
IX Encontro Nacional de Águas Urbanas – Belo Horizonte – MG – 08 a 10 de agosto de 2012 

UTILIZAÇÃO DO FITOPLÂNCTON COMO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO EM PROGRAMAS DE MONITORAMENTO: ESTUDO DE 

CASO DA LAGOA DE ARARUAMA, RIO DE JANEIRO 

Fernanda dos Santos Magalhães
(1)

; Thereza Christina de Almeida Ross 
(2)

 

(1) 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bio.fe@bol.com.br  

(2)
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tekarosso@gmail.com 

 

 

RESUMO 

A intensa deterioração dos ecossistemas costeiros causada por atividades antrópicas tais 

como ocupação desordenada do solo, lançamento de efluentes domésticos e industriais, 

sobreexplotação de recursos naturais, dentre outras, gerou a necessidade de desenvolvimento e 

adequação de métodos de avaliação da qualidade ambiental (BRUSCHI Jr. et al, 2000). O manejo e 

a conservação da integridade biótica e dos ecossistemas requerem a identificação de situações 

padrão e referência que permitam a identificação de métodos objetivos e precisos de avaliação 

(HUGHES e NOSS, 1992; ROSEMBERG e RESH,1993). O monitoramento ambiental, 

instrumento básico para as ações de gestão de qualidade ambiental (6º artigo da Lei 6938/81) é 

utilizado para obtenção destas situações padrão de referência, que consistem, essencialmente, em 

medições e observações específicas, em geral, dirigidas a alguns poucos parâmetros, com o objetivo 

de verificar se determinados impactos ambientais estão ocorrendo, dimensionar a sua magnitude e, 

ainda, avaliar se as medidas preventivas adotadas estão sendo ou não eficazes (BITAR e ORTEGA, 

1998). 

O primeiro passo para um programa de monitoramento ambiental eficaz é a adoção de 

critérios adequados e rigorosos para diagnosticar a situação atual dos ecossistemas costeiros. Para 

tanto, a definição quanto ao tipo de indicador é fundamental. Este o instrumento que permite 

mensurar as modificações nas características de um sistema, e deve ser específico para o 

monitoramento proposto. Não são raros os casos em que atividades de monitoramento geram muitas 

informações que, posteriormente, são pouco utilizadas, o que pode ser explicado pelo fato do 

indicador utilizado para o monitoramento não retratar os anseios do grupo diretamente relacionado 

com o objeto (DEPONTI, 2001). 

As metodologias tradicionalmente utilizadas baseadas em parâmetros físico-químicos são 

apontadas como pouco eficientes para a avaliação da qualidade estética, recreativa e ecológica dos 

ecossistemas costeiros. Isto porque, elas avaliam o ambiente apenas no momento em que foram 

coletadas, como uma fotografia (CAIRNS e PRATT, 1993). Assim torna-se necessário um grande 

número de análises, geralmente, custosas, o que inviabiliza seu uso como única ferramenta para a 

realização de um monitoramento de longo prazo. 

De modo a aumentar a eficiência dos sistemas de detecção de impactos ambientais é 

fundamental a integração dos resultados das análises físico-químicas às características biológicas 

dos ecossistemas (ROSEMBERG e RESH, 1993; BUSS ,2001). A lógica desta abordagem, 

chamada de monitoramento biológico ou biomonitoramento, baseia-se nas respostas dos 

organismos em relação ao meio em que vivem, pois a biota aquática é capaz de responder a uma 

série de distúrbios (naturais e antropogênicos), sintetizando a história recente das condições 

ambientais, como um filme longa-metragem (CAIRNS e PRATT, 1993). Outra vantagem dessa 

abordagem é a maior eficiência na detecção de fontes de poluição difusa a um custo 

significativamente menor (LENAT e BARBOUR,1994). 

O fitoplâncton, formado por protistas autotróficos, em sua grande maioria microscópica, que 

flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos e mares, na superfície de águas salobras 

e doces, é considerado um excelente bioindicador (BONECKER et al., 2002). É o principal 

produtor primário dos sistemas pelágicos e por isso constitui-se na base de toda a teia trófica desse 
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sistema. Por esta razão, quaisquer alterações significativas na constituição das comunidades 

fitoplânctônicas têm reflexos importantes na estrutura de toda a cadeia trófica pelágica. Fatores 

como profundidade, temperatura, salinidade, concentração de nutrientes inorgânicos dissolvidos, 

pH, turbidez (que afeta a penetração de luz na coluna d’água), localização e morfologia do 

ecossistema são algumas das forças que definem a estrutura das comunidades fitoplanctônicas. Sua 

intima relação com o meio circundante faz com que estes organismos sejam prontamente afetados 

por alterações, mesmo que pequenas, em uma ou mais das variáveis químicas e/ou físicas 

mencionadas acima. Por estas razões, a utilização do plâncton como bioindicador tem sido uma 

prática cada vez mais comum nos programas de avaliação e monitoramento de condições 

ambientais (WHITTON et al., 1991). 

Inúmeros são os estudos de impacto ambiental desenvolvidos no Brasil que utilizam o 

fitoplâncton como instrumento de diagnose ambiental. Neste trabalho, apresentam-se os resultados 

obtidos com a realização de uma pesquisa documental, dos monitoramentos realizados na laguna de 

Araruama, RJ. Tem como foco as etapas do monitoramento utilizando o fitoplâncton e os cuidados 

devidos durante o monitoramento. A laguna de Araruama situa-se na Região dos Lagos sendo 

circundada por cinco municípios: Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e 

Iguaba. A laguna de Araruama é a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo e 

desde os anos 60 vem sendo transformada em um paraíso para turistas e veranistas (COUTINHO et 

al, 1998). Suas margens recebem mais de um milhão de visitantes (cinco vezes a população normal 

da região nos meses de verão e em feriados mais longos). Tal fluxo exige uma complexa infra-

estrutura para atender às necessidades de abastecimento de água potável, tratamento de esgotos, 

estradas, hotéis, restaurantes e etc. 

Quanto ao nível pretendido, a pesquisa é de natureza qualitativa, pois não procura 

quantificar, mas sim elaborar uma análise descritiva sobre a importância do biomonitoramento no 

gerenciamento da zona costeira. 
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