
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.                   2013 
 

35 

 
 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS POPULACIONAIS DE CIANOBAC TÉRIAS NO 

AÇUDE JACURICI EM ITIÚBA - BAHIA  
 

Valdirene Ferreira Lima1, Aurélio José Antunes de Carvalho2, Rafael Oliveira Batista3, 
Marcio Harrison dos Santos Ferreira4, José Augusto de Lima5 

 
1. Bióloga, Especialista em Desenvolvimento Sustentável do Semiárido pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus Senhor do 

Bonfim, Bahia, Brasil (acquaval2@yahoo.com.br) 
2. Engenheiro Agrônomo, Licenciado em Química, Mestre em Ciências Agrárias, 

Professor do IF Baiano, Campus Santa Inês, Bahia, Brasil 
3. Engenheiro Agrícola, Doutor em Engenharia Agrícola, Professor da UFERSA, 

Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil 
4. Biólogo, Mestre em Ciências (Botânica), Doutorando do Programa de Pós-

Graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana (PPGBot-
UEFS), Professor do IF Baiano, Campus Santa Inês, Bahia, Brasil  

5. Biólogo, Especialista em Gestão de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas, 
Analista de Qualidade de Águas e Efluentes, Embasa, Senhor do Bonfim, Bahia, 

Brasil 
 

Recebido em: 01/09/2013 – Aprovado em: 30/10/2013 –  Publicado em: 18/11/2013  
 

 
RESUMO 

A água destinada ao abastecimento humano deve preencher condições mínimas 
para ser ingerida ou utilizada com fins higiênicos. A descarga de esgotos urbanos, o 
uso de fertilizantes e atividades como a criação de peixes promovem a entrada de 
quantidades significativas de nutrientes e matéria orgânica em corpos d’água, 
favorecendo as florações de algas, entre elas cianobactérias. No Brasil, 
especialmente no semiárido nordestino, a presença de cianobactérias nas águas 
eutrofizadas em reservatórios representam risco à saúde da população que utiliza a 
água desses reservatórios devido a potencial exposição aos efeitos agudos e, 
principalmente, aos efeitos crônicos das cianotoxinas. Esse trabalho teve como 
objetivo realizar um diagnóstico para testar a hipótese da ocorrência excessiva de 
cianobactérias potencialmente tóxicas em águas utilizadas para abastecimento 
humano no Açude do Jacurici (Itiúba-BA) entre os anos de 2010 e 2011. A estatística 
descritiva das variáveis analisadas revelou que os valores de cianobactérias na água 
bruta encontram-se acima do limite máximo permitido pela legislação (20000 células. 
mL-1). A água tratada também apresentou valores médios elevados (18982,85 
células.mL-1) e maior variabilidade temporal (131,49%). Ao longo do monitoramento, 
o valor mínimo encontrado de fósforo total foi de 0,12 mg.L-1, um incremento de 
400% quando comparado com o valor máximo permitido (0,030 mg.L-1) pela 
legislação. As análises de clorofila α, tiveram valor médio de 35,95 µg.L-1, ficando 
acima do estabelecido pela resolução CONAMA nº 357/05 que é de 30,0 µg.L-1. Os 
valores encontrados para fósforo total e clorofila α confirmam o estado hipereutrófico 
do reservatório, tornando-se urgente sua intervenção. 
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CHARACTERIZATION OF POPULATION LEVELS OF CYANOBACTE RIA IN THE 
RESERVOIR JACURICI ITIÚBA – BAHIA - BRAZIL 

 
ABSTRACT 

Water intended for human supply must meet minimum conditions to be ingested or 
used with hygienic purposes. The discharge of urban sewage, fertilizer use and 
activities such as fish farming promotes the entry of significant amounts of nutrients 
and organic matter in water bodies, promoting blooms of algae, including 
cyanobacteria. In Brazil, especially in semi-arid northeast, the presence of 
cyanobacteria in eutrophic waters in reservoirs pose health risk to the population 
using water from these reservoirs due to potential exposure to acute and especially 
chronic effects of cyanotoxins. This study aimed to perform a diagnostic to test the 
hypothesis of excessive occurrence of potentially toxic cyanobacteria in waters used 
for human supply in Weir Jacurici (Itiúba-BA-Brazil) between the years 2010 and 
2011. The descriptive statistics of the variables showed that values of cyanobacteria 
in raw water are above the maximum allowed by law (20000 cells.mL-1). The treated 
water also showed high average values (18982.85 cells.mL-1) and greater temporal 
variability (131.49%). During monitoring, the minimum value of total phosphorus was 
0.12 mg.L-1, an increase of 400% compared with the maximum allowable value 
(0.030 mg.L-1) by the law. The analysis of chlorophyll α, had a mean value of 35.95 
µg.L-1, getting above established by CONAMA Resolution 357/05 which is 30.0 µg.L-

1. The values found for total phophorus and chlorophyll α confirm the status 
hypereutrophic reservoir, making it urgent intervention. 
 
KEYWORDS: Cianotoxin, eutrophication, microorganisms, water reservoir, semiarid 
 

INTRODUÇÃO 
A importância da água para a vida está no fato de que nenhum processo 

metabólico ocorre sem a sua ação direta ou indireta (ESTEVES, 2011). A água 
destinada ao consumo humano deve preencher condições mínimas para ser ingerida 
ou utilizada com fins higiênicos, tais como estar isenta de micro-organismos 
patogênicos e de substâncias orgânicas ou inorgânicas com teores em níveis 
prejudiciais ao ser humano. As represas e reservatórios de água representam 
ecossistemas que, apesar de sua importância para desenvolvimento 
socioeconômico de uma região, vêm sofrendo sérios impactos ao longo dos anos 
(REBOUÇAS et al., 2006), principalmente com a crescente diversificação de seus 
usos (TUNDISI & TUNDISI, 2008).  

Atividades humanas como a utilização de adubos químicos e resíduos 
agrícolas e a descarga de esgotos urbanos e efluentes de agroindústrias promovem 
a entrada de quantidades significativas de nutrientes e matéria orgânica em corpos 
d’água, favorecendo o processo de eutrofização e as florações de algas e 
cianobactérias (CORREIA et al., 2000). Cianobactérias são bactérias presentes no 
fitoplâncton de ambientes marinhos, estuarinos e de água doce e frequentemente 
formam florações que atingem elevada biomassa (CODD, 1995; DANTAS et al., 
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2011), representando um grande problema para a qualidade da água de lagos e 
reservatórios uma vez que podem ser tóxicas aos seres humanos e aos animais, 
além de aumentarem os custos de tratamento para o abastecimento público 
(SCHEFFER, 1998).  

É essencial a análise da água em relação às cianobactérias já que muitas 
espécies liberam toxinas na água após a lise celular, prejudicando assim a 
potabilidade da água (APELDOORN et al., 2007). Assim, esses eventos de florações 
despertam preocupações devido aos riscos à saúde pública, especialmente quando 
a água do manancial é utilizada para o abastecimento público. Algumas dessas 
toxinas são de ação rápida (alcalóides organofosforados neurotóxicos), causando a 
morte por parada respiratória após poucos minutos de exposição, enquanto outras 
atuam menos rapidamente, como os peptídeos ou alcalóides hepatotóxicos 
(CHORUS & BARTRAM, 1999). 

Florações potencialmente tóxicas são comuns em ecossistemas de águas 
continentais em muitos países e, no Brasil, vários trabalhos relatam a presença de 
cianobactérias nas águas eutrofizadas em reservatórios do Nordeste brasileiro 
(BOUVY et al., 1999; MOLICA et al., 2005; COSTA et al, 2006; DANTAS et al., 2011; 
SILVA et al., 2011). No Nordeste, sobretudo no semiárido, a eutrofização de açudes 
ocorre em maior proporção que em outras regiões, pois as florações de 
cianobactérias já estão bem estabelecidas e são mais intensas e frequentes em 
virtude das elevadas temperaturas da água durante todo o ano e as longas horas de 
luz por dia, que estimulam a fotossíntese e a multiplicação das cianobactérias (SILVA 
et al., 2011).  

Esse quadro representa um risco à saúde das populações do Semiárido que 
utilizam a água desses reservatórios devido a potencial exposição aos efeitos 
agudos e crônicos das cianotoxinas (PANOSSO et al, 2007), que já levaram a morte 
muitas pessoas dessa região (SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000; CARMICHAEL et al., 
2001; BRANDÃO, 2008). Os gêneros de cianobactérias potencialmente produtores 
de toxinas que ocorrem com maior frequência no Brasil são Anabaena, Microcystis, 
Planktothrix, Aphanizomenon e Cylindrospermopsis, sendo comumente encontradas 
em florações de lagos e reservatórios eutrofizados de todo o país (SANT’ANNA & 
AZEVEDO, 2000; BRANDÃO, 2008; DANTAS et al., 2011). 

Acrescenta-se a esses fatores a morfologia dendrítica dos açudes, que facilita 
a estagnação localizada da água, o baixo tempo de renovação ou alto tempo de 
detenção hidráulica projetado, a pouca profundidade e o extenso espelho de água, 
que favorecem o aquecimento e a evaporação, além da natureza alcalina e a alta 
condutividade. Estes fatores morfométricos, hidrológicos e de qualidade estimulam a 
ocorrência das cianobactérias e exigem um manejo mais complexo e cuidadoso 
(SILVA et al., 2011). 

No presente estudo é testada a hipótese de que o excesso de cianobácterias 
se dá pela grande quantidade de nutrientes disponibilizados no reservatório a partir 
dos usos múltiplos deste e da pouca quantidade de chuva na bacia hidrográfica. 
Objetivou-se realizar um diagnóstico da ocorrência excessiva de cianobactérias 
potencialmente tóxicas em águas utilizadas para abastecimento humano no Açude 
do Jacurici (Itiúba, BA) entre os anos de 2010 e 2011. Para tanto: a) foram 
analisados os dados de monitoramento de cianobactérias a partir dos laudos de 
análises realizadas pela Embasa, b) verificou-se a ocorrência de cianotoxinas na 
água clorada, e c) foram discutidos os prejuízos causados a qualidade da água em 
decorrência da excessiva quantidade de cianobactérias nesse manancial. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
 Localizado no povoado de Rômulo Campos (Latitude: 10º 39’ 0,0” S; Longitude: 
39º 43’ 12” W) o Açude Jacurici (Figura 1) está implantado no Rio Jacurici, a 32 km 
da sua confluência com o Rio ltapicuru e a 18 km a Nordeste da cidade de ltiúba 
(ALVES, 2006). A barragem foi construída por administração direta do DNOCS e 
concluída em 1958. O lago formado pelo barramento cobre uma superfície de 1974 
ha e acumula um volume de 146.819.000 m³/s sendo 1/ 1000000 m³ de reserva 
intangível, oferecendo um potencial hídrico para irrigar cerca de 2000 ha (DNOCS, 
2012). A bacia hidrográfica tem uma área de 3000 km2. As terras são parte argilosa e 
parte arenosa, sendo, a oeste, formada pela serra de ltiúba, e tendo a leste o 
tabuleiro com pequenas ondulações. A sua menor extensão, pela linha de fundo, é 
de 80 km. Apresenta precipitação média anual de 637 mm (ALVES, 2006). O Açude 
Jacurici é o único manancial para o abastecimento d'água da cidade de ltiúba, do 
povoado de Rômulo Campos e de diversos povoados e comunidades rurais a 
montante e jusante. Desenvolve a piscicultura e alimenta a rede de canais de 
irrigação do Projeto Jacurici com 130 ha de área implantada. Há também atividades 
de aquicultura e dessedentação de animais (ALVES, 2006). 
 

 
       FIGURA 1. Localização do Açude Jacurici, Itiúba, Bahia (Fonte: DNOCS, 2012) 

 
Coleta de dados 
 Foram realizadas amostragens semanais no ponto de captação de água e na 
saída do tratamento de água destinada ao abastecimento humano durante todo o 
ano de 2010 e 2011. O ponto de captação de água bruta (Latitude: 10º 39’ 22,6” S; 
Longitude: 39º 44’ 34,8” W) fica próximo a Estação de Tratamento de Água da 
Embasa - ETA, no povoado de Rômulo Campos conforme Figura 2a. As amostras de 
água tratada foram realizadas no ponto de coleta da Embasa (Figura 2b) dentro da 
ETA (Latitude: 10º 39’ 28,0” S; Longitude: 39º 44’ 37,6” W). Os dados pluviométricos 
foram obtidos pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário (EBDA), 
escritório local de Itiúba-BA. 
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FIGURA 2. a) ponto de coleta de água bruta (esquerda); b) ponto de coleta água tratada 

(direita). Créditos das fotografias: V. F. LIMA. 
 

Metodologias Analíticas 
 As coletas foram realizadas no ponto de captação de água localizado a 
margem esquerda do açude de Jacurici, pelos técnicos do Laboratório Regional da 
Embasa do Município de Senhor do Bonfim (BA). Foram utilizados frascos de vidro 
âmbar contendo solução de lugol a 0,1%, para preservação da amostra. As amostras 
foram refrigeradas e enviadas ao Laboratório Central da Embasa (Salvador-BA) para 
realização das análises. A contagem de cianobácterias foi realizada após a 
sedimentação dos organismos em Câmara de Uthermöl de capacidade de 10 mL, 
ficando em decantação por aproximadamente 12 horas em câmara escura úmida. 
Posteriormente foi feita a contagem das células utilizando um invertoscópio 
utilizando aumento de 400x, utilizando-se a metodologia de contagem de células por 
transectos (CAVALLI et al., 2005). Para identificação da presença de cianotoxinas 
potencialmente tóxicas foi utilizado o método de Ensaio do Imuno adsorvente Ligado 
à Enzima ou ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), trata-se de um método 
bioquímico que utiliza padrões de 0,5 µg.L-1 e 3,0 µg.L-1, que compara os resultados 
obtidos nas amostras, onde a concentração da amostra quando inversamente 
proporcional ao desenvolvimento da cor, ou seja, quanto menor foi a intensidade de 
cor desenvolvida na amostra, maior concentração de toxina a mesma apresenta 
(e.g., BRANDÃO, 2008; CAVALLI et al., 2005).  
 

Análise Estatística 
 Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva, determinando-se as 
funções principais, como: média e desvio-padrão para estimativa dos valores 
máximos e mínimos como indicativos da dispersão verificada, coeficiente de 
variação e número de dados amostrais durante o período de estudo. Para realização 
dos cálculos destas funções foi utilizado o Microsoft Excel® (CAVALCANTE et al., 
2010). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A variação no índice pluviométrico no período de coleta (Figura 3) indica que os 

meses de Março e Abril de 2010 foram os mais chuvosos, o que contribuiu para o 
aumento do volume acumulado de chuva no ano (575 mm). O mesmo não ocorreu 
no ano seguinte que teve um volume de chuvas mais uniforme entre os meses de 
fevereiro e maio, mas a pluviosidade anual ficou em 442 mm, em ambos, os volumes 
acumulados ficaram respectivamente 17,86% e 37%, abaixo do esperado, 
acompanhando a estiagem prolongada que atualmente assola todo o Semiárido 
brasileiro.  

b a 
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FIGURA 3. Pluviometria registrada no Açude Jacurici (Itiúba-BA) entre Janeiro de 

2010 e Dezembro de 2011. Fonte: EBDA 
 

A ocorrência de chuvas não influenciou no volume de água armazenado no 
reservatório que registrou no mês de Junho de 2010 o valor máximo de 68,339 hm3, 
apresentando decréscimo significativo nos meses subsequentes (DNOCS, 2012). 
Conforme relatório técnico da Embasa há mais de uma década a água do açude 
Jacurici não é renovada estando hoje com menos de 8% de seu volume útil, sendo 
que em toda bacia há sinais de assoreamento causados pelo lixiviamento de 
materiais advindo dos múltiplos usos do reservatório. No horizonte deste trabalho a 
Embasa modificou quatro vezes seu ponto de captação e adução de água, fato que 
confirma o grau de rebaixamento do manancial, a piora nas condições da água e 
principalmente a capacidade de tratabilidade da água (EMBASA, 2012).  

Foram realizadas 72 amostragens no ponto de captação da água localizado no 
açude e no ponto de água tratada localizado na Estação de Tratamento de Água da 
Embasa para quantificação de cianobácterias e verificação da presença de 
cianotoxinas na água tratada. Em apenas 38,9% das amostras coletadas no ponto 
de captação de água bruta foi possível fazer a contagem de cianobactérias, o 
restante (61,1%) apresentou elevado número de células inviabilizando a sua 
contagem. 

O açude Jacurici possui uma morfologia dendrítica (Figura 1) e a captação de 
água é feita muito próximo a margem, com baixa profundidade e pouca renovação 
de água. COSTA et al., (2006) sugerem que a dominância por cianobactérias nesses 
ambientes é favorecida pela estiagem prolongada, característica da região semi-
árida, e do elevado tempo de residência da água. 
 Na Figura 2a nota-se que próximo ao ponto de captação de água existem 
embarcações que são utilizadas para atividade de pesca, o que ratifica os usos 
múltiplos a que o açude se destina, sendo a piscicultura uma atividade de grande 
magnitude, produzindo nos últimos anos uma média de 379 toneladas de pescado, 
envolvendo 250 pescadores registrados e uma população beneficiária de 1.200 
habitantes (ALVES, 2006). As principais espécies piscícolas comerciais são: tilápia, 
tucunaré, carpa, pescada, tambaqui, curimatã, traíra e camarão. O açude tem uma 
Estação de Piscicultura, com produção de alevinos para o peixamento dos 
reservatórios públicos e privados da região. Tem criação de peixe em tanques-rede e 
viveiros escavados (ALVES, 2006).  
 A piscicultura também contribui para a eutrofização dos açudes do nordeste 
(VASCONCELOS et al., 2011) e a implantação de cultivo de peixes em tanques rede, 
ocorrido em diversos reservatórios do semiárido Paraibano, contribuíram 
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significativamente para o incremento da eutrofização desses sistemas, sendo o 
cultivo de tilápia em tanques um importante fator relacionado ao crescimento das 
concentrações de nutrientes e clorofila α e com a redução da luminosidade na 
coluna d’água (VASCONCELOS et al., 2011). 
 Na margem do açude, próximo ao ponto de captação de água bruta, foram 
observadas grandes quantidades de moluscos gastrópodos da espécie Melanoides 
tuberculata (Thiaridae: Melaniidae) (Figura 4a), mais conhecidos como caracol 
asiático ou caramujo-trombeta. Trata-se de uma espécie exótica, bentônica, capaz 
de formar populações extremamente densas, além de disponibilizar no ambiente um 
substrato duro (a concha), que pode ser colonizado por algas e outras espécies 
menores de moluscos, podendo causar danos à captação de água como também 
obstrução nos filtros da ETA (MANSUR, 2012). Outro fator a ser considerado é o 
mau cheiro ocasionado pela morte de milhares de exemplares quando o nível da 
água em reservatórios artificiais vai diminuindo por ocasiões da seca (Figura 4b). 

 

 
FIGURA 4. Moluscos invasores da classe Gastropoda: a) Melanoides 

tuberculata (esquerda) e Aylacostoma sp. (direita); b) 
Acúmulo de conchas de M. tuberculata próximo à margem 
(seta), apresentando centenas de conchas de animais 
mortos. Créditos das fotografias: V.F. LIMA. 

 

Na Tabela 1 são apresentados os valores obtidos durante o monitoramento, 
juntamente com os valores médios, mediana, máximos, mínimos, desvio padrão e 
coeficientes de variação encontrados para cada variável analisada. 

 

TABELA 1.  Estatística descritiva das variáveis analisadas.  N- número de análises, 
CIANO - cianobácterias, CTX - ciantoxinas, Cili - cilindropermopsina, 
Micro- microcistina, Saxi - saxitoxina, PT - fósforo total, Cla - clorofila a**. 

 

Estatística 
descritiva 

CIANO 
cél.mL-1 

Manancial 

CIANO 
cel.mL-1             

Água tratada 

CTX - 
Cili          

µg.L-1 

CTX-
Micro         
µg.L-1 

CTX - 
Saxi        

µg.L-1 

PT              
mg.L-1 

Clα** 
µg.L-1 

N 28 69 67 70 70 2 2 
Minimo 21153,85 88,00 0,05 0,10 0,02 0,12 24,00 
Máximo 261709,40 121794,87 0,50 0,50 0,20 0,34 47,90 
Média 95466,31 18982,85 0,07 0,12 0,04 0,23 35,95 

Mediana 84978,63 10256,41 0,05 0,10 0,03 0,23 35,95 
DP 54461,39 24959,64 0,07 0,06 0,03 0,16 16,90 

CV% 57,05 131,49 105,04 50,57 83,73 67,64 47,00 
**Fonte: INEMA 
 
Todas as variáveis diferiram quanto ao número de amostragens, sendo que a 
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contagem de cianobactérias no manancial só foi possível em 28 amostras, nas quais 
foram encontrados elevados números de células de cianobácterias, com significativa 
variação (CV=57,05%, Tabela 1). O menor valor observado foi 21153,85 cél.mL-1, 
enquanto o maior valor foi de 261709,40 cél.mL-1 de cianobácterias, apresentando 
um DP de quase 55000 cél.mL-1. Um levantamento feito na bacia aponta que fatores 
como o uso indiscriminado de agrotóxicos, que é uma constante em toda região, a 
falta de uso racional do solo, o desmatamento e as queimadas, a falta de 
saneamento básico e a falta de tratamento do esgoto da cidade, canalizado para o 
rio, são determinantes para o aumento de nutrientes disponíveis, resultando na 
deterioração da água e no aumento de cianobácterias e consequente eutrofização 
do lago (ALVES, 2006).  

O CONAMA nº 357/05, que enquadra os corpos d’água utilizada para consumo 
humano, em águas doces Classe I ou II, com tratamento simplificado ou tratamento 
convencional, fixa o valor máximo para a densidade de cianobactérias em 20000 
cél.mL-1 (BRASIL, 2005). Em complementação, a Portaria nº 518/04 do Ministério da 
Saúde recomenda que o monitoramento de cianobácterias deve ser realizado 
mensalmente quando o valor for ≥ 10000 cel.mL-1 e semanalmente quando for ≥ 
20000 cél.mL-1 além da realização de análise de cianotoxinas na saída do 
tratamento (BRASIL, 2004).  

No monitoramento da água tratada, os valores encontrados tiveram 
comportamento semelhante aos da água bruta, aumentando sua variabilidade 
(CV=131,49%, Tabela 1), resultado de uma redução significativa na quantidade de 
células de cianobactérias (mínimo = 88,00 cél.mL-1) tendo uma grande importância 
para o consumo humano. Embora tenha ocorrido um decréscimo na quantidade de 
células de cianobácterias, a maioria dos valores encontrados na água tratada, ainda 
permaneceram acima do aceitável para águas da Classe II, conforme resolução 
CONAMA nº 357/05 (máximo = 121794,87 cel.mL-1), acompanhando os valores 
encontrados na água do manancial, o que indica uma baixa remoção das células de 
cianobactérias e ineficácia do processo de tratamento da água. 

Ao longo do monitoramento as concentrações de fósforo apresentaram valores 
superiores ao limite máximo (0,030 mg.L-1) estabelecido pela Resolução CONAMA 
nº 357/05 para águas doces Classe II obtendo variabilidade de 67,64%, e valor 
mínimo = 0,12 mg.L-1, um aumento de 400% em comparação com o valor máximo 
permitido. As análises de clorofila α, tiveram valor médio de 35,95 µg.L-1, ficando 
acima do estabelecido pela resolução CONAMA nº 357/05 que é de 30,0 µg.L-1 
(BRASIL, 2005). Os valores encontrados para fósforo total e clorofila α confirmam 
que o açude encontra-se em estado hipereutrófico, conforme mostrado no Quadro 1. 
 

QUADRO 1. Relação entre níveis tróficos de 
lagos com valores de concentração de fósforo 
total (PT) e clorofila α (retirado de PIVELI, 2004). 

 
 
Nas análises qualitativas realizadas para identificação de fitoplâncton houve a 
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predominância de dois gêneros de algas potencialmente tóxicas, entre as amostras 
analisadas, Cylindropermopsis sp e Microcystis sp, sendo a primeira encontrada em 
100% da amostras analisadas. Levantamentos realizados nas regiões tropicais e 
subtropicais do Brasil demonstraram a ampla distribuição de cianobactérias 
potencialmente tóxicas nos reservatórios (e.g., SANTANA & AZEVEDO, 2000; 
DANTAS et al., 2011). Na região Nordeste, MOLICA  et al. (2005); COSTA et al. 
(2006); PANOSSO et al. (2009) observaram que dos 39 reservatórios investigados 
no Semiárido pernambucano, 27 deles apresentaram predominância do gênero 
Cylindrospermopsis, um gênero que pode ter suas florações potencialmente 
controladas pela tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), segundo PANOSSO et al. 
(2009). 

Tem sido observada dominância deste gênero em reservatórios recém 
construídos, cujo número de células apresenta valores acima dos limites 
recomendados pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde e pela OMS, ou seja, 
de 20000 células.mL-1 (BRANDÃO, 2008; BRASIL, 2011) principalmente em 
períodos de baixas precipitações pluviométricas (VASCONCELOS et al., 2011). 
Mesmo com a ocorrência de cianobácterias potencialmente tóxicas, não foram 
detectados valores de cianotoxinas acima do limite recomendado pela Portaria nº 
518/04 (BRASIL, 2004) que é de 15,0 µg.L-1 de cilindropermopsina, de 3,0 µg.L-1 de 
saxitoxinas, além de microcistina que não deve ultrapassar 1,0 µg.L-1. 

Nas análises de microcistinas foram achados valores máximos de 0,50 µg.L-1, 
que corresponde à metade do recomendado, que é de 1,0 µg.L-1 (BRASIL, 2011). 
Microcistinas são hepatotoxinas que nos humanos podem provocar danos ao fígado, 
diarréias e cólicas sendo promotoras de tumores no fígado mediante exposição 
crônica (SILVA et al., 2011), sendo imprescindível um maior cuidado com o 
monitoramento de águas utilizadas para abastecimento humano. 
 

CONCLUSÕES 
O reservatório estudado apresentou elevada densidade de cianobácterias em 

todo o período que foi monitorado. Houve uma pequena redução no segundo ano 
estudado em decorrência da estiagem prolongada que provocou a diminuição no 
volume do lago, com a consequente diminuição da biomassa algal possivelmente 
relacionada à oferta limitante de alguns nutrientes.  

Tal redução não foi suficiente para garantir a salubridade do lago já que, 
mesmo com a redução na densidade populacional, detectou-se a ocorrência de 
gêneros de cianobácterias tóxicas. Essas cianobactérias, embora não tenham 
apresentado quantidades significativas nas amostras estudadas, podem causar 
danos à saúde da população que consome diretamente a água ou se alimenta de 
produtos da pesca do Açude Jacurici.  

Comparando-se com outros açudes estudados no semiárido brasileiro, e com 
base nas portarias e legislação vigente, conclui-se que o manancial encontra-se 
hipereutrofizado, tornando-se urgente a necessidade de sua intervenção para usos 
mais nobres, bem como um estudo mais amplo do aporte de nutrientes 
disponibilizados pelo lançamento de esgotos e da atividade de piscicultura visando a 
mitigação dos efeitos deletérios dos mesmos. 
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