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RESUMO 

O estudo da comunidade fitoplanctônica em reservatórios possui grande importância para 

monitoramento da qualidade da água. Desta forma, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre os 

táxons dos ecossistemas aquáticos do semiárido da Bahia, o presente trabalho teve a finalidade de 

verificar a riqueza de organismos fitoplanctônicos da Represa Passagem das Pedras. Durante o período 

chuvoso,amostras biológicas foram coletadas em três estações de amostragem distribuídas na lâmina 

d´água da represa, utilizando-se de  rede com  20 μm de abertura de malha. O material coletado foi 

acondicionado em frascos de vidro etiquetados e fixado com formol 4%. Em laboratório, 

subamostragens foram analisadas em lâminas preparadas e levadas ao microscópio para identificação 

dos organismos por meio de bibliografia específica. Foram identificadas 21 espécies distribuídas em 2 

famílias: Família Zygnemaphyceae com 20 espécies (Micrasterias denticulata; Spondylosion 

desmidiiforme; Bambusina brebrissonii; Tetmemorus laevis; Cosmarium dorsitruncatum; Cosmarium 

depressum; Cosmarium moniliforme; Cosmarium punctulatum; Cosmarium pericymatium; 

Cosmarium obtusos; Actinotaenium globosum; Actinotaenium wollei; Staurastrum hystrix; 

Staurastrum subgatniense; Closterium gracile; Closterium parvulum; Cylindrocystis brebissonii var. 

minor; Euastrum sinuosum; Euastrum crassicolle; Euastrum binale) e a Família Chrysophyceae com 

apenas uma espécie (Dinobryon sertularia). Deste levantamento preliminar, a família 

Zygnemaphyceae apresentou maior representatividade numérica, principalmente, devido a 

contribuição do gênero Cosmarium.     
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INTRODUÇÃO 

A água é necessária para a existência da vida e todos os organismos vivos no planeta terra dependem 

deste líquido para sobreviver (TUNDISI, 2003).  Tendo em vista a grande demanda de água, é 

frequente a construção de represas (reservatórios) que são intervenções humanas nos ecossistemas 

naturais, e elas são utilizadas para vários fins (MONTEIRO et al, 2007). Os reservatórios são corpos 

semifechados de água considerados ecossistemas com características de rios e lagos (TUNDISI et al, 

1988). 

A água é um recurso natural finito e sua qualidade está sendo comprometida, é possível verificar 

intensas e crescentes agressões ao meio ambiente principalmente em áreas urbanas, a degradação dos 

ecossistemas é intensa, esses corpos hídricos geralmente são receptores de efluentes domésticos e de 

outros resíduos (PINHEIRO et al, 2012; ESTEVES 2011). Não conseguimos sobreviver sem água, ela 

nutre as florestas, mantêm a produção agrícola e a biodiversidade terrestre e aquática (TUNDISI, 

2003).  

 Nesses ambientes, encontram-se grande variabilidade de organismos que servem como bioindicadores 

da qualidade da água. Dentre esses organismos, encontra-se a comunidade fitoplanctônica, que possui 

grande diversidade filogenética, tamanhos e formas variadas com estratégias adaptativas 

(NISHIMURA et al, 2005). Para Reynolds (2006), fitoplâncton é o coletivo de microrganismos 

fotossintetizantes que são adaptados para viver totalmente ou parte de seu ciclo de vida flutuando na 



massa d’agua. Mas para Esteves (2011), a comunidade fitoplanctônica pode ser definida como 

comunidade composta por vários organismos fotoautotróficos que vivem suspensos no plâncton 

realizando seu ciclo de vida e fase vegetativa. E Bicudo (2006) caracteriza alga os talófitos e protistas 

clorofilados que ocorrem em uma grande variedade de ambiente, em toda água existe algas. 

O conhecimento da comunidade fitoplanctônica é determinante para saber o estado trófico de um 

reservatório, pois são excelentes indicadores das alterações naturais e antrópicas nos ecossistemas 

aquáticos, são também os principais produtores primários (BOZELLI & HUSZAR, 2003). 

Zygnemaphyceae é uma das classe de algas de águas continentais mais pesquisadas no Brasil 

(BICUDO et al, 2014). As desmídias (Zygnemaphyceae) são algas unicamente de água doce, os 

primeiros pesquisadores desses microrganismos verdes denominaram desmídias como sendo pares de 

células unidas entre si (ARAÚJO, 2006).  

De acordo Brook (1981), em outras pesquisas realizadas, mostram que as desmídias não eram 

formadas por pares de células unidas entre si, mas sim duas semicélulas de um mesmo organismo 

unidas uma à outra.  

Para Hoshaw et al (1990), esse grupo é constituído por 60 gêneros e entre 4.000 e 6.000 espécies, 

variedades e formas taxonômicas e apresenta como principais características seguintes: ausências de 

célula flagelada; processo sexual chamado conjugação, que envolve a fusão de gametas amebóides.     

Atualmente a taxônomia das Desmidiales baseia-se quase que inteiramente na morfologia externa das 

células vegetativas, a diversidade morfológica apresentada nesse grupo é gigante e fantástica 

(ARAÚJO, 2006). 

A classe Chrysophyceae contém cerca de 1.000 espécies e cerca de 200 gêneros, podem formar cistos 

endógenos silicosos e formam fases de repouso e de resistência, geralmente são unicelulares solitárias 

ou colônias (REVIERS, 2006).  

Este trabalho tem como objetivo analisar a comunidade fitoplâctonica da Represa de Passagem das 

Pedras, Caetité-BA 

METODOLOGIA 

A Represa Passagem das Pedras está localizada no município de Caetité, região do Sudoeste da Bahia, 

com altitude de 829 metros, superfície de 2.442,89 km², clima tropical com duas estações bem 

definidas – estação seca e chuvosa. A vegetação apresenta-se constituída por ecótono entre cerrado e 

caatinga. A coleta do material fitoplanctônico foi realizada no mês de fevereiro de 2015. Amostras de 

água foram coletadas em três estações de amostragem distribuídas na lâmina d´água da represa. Para 

tanto, foram filtrados 40 litros de água em rede de plâncton com abertura de malha de 20 μm 

utilizando-se recipiente plástico de capacidade volumétrica definida. Após coleta, o material foi 

acondicionado em frascos de vidro e fixado com solução de formol 4%. Em seguida, os frascos foram 

devidamente identificados e armazenados no Laboratório de Ecologia para posterior análise.  

Subamostragens foram preparadas em lâminas para observação em microscópio óptico Carl Zeiss 

Primo Star em objetivas de 10 e 40x. Quando necessário, gotas de hipoclorito de sódio foram 

adicionadas para auxiliar na limpeza da matéria orgânica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Até o momento, foram identificadas 21 espécies distribuídas em 2 famílias: Família Zygnemaphyceae 

com 20 espécies (Micrasterias denticulata; Spondylosion desmidiiforme; Bambusina brebrissonii; 

Tetmemorus laevis; Cosmarium dorsitruncatum; Cosmarium depressum; Cosmarium moniliforme; 

Cosmarium punctulatum; Cosmarium pericymatium; Cosmarium obtusos; Actinotaenium globosum; 

Actinotaenium wollei; Staurastrum hystrix; Staurastrum subgatniense; Closterium gracile; Closterium 

parvulum; Cylindrocystis brebissonii var. minor; Euastrum sinuosum; Euastrum crassicolle; 

Euastrum binale) e a Família Chrysophyceae com apenas uma espécie (Dinobryon sertularia).     

Todos os espécimes identificados não possuem poder toxicológico, algo importante para ser 

verificado, pois a represa serve para o abastecimento da cidade. O grupo de maior representatividade 

foi Zygnemaphyceae, as desmídias, sendo Cosmarium o gênero com maior número de espécies 



identificadas, seguido de Euastrum e Staurastrum. O grupo das desmídias é um dos grupos mais bem 

estudados no Brasil, mas algumas espécies são de difíceis identificações, pois necessita de 

representantes férteis (BICUDO, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que a Represa Passagem das Pedras é representada por 21 espécies, sendo a 

família Zygnemaphyceae a mais representativa.  
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