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Resumo 

 

A qualidade da água no sistema tanques redes é o fator mais importante e deve 

se ter manejos adequados para que não haja problemas com a produção e nem 

com o ambiente. O surgimento de cianobactérias devido ao excesso de nutriente 

existentes nestas áreas é um dos fatores mais preocupantes para o setor, 

algumas espécies podem emitir toxinas causando danos não apenas para os 

animais, mais também para o ambiente e demais usos da água. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar os impactos causados pelas pisciculturas em 

tanques redes sobre a comunidade fitoplanctonica. O trabalho foi realizado em 

dois laboratórios, o cultivo e purificação de cepas puras de cianobactérias foram 

realizados no laboratório das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), as amostras 

de pigmentos e os dados das culturas puras foram analisados em Cromatografia 

Liquida de Alta Eficiência (CLAE) no laboratório da APTA de Jaú. As amostras de 

pigmentos foram coletadas em seis pisciculturas em localizações diferentes, em 

três pontos determinados nos cultivos de tilápias, à montante e à jusante, onde 

foram também coletadas as amostras das análises taxonômicas e os dados 

ambientais. Os resultados mostraram presença de cianobactérias através de 

pigmento equinenona em todas as amostras coletadas, esses dados se repetem 

nas analises taxonômicas e ambientais. Através dos resultados obtidos foi 

concluído que não foi detectado um padrão de aumento da concentração de 

pigmentos e dos diferentes grupos fitoplanctônicos no interior das fazendas, 

assim como não houve deterioração da qualidade da água quando comparados 

os pontos à montante e à jusante, e as condições limnológicas entre as diferentes 

bacias estudadas foram significativamente diferentes, indicando graus diferentes 

de susceptibilidade entre as áreas de cultivo. 

 

Palavras-chave: fitoplâncton, florações, toxinas, impactos. 
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Abstract 
 

Water quality is a main issue in cage Aquaculture, and proper management is 

needed to avoid  environmental problems that affects negatively production. The 

emergence of cyanobacteria due to excess nutrients in these areas is one of the 

most worrisome factors for the sector, some species can emit toxins causing 

damage not only to animals, but also to the environment and other uses of water. 

The present study aimed to evaluate the impacts caused by cage farms on the 

phytoplankton community. The work was carried out in two laboratories, the 

cultivation and purification of pure strains of cyanobacteria were carried out in the 

laboratory of Faculdades Integradas de Bauru (FIB), the pigment samples and the 

data of the pure cultures were analyzed in High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) at APTA laboratory in Jaú. The pigment samples were 

collected in six fish farms at different locations, at three points determined in tilapia 

farms, upstream and downstream, where taxonomic analyzes and environmental 

data were also collected. The results showed the presence of cyanobacteria 

through pigment equinenone in all samples collected. No pattern of increase in the 

concentration of pigments or the different phytoplankton groups inside the farms 

was detected, nor was there any deterioration of the water quality when the 

upstream and downstream points were compared, and the limnological conditions 

between the different basins studied were significantly different, indicating degrees 

of susceptibility between farming areas. 

 

Key-words: phytoplankton, blooms, toxins, impacts. 
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Capítulo 1  
 

1.0 Introdução geral  

1.1  Fitoplâncton 
 

O fitoplâncton tem sua definição como um conjunto de organismos que 

vivem à deriva na coluna d’água e fazem fotossíntese, incluindo os grupos 

taxonômicos de algas e cianobactérias (ESTEVES, 2011). Juntamente com as 

algas perifíticas e macrófitas aquáticas, realizam fotossíntese e participam da fase 

biológica de ciclagem dos nutrientes nos ambientes aquáticos. Diversos são os 

grupos de algas encontrados em águas salgadas e doces, mais a diversidades 

em águas lacustres é bem maior do que em ambiente marinho (HUPPERT et al., 

2004).  

Ao longo do ano há variações da densidade e composição especifica das 

comunidades fitoplanctônicas, mais evidentes em lagos de regiões temperadas do 

que em lagos de regiões tropicais segundo (WETZEL, 1993). A radiação solar é 

utilizada como fonte de energia para o fitoplâncton, sendo a variação temporal e 

espacial da disponibilidade luminosa importante fator que regula sua 

produtividade. Além da radiação, o fitoplâncton necessita de nutrientes para seu 

desenvolvimento, especialmente o fósforo e o nitrogênio que são demandados em 

maior quantidade, participando na formação de proteínas, ácidos nucleicos e 

outros compostos indispensáveis para sua reprodução e sobrevivência. O 

nitrogênio e o fósforo são obtidos diretamente da água pelo fitoplâncton e 

repassados para outros compartimentos tróficos do ecossistema. A temperatura 

também influencia na taxa de crescimento, podendo atuar de duas maneiras, 

diretamente sobre o fitoplâncton ou indiretamente alterando a distribuição de 

nutrientes na zona eutrófica. Dentre os grupos mais abundantes do fitoplâncton 

de água doce podemos destacar Euglenophyta, Chlorophyta, Charophyta, 

Heterokontas e Cyanophyta, estes últimos também conhecidos como 

cianobactérias (ESTEVES, 2011).  

Quando expostas em condições favoráveis, muitas espécies crescem em 

altas densidades, em um fenômeno conhecido como floração de algas. 

Geralmente isto ocorre em épocas quentes e em áreas com grandes 
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concentrações de nutrientes (ESTEVES, 2011). Uma descrição mais especifica 

das florações de algas seria o desenvolvimento acelerado de microrganismos de 

uma ou mais espécies, de curta duração com mudanças visíveis na coloração da 

água, diretamente correlacionada com a eutrofização das águas.  Dentre os 

problemas causados pela eutrofização são destacados a diminuição do 

desenvolvimento de plantas aquáticas profundas, redução da diversidade 

biológica e liberação de toxinas por algumas espécies de cyanophyta, podendo 

ocasionar a morte de organismos aquáticos. Em determinados casos quando 

consumidos em níveis tóxicos por animais ou humanos, podem causar danos á 

saúde através de intoxicação (CARMICHAEL, 1994). 

O fitoplâncton, assim como os demais organismos presentes na água, 

está sujeito às variações em sua comunidade ocasionadas por estas mudanças 

no ambiente. Em relação aos grupos de fitoplâncton que tem recebido grande 

atenção atualmente estão as cianobactérias, devido aos frequentem episódios de 

florações. 

 

1.2  Cianobactérias 
 

Cianobactérias são também conhecidas por algas azuis, seu nome teve 

origem a partir de um dos seus principais pigmentos, a ficocianina (ESTEVES, 

2011). As cianobactérias possuem potencial de produção de toxinas, entre elas 

as anatoxinas, cilindrospermopsinas e microcistinas, associadas às ocorrências 

de florações. Seu aparecimento no corpo d´água engloba diversos fatores 

ambientais, tais como a eutrofização por excesso de nutrientes como fósforo e 

nitrogênio, em conjunto com altas temperaturas e baixa hidrodinâmica favorecem 

o desenvolvimento destes microrganismos (CARMICHAEL, 1994). 

Suas florações podem causar diversos danos ao ambiente aquático, 

sendo que a cada espécie tem suas características; o efeito mais comum é a 

mudança de turbidez e coloração da água. 

Cianobactérias são organismos fotoautótrofos, procarióticos e aeróbios 

que habitam ambientes marinhos, terrestres, salobros e dulcícolas, podem estar 

presentes sobre macrófitas, na coluna d’água e nos sedimentos. São capazes de 

fixar nitrogênio atmosférico, isso se dá devido ao auxilio de células modificadas 
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para a fixação, conhecidas por heterocistos, podendo citar como exemplos os 

gêneros Aphanizomenon e Cylindrospermopsis (KOMÁREK, 2003). 

O pH ideal para o crescimento das cianobactérias fica em torno de 7,5 a 

10, abaixo de pH 5 não é favorável ao seu desenvolvimento; As taxas de 

crescimento máximas são observadas em temperaturas acima de 25° e  

apresentam menor crescimento em temperaturas mais baixas em relação às 

demais algas ( FERNANDES et al. 2009, SPERLING e JARDIM 2009).  

Em todo mundo, mais de 2000 espécies já foram identificadas segundo 

Guven e Howard (2011), estando presentes em todos os ecossistemas aquáticos, 

sendo capazes de sobreviver em ambientes extremamente desfavoráveis às 

outras espécies. Não há a necessidade de muita luz para manter a estrutura e 

funções celulares no caso da cianobactérias, isso se dá devido aos vacúolos que 

facilitam sua flutuação, permitindo assim a migração na coluna d’água. Possuem 

capacidade de estocar fósforo e fixar nitrogênio, possibilitando assim seu 

crescimento mesmo em situações com baixa concentração de nutrientes. Devido 

a sua má palatabilidade é pouco predada por zooplânctons, estas características 

trazem vantagens competitivas em relação a outros grupos de algas (SPERLING 

e JARDIM, 2009).  

As cianobactérias e suas florações vêm sendo estudadas há algum 

tempo, com o propósito de entender seu comportamento. As florações de 

cianobactérias ocorrem após longos períodos de seca associados a dias com 

muito sol e abundância de nutrientes. Paerl e Huisman (2008), afirma que altas 

temperaturas, nutrientes em excesso, estratificação térmica e alto tempo de 

residência são favoráveis à sua dominância nos ecossistemas aquáticos. 

Carvalho et al. (2011), realizaram um estudo em 134 lagos ingleses, com 

o propósito de modelagem para prever as florações de cianobactérias, eles  

concluíram que a cor da água foi a variável mais relevante em relação as grandes 

populações de cianobactérias, seguidas pela alcalinidade e tempo de retenção de 

água. Os autores também destacaram que altas concentrações de nutrientes 

associadas às condições descritas acima constituem situações de grande risco 

para os ecossistemas. Burford et al. (2007) reportam que a cobertura vegetal nas 

bacias hidrográficas, além das concentrações de nitrogênio e fósforo, estão 

diretamente relacionadas a altas densidades de cianobactérias. 
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Giordanino et al. (2011) realizou experimentos com quatros espécies de 

cianobactérias, obtendo diferentes resultados nas espécies para a variações de 

radiação solar e temperatura, concluindo que nem todas as espécies respondem 

da mesma maneira em relação à temperatura da água. Carmichael (2001) e 

Guven e Howard (2011), afirmam que o principal fator para o aumento de floração 

de cianobactérias são as mudanças climáticas e eutrofização. 

 A associação entre a ocorrência de florações tóxicas e fatores ambientais 

é um tema muito recorrente na bibliografia. De acordo com Christiansen et al. 

(2008), os mecanismos que definem cepas tóxicas e não toxicas das 

cianobactérias são frequentemente imprevisíveis. Azevedo et al. (1994) foi o 

primeiro a registrar no Brasil a produção de cianotoxinas.  

Davis et al. (2009) concluiram que a elevação da temperatura aumentou a 

taxa de crescimento das cianobactérias que produzem toxinas, porém as não 

produtoras não apresentaram aumento de crescimento. Neste trabalho a 

concentração de fósforo combinado com a temperatura, foi o que resultou no 

maior crescimento das cepas tóxicas. No entanto Joung et al.(2011) obteve 

resultados conflitantes com os de Davis et al. (2009), os autores observaram em 

estudos com cepas de Microcystis, relacionando fatores ambientais com a 

dinâmica de cepas produtoras e não produtoras de toxinas, que o crescimento 

delas estão estreitamente relacionados. As cianobactérias com potencial tóxico 

podem apresentar cepas não produtoras e produtoras de cianotoxinas em um 

mesmo momento, os fatores que levam a estas variações ainda não são 

conhecidos, e a proporção da densidade entre estes fatores podem variar. 

Florações de cianobactérias são causadas por diversas alterações das 

condições naturais nos ambientes aquáticos, na maioria das vezes estas 

mudanças estão relacionadas com o excesso de nutrientes e altas temperaturas. 

Estes fatores podem resultar em um crescimento descontrolado das comunidades 

de cianobactérias, fenômeno conhecido como floração, conforme descrito por 

Bittencourt-Oliveira e Molica (2003), no qual os autores observaram que as 

florações podem alterar o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e conferir odor e 

sabor à água, porém o maior problema relacionado às florações de cianobactérias 

é a produção de cianotoxinas, prejudiciais à saúde humana e de outros animais. 

Um dos problemas acarretados pelas cianobactérias é o off-flavor (gosto 

de barro) em peixes, ele pode ser causado por metabólitos secundários 
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produzidos por cianobactérias existentes nas áreas de cultivos. O composto 

responsável por este problema frequentemente é a geosmina, que ocorre devido 

às altas densidades populacionais de cianobactérias e actinomicetos 

(REBOUÇAS et al., 2017). 

Segundo Mottram (1998), o off-flavor é caracterizado por qualquer sabor 

que não seja normal ao alimento. O aumento de oferta da ração oferecido para os 

peixes pode ter relação com o off-flavor (BROWN e BOYD, 1982), a ração em 

excesso causa acumulo de nutrientes tornando o ambiente eutrófico, favorecendo 

o desenvolvimento das cianobactérias. Para Tucker (1999), a alimentação, o 

desequilíbrio ambiental e manejo no cultivo estão diretamente relacionados às 

alterações da comunidade fitoplanctônica que pode afetar o sabor do pescado. 

Na piscicultura, os criadores enfrentam problemas com off-flavor, sendo 

que a alteração no sabor causada pela geosmina pode tornar o pescado 

inaceitável para o consumidor, trazendo prejuízos ao produtor. Quando ingerida 

ou absorvida pelos peixes, a geosmina faz com que apresentem o gosto de barro 

e em determinados casos a contaminação é tão drástica que torna inviável a sua 

comercialização (LOVELL e SACKEY, 1973). Ainda não foram identificadas 

estratégias eficazes para evitar a ocorrência de off-flavor causado por geosmina 

nos peixes. No entanto, os produtores nos Estados Unidos adotam as algumas 

práticas, dentre elas a avaliação sensorial, o controle de população de algas 

cianofíceas com o uso de Aagicidas à base de cobre e despesca imediata nos 

viveiros após avaliação sensorial detectar off-flavor (KUBITIZA, 2004). 

Casos mais relevantes de florações afetando a aquicultura estão 

relacionados às cianobactérias. Existem vários registros de animais de grande e 

pequeno porte que foram a óbito por envenenamento por ingestão ou contato com 

florações tóxicas (FALCONER 1999). Um caso grave e de muita preocupação 

pela ação de cianotoxinas sobre humanos foi registrado em Caruaru, 

Pernambuco. Durante o tratamento as máquinas de hemodiálise utilizaram água 

contaminada por microcistinas, levando à morte de 52 pacientes com sintomas de 

hepato-toxicose (JOCHIMSEN et al., 1998; AZEVEDO et al., 2002). 

As florações de cianobactérias resultam em mudanças bruscas na 

turbidez e coloração das águas, fenômeno este observado devido à presença de 

uma nata de coloração verde escura sobre a superfície da água. A abaixo (figura 
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1) é uma imagem registrada em uma das pisciculturas do trabalho, em um dia de 

coleta de amostras. 

 

Figura 1: (Fonte própria) Aspecto típico de floração de cianobactérias, com 
formação de nata ou escuma verde intensa sobre a superfície da água.  

 

1.3  Pigmentos 

 

A presença de pigmentos específicos nas cianobactérias abre a 

possibilidade de detecção precoce destes microorganismos, com amplas 

possibilidades de aplicação na aquicultura. A composição de pigmentos num 

sistema aquático pode ser útil para descrever a comunidade fitoplanctônica 

instalada, pois cada pigmento tem um espectro específico de absorção de luz e 

muitos ocorrem exclusivamente em determinados grupos taxonômicos do 

fitoplâncton. 

Estima-se que existam cerca de 100 pigmentos identificados, que foram 

divididos em três categorias: clorofilas, carotenóides e ficobiliproteínas (também 

chamados de ficobilinas) (RICHARDSON, 1996). Através da fotossíntese, a 
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absorção de radiação eletromagnética pelas populações de fitoplanctôn 

possibilita a fixação de carbono e a produção de oxigênio. É a presença de 

pigmentos fotossinteticamente ativos que torna este processo possível, estas 

moléculas captam energia eletromagnética no intervalo de 400 a 700 nm (KIRK, 

1994). O principal pigmento responsável pela absorção de energia 

eletromagnética é a clorofila (KIRK, 1994; RICHARDSON, 1996). A distribuição de 

clorofilas entre diferentes grupos de organismos está resumida na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos pigmentos m a i s  c o m u n s  nos diferentes grupos 
de organismos do fitoplâncton. 
 Clorofilas Carotenóides além 

do β-caroteno 
Ficobilinas Cor 

predominante 

Cyanophyta a Flavicina, 
Zeaxantina, 

Oxilaxantina, 
Myxoxantofila 

aloficocianina, 
ficocianina, 
ficoeritrina 

verde-azul 

Prochlorophyta a, b - - verde 

Rhodophyta a, d α-caroteno aloficocianina, 
ficocianina, 
ficoeritrina 

vermelha 

Fucophyceae a, c, Luteína - marrom 

Bacillariophyceae a, c, Fucoxantina - sourada 

Dinophyta a, c, Peridinina - marrom 

Chlorophyta a, b Luteína, 
Sifonoxantina 

- verde 

Euglenophyta a, b Sifonoxantina - verde 

Plantas terrestres a, b -  verde 

Fonte: Adaptado de (Oliveira, 2003 e Richardson, 1996) 
 

O número de carotenoides é muito maior em relação às clorofilas, sendo 

que todos eles têm função primária de foto-proteção. Todos apresentam forte 

absorção de energia na mesma região do espectro (RICHARDSON, 1996). Os 

pigmentos lipossolúveis são formados pelas clorofilas e carotenoides e os 

hidrossolúveis pela ficobiliproteínas. Os pigmentos encontrados podem ter 

utilidade taxonômica para determinação da presença e densidade de 

cianobactérias nos ambientes aquáticos (KUTSER et al., 2006). 

Os diferentes pigmentos presentes em uma amostra de água influenciam 

no comportamento espectral, estabelecendo padrões específicos de absorção e 

refletância (RICHARDSON, 1996). A quantidade de métodos para identificação 

de pigmentos vem sendo aumentada cada dia mais nos últimos anos, isso se 

deu principalmente devido ao avanço de técnicas modernas, como o CLEA (sigla 

em português para Cromatografia Liquida de Alta Eficiência). O CLAE resulta em 
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quantificações de pigmentos lipossolúveis ou hidrossolúveis, dependendo do 

procedimento utilizado (GREISBERGER e TEUBNER, 2007). É possível 

determinar a composição do fitoplâncton através de CLAE (BARLOW et al., 2007; 

WRIGHT et al., 2010; SCHLUTER et al, 2011). 

 

1.4  Aquicultura em tanques redes 

 

Diversos fatores qualificam o Brasil como favorável a aquicultura. O país 

apresenta um grande potencial hídrico, mercado interno forte, clima favorável, 

áreas com boas disponibilidades para instalações de pisciculturas e grande 

produção de matéria prima para produção de rações. O uso em larga escala do 

sistema de tanques-rede iniciou há mais de cinco décadas na Ásia, no delta do rio 

Mekong, (BEVERIDGE , 1984; MEDEIROS, 2002). No Brasil, a técnica começou 

a ser utilizada em meados dos anos 1990, principalmente na região Sudeste 

(BRANDÃO et al., 2004; MEDEIROS 2002; ONO, 1998). 

A partir da década de 70, a aquicultura mundial vem apresentando 

crescimento superior a da pesca extrativista, segundo dados da FAO (2016). No 

Brasil alguns programas governamentais como PRONAF (Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) e FEAP (Fundo de Expansão do 

Agronegócio Paulista e Marketing) contribuíram para o aumento do setor (MPA, 

2009). Como consequência do desenvolvimento da aquicultura brasileira, muitos 

estudos vêm sendo feitos para avaliar os impactos causados pelo sistema de 

aquicultura em tanques rede (exs: MALASSEN et al., 2008; MACEDO e 

SIPAUBA-TAVARES 2010). Estes estudos vêm mostrando uma série de efeitos 

sobre diversos tipos de organismos aquáticos, podendo afetar diretamente a 

qualidade da água. 

A quantidade significativa de resíduos orgânicos que são lançados no 

ambiente aquático é uma das mais marcantes características das pisciculturas de 

tanque redes (VITA, et al., 2004). A eutrofização da água resulta no aumento da 

produtividade primária, com reflexos em todos os compartimentos do ecossistema 

(TACON e FORSTER, 2003). Os restos de ração e excretas fisiológicos são 

fontes de nutrientes que podem levar à eutrofização, porém os impactos 



Mestranda Lisângela Coracini Caceris                                                            Orientador Gianmarco Silva David 

11 
Caunesp 

dependem de fatores como: técnicas de cultivo; qualidade da ração; espécie de 

peixe e práticas de manejo (WU, 1995; PILLAY, 2004)  

A qualidade da água é comprometida pela decomposição destes detritos, 

através da oxidação feita por microrganismos, podendo levar a mortalidade das 

espécies ali existentes e comprometendo o uso desses recursos hídricos 

(SIPAÚBA-TAVARES, 1995; MEDEIROS, 2002; WU, 1995; PILLAY, 2004.). O 

acúmulo de matéria orgânica e nutrientes derivados destes detritos influencia 

diretamente na densidade de fitoplâncton a turbidez da água (ROTTA e DE 

QUEIROZ, 2003). 

A eutrofização é favorecida pelos incrementos de matéria orgânica, 

podendo comprometer o sistema de cultivo, devido à redução da concentração de 

oxigênio dissolvido e do aumento de nutrientes, isto pode acarretar em floração 

de algas e cianobactérias, ocasionando prejuízos ao produtor (AMÉRICO et al., 

2013). O surgimento de cianobactérias pode ocasionar problemas não apenas 

para os produtores de peixes, mais também para gestão de águas interiores 

visando múltiplos usos, tais como a pesca; abastecimento de água e recreação, 

impactando assim na economia e saúde pública (BARTRAM et al., 1999).  
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nidificação (DRENNER et al., 1996; DRENNER et al., 1998). Ao se alimentar de fitoplâncton, 

detritos em suspensão e zooplâncton, a tilápia do Nilo pode diminuir a biomassa de 

zooplâncton tanto indiretamente pelo consumo dos seus principais recursos alimentares 

como diretamente pelo consumo desses organismos (DIANA et al., 1991, FIGUEREDO e 

GIANI 2005).  

Em relação aos dados taxonômicos das amostras das seis pisciculturas envolvidas, foi 

possível observar que não existiu presença cianobactérias apenas na piscicultura um, este 

fator pode estar relacionado a área em que está instalada, e até mesmo a temperatura local. 

As pisciculturas localizadas nas regiões mais eutrofizadas, apresentam um valor bem alto e 

com dados semelhantes ao do BGA-PC, onde dentro das fazendas contem uma concentração 

menor do que na montante e jusante nas pisciculturas 2, 3 e 4, nas 5 e 6 elas apresentam um 

valor mais alto para as fazendas em que à montante, isso pode ser devido as espécies de 

cianobactérias ali existentes, apesar da tilápia ser um peixe filtrador deste gênero, existe o 

fator da seletividade na filtração. 

A incorporação de peixes filtradores é um método importante no controle de florações 

de cianobactérias, sobretudo onde a quantidade de nutrientes não pode ser facilmente 

reduzido (LU et al., 2006). A microsistina foi a toxina mais abundante na taxa de 

cianobactérias na dieta de peixes amostrados de dois lagos etíopes Rift Valley, Awasa e Zwai 

(GETACHEW, 1987). A dieta da tilápia consiste em algas verdes e cianobactérias em lagos da 

Geórgia na Flórida (CAILTEUX et al., 1992). Sabe-se também que algum grau de 

comportamento alimentar oportunista existe entre espécies de tilápias (MCCONNELL, 1987).  

Os dados ambientais das amostras cultivadas em laboratório apresentaram altos níveis em 

todos os itens estudados, isso se deve a alta concentração de material existente.  

5. Conclusões 

 

 Não foi detectado um padrão de aumento da concentração de pigmentos e dos diferentes 

grupos fitoplanctônicos no interior das fazendas, assim como não houve deterioração da 

qualidade da água quando comparados os pontos à montante e à jusante. 

 

 As condições limnológicas entre as diferentes bacias estudadas foram significativamente 

diferentes, indicando graus diferentes de susceptibilidade entre as áreas de cultivo. 
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