflórula local.
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• Drª. Maria Paula Cruz 
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Obrigado!
fitomathes@yahoo.com
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