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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema 

estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

fi lmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caro aluno,

Este livro discorre sobre alguns temas pertinentes à área da Hidrobiologia. Está 

distribuído em cinco capítulos que versam sobre o meio aquático, os ciclos 

microbiológicos de alguns elementos e a depuração de águas residuárias.

Cada capítulo começa com uma seção em que você encontra uma lista resumida 

dos objetivos pertinentes aos conceitos essenciais que você deve compreender. 

O conhecimento científico é fundamental não apenas para o exercício de fun-

ções profissionais, mas também para o exercício da cidadania, permitindo a 

implementação de ações relacionadas à preservação ambiental de modo mais 

eficiente. Assim, os temas apresentados procuram enfatizar nosso cotidiano e 

nossa realidade brasileira.

Bons estudos!

Profa. Patrícia Ferreira de Souza
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Apresentação da disciplina

Na Aula 1, você será apresentado à Hidrobiologia e sua relação com a En-

genharia Sanitária e o meio ambiente, bem como sua utilidade dentro do 

tratamento de águas residuárias e as perspectivas futuras para a Hidrobiologia 

Sanitária.

Na Aula 2, você irá estudar o meio aquático. Conhecerá as características do 

meio aquático, suas regiões, os fatores bióticos e abióticos que interferem 

no meio, as principais formas de poluição e suas consequências. Aprenderá 

ainda sobre duas regiões muito importantes pela sua diversidade biológica – os 

estuários e os manguezais.

Na Aula 3, você irá aprender sobre os ciclos ecológicos de alguns elementos 

como o carbono e o nitrogênio, por exemplo. Conhecerá a relação entre micror-

ganismos e estes ciclos e como ocorre a retenção de nutrientes nos ecossistemas.

Na Aula 4 você vai estudar a água. Aprenderá sobre a importância da água, 

como ela é classificada de acordo com o uso a que se destina; compreenderá 

a importância sanitária e econômica da qualidade da água; conhecerá os tipos 

de impureza presentes na água e quais são os parâmetros de qualidade que 

devem ser considerados no tratamento da água.

Na Aula 5, você vai aprender sobre o processo de depuração de águas resi-

duárias, como acontece o fenômeno de autodepuração de cursos de água, 

quais são as principais zonas distinguíveis no processo, quais são os fenômenos 

que interferem  no processo de autodepuração e também vai estudar sobre a 

eutrofização de corpos de água. 

Profa. Patrícia Ferreira de Souza
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Aula Objetivos Materiais Carga 
Horária

1. Hidrobiologia aplicada à 
Engenharia Sanitária

Defi nir o que é a Hidrobiologia.

Identifi car as áreas de atuação da Hidrobiologia.

Compreender a relação entre Hidrobiologia e Engenharia Sanitária.

Compreender a importância dos microorganismos no tratamento de 
águas residuárias.

Impresso 12h

2. O meio aquático Reconhecer as características do meio aquático.

Entender o que são fatores bióticos e abióticos.

Identificar os fatores bióticos e abióticos do meio aquático.

Compreender a importância da preservação de ambientes aquáticos.

Entender o que é o fenômeno do branqueamento de corais.

Identificar os principais poluentes do meio aquático e os impactos causados por 
eles nas comunidades aquáticas.

Impresso 12h

3. Microbiologia nos ciclos ecológicos Entender os principais ciclos ecológicos.

Identificar os principais microorganismos atuantes nos ciclos biológicos.

Entender a importância dos microorganismos dentro dos ciclos ecológicos.

Impresso 12h

e-Tec Brasil13

Projeto instrucional

Disciplina: Hidrobiologia (carga horária: 60h)

Professor-autor: Patrícia Ferreira de Souza

Ementa da disciplina: Introdução à Hidrobiologia Sanitária. Meio aquático. 

Microbiologia nos ciclos ecológicos. Parâmetros de qualidade de água. Depu-

ração biológica de águas residuárias.
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 4. Parâmetros de qualidade da água Entender a dependência dos seres vivos em relação à água.

Conhecer a classificação das águas.

Saber o que é a Resolução CONAMA 357/2005.

Entender o que são os parâmetros de qualidade das águas e sua utilização.

Identificar quais são os parâmetros de qualidade das águas.

Impresso 12h

5. Depuração biológica de 
águas residuais

Entender as causas da poluição e contaminação das águas e como o 
desenvolvimento socioeconômico contribui para agravar esse problema.

Entender o que é o processo de autodepuração dos cursos de água e os fatores 
que interferem no processo.

Conhecer os princípios biológicos do tratamento de águas.

Impresso 12h
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Patogênicos
Capazes de causar doenças.
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Aula 1 –  Hidrobiologia aplicada
à Engenharia Sanitária 

Objetivos 

Defi nir o que é a Hidrobiologia.

Identifi car as áreas de atuação da Hidrobiologia.

Compreender a relação entre Hidrobiologia e Engenharia Sanitária.

Compreender a importância dos microorganismos no tratamento 

de águas residuárias.

1.1 Defi nição
Olá, aluno! Vamos iniciar o nosso curso falando um pouco sobre o que é Hidro-

biologia. Se nós compreendermos o sentido da palavra, ou seja, a etimologia, 

fi ca mais fácil compreender seu signifi cado. 

Etimologicamente, Hidrobiologia signifi ca biologia aquática e compreende 

o estudo da vida de organismos que habitam o meio aquático, seja ele de 

água doce ou marinha. Atualmente, a Hidrobiologia é estudada dentro da 

Limnologia (estudo dos lagos ) e da Reologia (estudo dos rios).

Já o estudo dos microorganismos presentes em ambiente marinho, se encaixa 

na Biologia Marinha, como um capítulo da Oceanografi a. Seu conteúdo é de 

caráter ecológico, priorizando as relações dos microorganismos com o ambien-

te físico e químico e com os demais organismos que os cercam.

Por sua vez, a Hidrobiologia Sanitária trata não apenas de microorganismos 

patogênicos, mas dos organismos vivos aquáticos capazes de informar as 

características e condições do meio aquático relacionados à saúde pública.
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A Hidrobiologia Sanitária se relaciona estreitamente com a bacteriologia e a 

parasitologia. Dentro da bacteriologia, trata das bactérias de vida livre presentes em 

cursos de água e no esgoto, principalmente aquelas que afetam a saúde humana. 

Dentro da parasitologia, enfoca o estudo das condições do ambiente, favorá-

veis ao desenvolvimento de organismos vetores, como larvas de mosquitos.

Torna-se evidente que os estudos envolvidos pela Hidrobiologia convergem para 

o meio ambiente, objetivando a preservação e proteção ambiental contra ativi-

dades humanas mal planejadas, além da proteção do homem contra elementos 

nocivos do meio, sobretudo de um meio alterado pela intervenção humana.

1.2 A Hidrobiologia e Engenharia Sanitária
A Engenharia Sanitária tem como objetivo principal preservar as condições 

ambientais favoráveis à sobrevivência humana. Particularmente, em relação 

à água, a Engenharia Sanitária objetiva a proteção da qualidade da água e a 

garantia de fornecimento e distribuição adequada.

Os microorganismos patogênicos precisam ser controlados em águas de abas-

tecimento, assim como os microorganismos de vida livre precisam igualmente 

de controle para que as condições de potabilidade sejam mantidas.

Além disso, a presença de algas em águas de abastecimento é assunto de inú-

meros estudos científi cos. A proliferação de algas em águas de abastecimento 

compromete o sabor e o odor, elevam o pH, interferem na ação do cloro, 

causam entupimento dos fi ltros de areia, para citar apenas alguns problemas.

Dentro desse contexto, a Hidrobiologia atua no tratamento de águas de abas-

tecimento e em estudos sobre a poluição e tratamento de águas residuárias.

Com suas palavras, defi na Hidrobiologia e relacione essa defi nição com 

a área ambiental.
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1.3  A Hidrobiologia e o tratamento de 
águas residuárias

Os despejos orgânicos tanto de origem doméstica quanto de origem 

industrial provocam alterações no meio aquático. Para os microorganismos, 

esses despejos se tornam seletivos, já que a maioria não sobrevive à exposição 

aos dejetos. Entretanto, alguns microorganismos promovem a depuração bio-

lógica do esgoto, sendo que em determinadas situações podem estabilizar o 

corpo de água. 

A maioria dos processos de tratamento de esgoto incluem uma etapa de 

depuração biológica. Além das bactérias, os fungos, protozoários algas e 

vermes são os principais microorganismos envolvidos no processo.

A Hidrobiologia também se ocupa do problema da eutrofi zação, provocado 

pelo despejo de esgoto in natura ou pelo despejo de efl uentes ricos em com-

postos nitrogenados e fosfatados.

As análises hidrobiológicas devem fazer parte da rotina de laboratórios de análise 

de água, pois permitem prever problemas de fácil solução preventiva. Vale ressaltar 

que muitos episódios de proliferação ocorrem em intervalos regulares, associados 

com o clima e com determinadas características físico-químicas da água.

1.4  Perspectivas para a 
Hidrobiologia Sanitária

O campo de estudos da Hidrobiologia Sanitária é muito vasto e ainda muito 

carente de profi ssionais especializados. São diversas as situações em que per-

manecem interrogativas ou defi cientes de resultados mais apurados. 

Quanto à poluição, o despejo de substâncias radioativas em corpos de água promo-

vem a bioacumulação em peixes e crustáceos, além de efeitos deletérios no meio. 

Esse quadro demanda ainda muitos estudos e requer a realização de bioensaios.

Uma área bastante explorada é a de estudos dos efeitos ecológicos e fi siológi-

cos provocados por substâncias orgânicas não biodegradáveis. Por outro lado, 

a investigação de microorganismos capazes de biodegradar diversos tipos de 

rejeitos e daqueles que possam atuar no tratamento da água é campo fértil 

dentro da Hidrobiologia Sanitária.

Eutrofi zação
Proliferação exagerada de algas.
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Resumo

Nesta aula, você conheceu o conceito de Hidrobiologia e aprendeu como ele 

se contextualiza na área ambiental. A Hidrobiologia ainda é um campo novo, 

no qual ainda cabem muitas pesquisas e ainda há muito trabalho a ser feito, 

principalmente no que se refere ao problema da eutrofi zação.

Atividade de aprendizagem

1. Como a Hidrobiologia atua no controle dos processos de eutrofi zação?

2. Pesquise e cite 3 trabalhos científi cos realizados dentro da 

Hidrobiologia Sanitária.

Hidrobiologiae-Tec Brasil 18
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Objetivos

Reconhecer as características do meio aquático.

Entender o que são fatores bióticos e abióticos.

Identifi car os fatores bióticos e abióticos do meio aquático.

Compreender a importância da preservação de ambientes aquáticos.

Entender o que é o fenômeno do branqueamento de corais.

Identifi car os principais poluentes do meio aquático e os impactos 

causados por eles nas comunidades aquáticas.

2.1 Características do Meio Aquático
Olá! Agora que você já sabe o que é Hidrobiologia, vamos aprender que a 

relação dos seres vivos com o meio aquático é tão profunda que pode determi-

nar a existência ou a extinção das espécies. Ambientes aquáticos apresentam 

características muito particulares, que podem favorecer ou não a relação seres 

vivos/meio aquático. São elas:

Aula 2 – O meio aquático

• alta capacidade de solubilização de substâncias orgânicas e inorgânicas, 

o que favorece a absorção de nutrientes pelos organismos presentes.

• formação de gradientes verticais e por vezes, horizontais associados à 

distribuição irregular da luz, nutrientes e temperatura, infl uenciando a 

distribuição dos organismos no meio.
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• organismos de água doce são, em geral, hipertônicos em relação ao 

meio, dada a baixa solubilidade de sais nesse meio.

• a densidade e viscosidade da água infl uencia diretamente a locomoção 

dos organismos, promovendo adaptações morfológicas e fi siológicas.

2.2 Regiões do meio aquático
Você sabe que existem regiões distintas dentro do meio aquático? Didatica-

mente, é possível a divisão do meio aquático em regiões distintas. De acordo 

com Esteves (1998), são elas:

• Região litorânea: região em contato direto com o ecossistema terres-

tre. É uma região de transição entre ecossistema terrestre e ecossiste-

ma aquático. Abriga diversos nichos ecológicos e cadeias alimentares. 

As principais espécies presentes são oligoquetas, moluscos, crustáceos 

e insetos. Em vários ecossistemas lacustres, essa região não apresenta 

grande desenvolvimento como, por exemplo, lagos de origem vulcânica 

e represas.

• Região pelágica: Presente na maioria dos ecossistemas aquáticos. As 

principais comunidades presentes são plâncton e nécton. Situa-se até 

uma profundidade de 200 metros e não é normalmente encontrada em 

rios e lagos.

• Região abissal: caraterizada pela ausência de organismos fotoautótro-

ficos devido à quase total ausência de penetração da luz. É uma região 

dependente da matéria orgânica produzida pelas regiões superiores. As 

principais espécies presentes são oligoquetas, crustáceos, moluscos e in-

setos em fase de larva. A diversidade e a densidade populacional dessas 

espécies depende da quantidade de alimento disponível e da concentra-

ção de oxigênio dissolvido na água. Situa-se abaixo da região pelágica, 

em profundidades que variam entre 200 e 5000 metros. Característica 

de ambientes marinhos.

• Interface água-ar: região habitada por nêutsons (organismos micros-

cópicos como bactérias, fungos e algas) e plêutsons (plantas superiores 

como os aguapés e também alguns animais como larvas de Culex) que 

sobrevivem graças à tensão superficial da água. 
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Figura 2.1: Divisões do meio aquático 
Fonte: Adaptado de Esteves (1998).

Pesquise e redija um pequeno texto mostrando qual dessas regiões é mais 

afetada pela poluição da água e por quê.

2.3 Biologia do meio aquático
Você já ouviu falar ou leu em algum livro quais são os tipos de organismos que 

vivem no meio aquático? Os organismos presentes no meio aquático podem 

ser divididos em planctônicos, nectônicos e bentônicos.

a) Plâncton

Constituído por organismos uni e pluricelulares microscópicos que fl utuam 

com pouca capacidade de locomoção. Estão presentes em oceanos e mares, na 

superfície de águas salobras, e também em rios e lagos. Os poucos exemplares 

macroscópicos são a medusa e o Krill. 

O plâncton é a base da cadeia alimentar em ecossistemas aquáticos. Além disso, 

estudos já comprovaram que o plâncton é importante na captação de gás car-

bônico atmosférico e também na produção de oxigênio. A grande diversidade 

biológica presente no plâncton é sensível à poluição, variação de temperatura.
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Segundo Yoneda (1999), o plâncton pode ser ainda subdividido em:

• fi toplâncton: microalgas fotossintetizantes;

• zooplâncton: animais microscópicos e larvas de várias espécies;

• bacterioplâncton: organismos procariontes autótrofos e heterótrofos;

• protozooplâncton: protistas.

b) Nécton

Engloba os animais aquáticos com capacidade de locomoção na coluna de 

água, utilizando para isso barbatanas, nadadeiras e outros apêndices natató-

rios. São animais nectônicos os peixes, a maioria dos crustáceos, mamíferos 

aquáticos. Esses organismos podem ser:

• pelágicos: quando passam pelo menos uma fase de seu ciclo de vida na 

água sem contato permanente com o substrato.

• demersais: passam a maior parte do tempo em contato permanente com 

o substrato.

Quanto à nutrição, os organismos nectônicos podem ser:

• herbívoros: se alimentam apenas de algas e outras vegetações aquáticas.

• carnívoros: se alimentam de outros animais.

• comensais: se alimentam dos restos deixados por outra espécie.

• detritívoros: se alimentam de organismos mortos em decomposição.

• parasitas: vivem em outro organismo vivo, se servindo dos nutrientes que 

ele ingere. Em geral, levam seu hospedeiro à morte.

Fotossintetizantes
organismos capazes de realizar 

fotossíntese, ou seja, produzir seu 
alimento utilizando a luz do sol.

Autótrofos
organismos capazes de produzir 
seu próprio alimento utilizando 
a fotossíntese. Todas as plantas 

são autótrofas

Heterótrofos
organismos que se alimentam 

de planta ou de outros 
organismos para obter energia.
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c) Bênton

Engloba os organismos que vivem associados ao sedimento tanto marinho 

quanto de águas interiores, como os corais. Dividem-se em:

• fi tobentos: macro e microalgas, plantas aquáticas com raiz.

• zoobentos: compostos pela macrofauna (animais visíveis a olho nu), 

meiofauna (animais que vivem enterrados no sedimento como alguns 

moluscos e vermes) e a microfauna (animais microscópicos que se desen-

volvem sobre o substrato).

A distribuição dos seres vivos na zona de marés é infl uenciada por fatores 

físico-químicos e biológicos. Fatores como a temperatura da água e quantidade 

de luz determinam a distribuição de organismos em escala mundial, enquanto 

a altura da maré, o hidrodinamismo, a exposição às ondas e o tipo de sedi-

mento distribuem os organismos apenas regionalmente.

2.4  Os fatores bióticos e
abióticos do meio aquático

No contexto da Ecologia, fatores bióticos são aqueles elementos vindos de 

organismos vivos que infl uenciam as populações dentro de um ecossistema. 

Como exemplo, uma determinada população pode aumentar ou diminuir o 

número de elementos conforme a disponibilidade de alimento, este fornecido 

por outra espécie; ou pode variar o número de elementos de acordo com a 

quantidade de predarores. As relações ecológicas, tais como parasitismo, 

predatismo, comensalismo, competição traduzem fatores bióticos que 

condicionam a existência e o desenvolvimento das populações.

Os fatores abióticos são fatores associados aos aspectos físicos, químicos ou 

físico-químicos do meio ambiente. Entre eles estão:

• luminosidade

• temperatura

• clima

Hidrodinamismo
Termo referente à ação das ondas 
e ao movimento das águas.

Predatismo
Relação ecológica na qual uma 
espécie alimenta-se de outra 
espécie diferente.

Competição
Relação ecológica na qual duas 
ou mais espécies disputam 
alimento ou território.
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• substâncias orgânicas

• substâncias inorgânicas

• pH

• oxigênio e outros gases

• relevo

Vejamos agora as características de cada um desses fatores abióticos:

a) Luminosidade

A presença de luz é um fator importante não só para a realização da fo-

tossíntese como também para atuação na orientação de espécies, revelando 

predadores, presas, local para abrigo, parceiros sexuais e fontes de alimento. 

A quantidade total de luz que atinge superfícies aquáticas está associada à 

absorção atmosférica, às condições climáticas, à estação do ano. De acordo com 

a quantidade de luz, o meio aquático pode ser dividido nas seguintes regiões:

• zona eufótica: localizada entre 0 e 100 metros de profundidade, é a 

região que recebe a maior quantidade de luz.

• zona disfótica: localizada entre 100 e 300 metros de profundidade, recebe 

luz difusa que é aproveitada por uma minoria de organismos produtores.

• zona afótica: localizada em regiões com profundidades superiores a 

300 metros, não recebe luz.

Como já sabemos, a luz é composta de vários comprimentos de onda, que 

percebemos como cores. Esses comprimentos de onda presentes na luz visível 

não atingem profundidades iguais, ou seja, alguma cores chegam a regiões 

mais profundas que outras. O que determina a penetração da luz e profundi-

Hidrobiologia_B.indb   24Hidrobiologia_B.indb   24 10/11/14   11:3110/11/14   11:31



e-Tec BrasilAula 2 – O Meio Aquático 25

dade atingida é o ângulo de incidência, que, no contexto geográfi co, signifi ca 

latitude. Desse modo, em regiões equatoriais, a penetração de luz é maior do 

que em regiões mais próximas aos polos.

b) Temperatura

Esse fator desempenha papel fundamental nos ciclos vitais dos organismos, já 

que os processos metabólicos ocorrem entre 0o e 40ºC. Além disso, a tempe-

ratura também é determinante da distribuição dos organismos.

A temperatura controla a velocidade do metabolismo. Existe uma regra que diz 

que a cada aumento de 10ºC, a velocidade do metabolismo dobra. Isso signi-

fi ca um aumento proporcional das necessidades energéticas do organismo, e, 

consequente, aumento na quantidade de alimento necessário à sobrevivência. 

Essa é uma das maiores preocupações com relação ao aumento de tempera-

tura dos oceanos.

Temperaturas superiores a 40ºC desnaturam as proteínas e enzimas, comprome-

tendo as reações metabólicas mantenedoras da vida. Igualmente inconveniente, 

temperaturas muito abaixo de 0ºC inibem as funções enzimáticas e podem con-

gelar as células, que se rompem devido à expansão de volume da água congelada.

A regulação da temperatura no meio aquático é função da radiação solar 

incidente e da distribuição de águas e terras. Em regiões equatoriais, há maior 

incidência de radiação solar; enquanto que, em latitudes mais elevadas, a ra-

diação solar incide de forma oblíqua (o que permite maior fi ltração atmosférica 

da radiação, que atinge solo e água com 40% menos energia comparada a 

regiões equatoriais). Isso faz com que as variações térmicas sazonais sejam mais 

acentuadas no solo do que na água.

A partir de 3000 metros de profundidade, a temperatura se torna uniforme, 

atingindo 4ºC. Entretanto, entre 500 e 700 metros de profundidade, existe 

uma termóclina que separa a massa de água superior, de temperatura mais 

elevada e menor densidade, da massa de água inferior, de menor temperatura 

e maior densidade. Essa diferença interfere na circulação de nutrientes, infl uen-

ciando a taxa de reciclagem e na quantidade de nutrientes que se deposita nos 

fundo da massa de água.
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A temperatura da água também controla a solubilidade dos gases e sais. Quanto 

maior a temperatura da água, maior a perda de gases, principalmente do oxigê-

nio, o que inviabiliza a vida aquática. Além disso, as correntes marinhas também 

são infl uenciadas pela temperatura da água, alterando sua direção e intensidade.

1. Como a hidrodinâmica marinha influencia o espalhamento de uma man-

cha de óleo, oriunda de um vazamento?

2. Como o aumento da temperatura dos oceanos afeta a vida marinha?

c) Pressão

No meio aquático, diferente do meio terrestre, a pressão hidrostática é um fator 

limitante à vida, interferindo na distribuição e na adaptação morfológica das 

espécies, principalmente de espécies que vivem em regiões muito profundas.

É dado conhecido que a pressão hidrostática se eleva em 1 atm a cada 10 

metros de profundidade. Então, um organismo que vive a 5000 metros de 

profundidade, como os peixes abissais, está sob uma pressão de 500 atm. Isso 

implica em várias adaptações morfológicas, como a falta de cavidades ocas no 

corpo, que seriam facilmente esmagadas pela pressão externa.

d) Salinidade

O que diferencia a água doce da água do mar é a quantidade de substâncias 

dissolvidas. Em média, a água do oceano apresenta uma concentração de 

3,5% em substâncias dissolvidas, que incluem sais inorgânicos e orgânicos 

provenientes dos organismos marinhos e também gases dissolvidos.

As variações de salinidade nas águas, principalmente nas águas oceânicas, são 

atribuídas à dinâmica entre evaporação e precipitação. Em regiões tropicais, onde 

as temperaturas e a taxa de evaporação são mais elevadas, os valores da salinidade 

são mais altos. Em regiões frias e temperadas, a salinidade é mais reduzida. Em 

regiões costeiras, o valor da salinidade é variável e pode chegar a 0 em locais pró-

ximos a estuários. A quantidade de sais dissolvidos nas águas oceânicas é mantida 

praticamente constante graças à constante alimentação pelos rios.
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Quanto à capacidade de suportar variações na salinidade, as espécies aquáticas podem 

ser euri-halinas (suportam variações na salinidade, podendo mesmo alternar entre 

água doce e marinha) e esteno-halinas (não suportam variações na salinidade).

e) pH

O pH mede a concentração de íons H+ e varia em uma escala de 1 a 14, onde 

o valor 7 indica a neutralidade, valores menores que 7 indicam aumento de 

acidez e valores acima de 7 indicam aumento de alcalinidade. 

A maioria dos processos metabólicos ocorrem dentro de uma estreita faixa de pH 

próximo à neutralidade. Assim como a temperatura, valores extremos de pH preju-

dicam o funcionamento de enzimas, inviabilizando reações químicas fundamentais 

para o metabolismo. O pH de água doce varia entre 6,5 e 7,5, ligeiramente ácido; 

o pH de água marinha varia entre 7,5 e 8,4, ligeiramente básico. Como vemos, o 

valor do pH é infl uenciado pela temperatura e pela salinidade.

f) Gases dissolvidos

A solubilização de gases em água está diretamente associada à temperatura: 

quanto maior a temperatura, menor a solubilidade, e, quanto menor a tem-

peratura, maior a solubilidade. 

O oxigênio apresenta maiores concentrações entre 10-20 metros de profun-

didade, região onde há maior atividade fotossintética. 

O gás carbônico é a matéria-prima para a produção de alimentos mantene-

dores do ecossistema e também para a produção das conchas dos moluscos, 

quando combinado com o cálcio dissolvido na água. Ele também atua como 

tampão, garantindo valores constantes de pH.

Apesar de representar a maior porcentagem do ar, em meio aquático a concentra-

ção de nitrogênio chega a ser 10000 vezes menor. Esse gás é fundamental para 

a produção de proteínas, enzimas e material genético. Para que esteja disponível 

para uso dos organismos, ele é primeiramente transformado pelas cianobactérias.
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Também conhecidas como 
algas douradas. São muito 

conhecidas em oceanos e mares 
e seus depósitos naturais são 

chamados de diatomitos.
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g) Compostos Orgânicos e Inorgânicos

Por defi nição, compostos orgânicos são aqueles que contêm carbono e hidro-

gênio em sua estrutura. Os compostos inorgânicos são aqueles formados pela 

combinação de metal com um não metal ou de metais com o hidrogênio. Os 

compostos inorgânicos são divididos em ácidos, bases, sais e óxidos.

Os nutrientes, como os fosfatos, sais inorgânicos, são utilizados pelos 

organismos autotrófi cos para produzir matéria orgânica através da fotossíntese. 

O dióxido de silício, um óxido, entra na constituição das carapaças das 

Diatomáceas. Exemplos de não metais são os elementos químicos fósforo, 

enxofre e cloro. O fósforo atua no metabolismo energético; o enxofre é essencial 

na produção de aminoácidos; o cloro auxilia a manutenção do equilíbrio iônico 

das células. O manganês é um exemplo de metal. Ele é uma peça chave na 

molécula de clorofi la. O oxigênio e o hidrogênio são os elementos químicos 

mais abundantes no meio aquático.

Muitas áreas marítimas se tornam estéreis para a pesca devido à carência 

desses nutrientes. Regiões de lagos, embora ricas em nutrientes dissolvidos, 

apresentam escassa diversidade devido à disparidade entre os processos de 

evaporação e precipitação.

Faça uma pesquisa e explique resumidamente como os processos de evapora-

ção e transpiração afetam a vida subaquática.

2.5  A poluição e seu impacto
sobre o meio aquático

Agora que você já viu quais são os organismos que vivem no meio aquático, 

vamos ver como a poluição interfere nas relações deles entre si e com o meio. 

Infelizmente, o meio aquático é o destino fi nal dos resíduos de atividades humanas. 

De acordo com o ponto de lançamento do resíduo, com a dinâmica do curso de 

água, com a profundidade, esses resíduos se espalham de forma heterogênea.

No caso de rios e lagos, principalmente quando localizados próximos a cen-

tros urbanos, os poluentes mais comuns são o esgoto doméstico e industrial, 

agrotóxicos, lixo de diferentes classes. Águas oceânicas sofrem com poluentes 

trazidos pelos rios, óleo e lixo jogados de embarcações em rotas marítima, 

derramamento de petróleo. Águas mais profundas se mantêm mais limpas.
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Veremos agora como a poluição ocorre por meio de diferentes fatores.

a) Esgoto

O esgoto, principalmente de origem doméstica, é rico em matéria orgânica. 

A degradação desse tipo de matéria aumenta a demanda de oxigênio, 

diminuindo a quantidade dissolvida no meio e comprometendo a respiração 

da fauna e fl ora aquáticas. A formação de espuma sobre a água, originada 

pela presença de detergentes no esgoto doméstico, impede a passagem 

da luz, reduzindo muito a atividade fotossintética.

Outro problema do esgoto doméstico é a presença de bactérias, presentes 

nos dejetos humanos e animais. Essas bactérias contaminam os rios, podendo 

causar infecções gastrointestinais em pessoas que se utilizem dessa água, e 

praias, quando o esgoto é lançado no mar.

O esgoto de origem industrial pode conter diversas substâncias tóxicas, como 

os metais pesados dos curtumes, corantes das indústrias têxteis, alta carga 

orgânica das indústrias alimentícias, água quente de torres de refrigeração.

b) Agrotóxicos, fertilizantes e lixo

Os agrotóxicos e fertilizantes percolam o solo e atingem lençóis subterrâneos. 

Os fertilizantes favorecem o crescimento de algas, provocando fenômenos 

de eutrofi zação. O lixo polui o ambiente aquático e interfere no ecossistema. 

Dependendo da quantidade, pode eventualmente assorear o leito de rios.

c) Petróleo 

O petróleo, quando derramado no mar, forma uma fi na película na superfície, 

o que difi culta as trocas gasosas água/ar e difi culta a entrada de luz. A asso-

ciação desses fatores difi culta a respiração das espécies aquáticas e diminui a 

oxigenação do meio. Além disso, o petróleo impregnado nas brânquias dos 

peixes provocam a morte de milhares deles e os que sobrevivem têm o sabor 

de sua carne alterado. O mesmo acontece com moluscos e crustáceos. O 

petróleo adere nas penas de aves marinhas, que se alimentam de peixes e 

outras espécies aquáticas, difi cultando o voo e provocando sua morte.
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Regiões atingidas por derramamento de petróleo sofrem, além dos danos 

ambientais, prejuízos econômicos com a interrupção das atividades pesqueiras 

e queda no turismo.

Quais são as principais consequências do despejo de esgoto e do vazamento 

de petróleo em cursos de água?

2.6 Estuários e manguezais
Caro aluno, considerando o meio aquático, temos duas importantes regiões 

que merecem especial atenção: os estuários e os manguezais. Segundo a defi -

nição da USEPA (2007), estuário é um corpo de água parcialmente encerrado, 

que se forma quando as águas doces proveniente de rios e córregos fl uem 

até o oceano e se misturam com a água salgada do mar. Estuários e áreas 

circundantes são regiões entre água doce e salgada, entre a terra e o mar.

A grande importância dos sistemas estuarinos reside em sua capacidade de 

depuração e em seu papel na sustentabilidade ecológica dada pelos pro-

cessos físicos e biogeoquímicos que ocorrem nessas regiões, caracterizadas 

por sua elevada produtividade biológica e por atuar como maternidade para 

muitas espécies.

Nas últimas décadas, as regiões estuarinas têm recebido mais atenção por 

parte da comunidade científi ca devido aos impactos negativos causados nesses 

ecossistemas pela introdução de metais pesados, metaloides, pesticidas e vários 

outros contaminantes com potencial toxicológico. 

Apesar disso, os estuários estão entre os ecossistemas mais produtivos do 

mundo, uma vez que recebem energia cinética através das marés. Essa energia 

cinética atua misturando as correntes de água doce e salgada, o que aumenta 

a circulação de nutrientes e, consequentemente, a produtividade biológica, 

sobretudo na primavera, seguida de altas taxas de crescimento no verão.

Como são ambientes de transição entre o continente e o oceano, encontram-

-se sujeitos à intensa ocupação humana, e com isso sofrem, mais que outros 

ambientes, as consequências dos impactos ambientais antropogênicos. Muitos 

estuários estão sujeitos à contaminações crônicas, que não apresentam efeitos 

visíveis, e se disseminam de forma regular e a longo prazo.
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Algas, peixes e algumas espécies de camarão podem funcionar como bioindi-

cadores de poluição, já que muitos poluentes bioacumulam nesses organismos. 

Os principais poluentes são os metais e metaloides trazidos pelos rios, resíduos 

de óleo combustível das embarcações e esgoto proveniente das atividades 

humanas no entorno. Com a contaminação, as algas vão morrendo e peixes e 

crustáceos deixam de reproduzir nesses locais. Nas espécies que permanecem, 

é possível notar teores elevados de poluentes nos níveis trófi cos mais elevados.

Figura 2.2: Lixo e entulho depositado em região estuarina no litoral sul da Bahia 
Fonte: Autoria própria.

Um importante tipo de estuário, comum em regiões de clima quente, o 

mangue ou manguezal abriga diversas espécies além de constituir fonte de 

alimentação para população litorânea, sobretudo para os pescadores.

O mangue pode suportar grandes variações na salinidade (0,5ppt-35ppt), bem 

como baixos níveis de oxigênio na água. Sua vegetação cresce rapidamente, 

comparada à vegetação de regiões continentais. 

Os manguezais têm sido eliminados ou estão seriamente comprometidos 

devido à exploração da madeira e à drenagem e aterro dos estuários para a 

construção de parques industriais e residenciais. Em locais onde há o turismo, 

o mangue ainda é comprometido pelo descarte de esgoto e pela predação de 

diversas espécies para abastecer restaurantes e hotéis.
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre o meio aquático, suas regiões e os organismos 

que podemos encontrar em cada uma dessas regiões. Viu ainda o que são e 

quais são os fatores abióticos e como eles infl uenciam a vida subaquática. Além 

disso, aprendeu sobre os estuários e manguezais e como eles são importantes 

para diversas espécies e para o equilíbrio do meio aquático.

Atividade de aprendizagem

1. Como as atividades humanas afetam o equilíbrio de estuários e manguezais?

2. Quais são os principais poluentes do meio aquático?

3. Quais são os fatores abióticos que controlam o meio aquático?

4. Explique o que é o branqueamento de corais.

5. Quais são as principais características do meio aquático?
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Aula 3 –  Microbiologia nos ciclos 
ecológicos

Objetivos

Entender os principais ciclos ecológicos.

Identifi car os principais microorganismos atuantes nos ciclos biológicos.

Entender a importância dos microorganismos dentro dos ciclos ecológicos.

3.1. A Ciclagem de Nutrientes
Você já se perguntou como os vegetais crescem, se reproduzem e de onde 

vem a energia necessária para isso? Nutrientes é a resposta! Os nutrientes 

essenciais para o crescimento dos organismos englobam cerca de 22 elementos 

químicos conhecidos. O número exato varia de acordo com a espécie e com 

as circunstâncias específi cas.

Os principais nutrientes que serão abordados aqui são o nitrogênio, o fósforo, 

o enxofre e o carbono. Os ciclos desses nutrientes sofreram consideráveis 

alterações devido à ação humana. Eles podem ocorrer na forma gasosa, como 

o N2 e o CO2; na forma mineral, como a apatita; na forma iônica, como NH4
+, 

o H2PO4-, e na forma orgânica, vinculados aos compostos carbônicos.

Majoritariamente, os nutrientes são absorvidos pelas plantas, em sua forma 

iônica, e pelos animais, através da alimentação. A conversão entre suas dife-

rentes formas é proporcionada pelo ecossistema. A ciclagem de nutrientes 

descreve a circulação tanto intra quanto interespecífi ca e entre estas e o meio 

abiótico. A ciclagem é ativada por diversos organismos e leva ao desenvolvi-

mento de estruturas físicas e mecanismos que regulam os fl uxos de nutrientes 

nos ecossistemas e atuam no sentido de limitar as perdas e transferências de 

nutrientes para outros ecossistemas. 

A fertilidade é o potencial do solo — ou a água do sistema para fornecer ele-

mentos nutrientes em quantidade, forma e proporção necessária para sustentar 

o desenvolvimento da biota. O maior ou menor fl uxo de nutrientes depende 
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diretamente do resultado da decomposição da matéria pelas comunidades mi-

crobianas. Esse fl uxo não pode ser contabilizado com exatidão, uma vez que a 

atividade microbiana depende de fontes de alimento local, condições climáticas 

adequadas e de fatores edáfi cos e hidrológicos. Considerando áreas específi cas, 

os parâmetros biológicos, como a composição química do material orgânico 

(este também dependente da vegetação local) e os microorganismos presentes 

no solo, agem como determinantes imediatos. A manutenção da fertilidade 

depende da produção de alimentos, madeira, fi bras e combustível, processos 

ecológicos como a sucessão e persistência e estabilidade dos ecossistemas.

Em sistemas de cultivo, a fertilidade natural dos ecossistemas se completa 

através da fertilização e manejo, por meio da utilização de plantas fi xadoras 

de nitrogênio, aceleração de processos microbianos, uso de fertilizantes.

A fertilização consiste na entrada de nutrientes para um determinado sis-

tema através dos seres humanos. Os fertilizantes fornecem suplementos de 

nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, manganês, potássio e outros 

nutrientes. A fertilidade pode ser diminuída ou comprometida por diversas 

atividades humanas, como a mineração, erosão do solo, alteração da biota 

local, salinização, acidifi cação.

Quando há excesso de nutrientes em sistemas aquáticos, ocorre o fenômeno da 

eutrofi zação, em geral, resultante da lixiviação de nutrientes do solo. A presença 

de esgoto, rico em matéria orgânica, também contribui com a eutrofi zação.

Quadro 3.1: Principais micronutrientes e suas funções 

Macronutrientes
(>0,1% massa seca)

Forma mais 
comum

Função

C CO2 Importante na fotossíntese

O O2 Respiração celular

H H2O Essencial no metabolismo, regulação e vários processos biológicos

N NO3
-, NH4

+ Constituinte de ácidos nucleicos, proteínas e clorofi la

K K+ Controla abertura de estômatos, atividade enzimática

P H2PO4
-, HPO4

2- Carreador de elétrons nos cloroplastos e nas mitocôndrias

Ca Ca2+ Controla a permeabilidade de membranas e a ativação enzimática

Mg Mg2+
Componente da clorofi la, auxilia a ativação enzimática, estabilidade 
dos ribossomos

S SO4
2- Componente de proteínas e algumas coenzimas

Cl Cl- Auxilia na fotossíntese

Fonte: Adaptado de Lavelle (2002).
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Além dos macronutrientes, existem outros nutrientes necessários em quanti-

dades consideravelmente menores. Eles estão dispostos no Quadro 3.2. 

Os oceanos representam reservatórios de nutrientes, que, entretanto, estão 

em profundidades médias de 200 metros, onde a fotossíntese é inibida pela 

insufi ciência de luz. Os altos índices de produtividade marinha são consequên-

cia do soerguimento de nutrientes de águas profundas pela ação das ondas.

Quadro 3.2: Micronutrientes e suas funções. 

Micronutrientes
(<0,2% massa seca)

Forma mais 
comum

Função

Fe Fe2+, Fe3+ Necessário para a síntese de clorofi la, e carreamento de elétrons;

Mn Mn2+ Auxilia na fotossíntese e na ativação de enzimas;

Mo MoO4
-2 Metabolismo e fi xação do nitrogênio;

Cu Cu2+ Ativação enzimática;

Zn Zn2+ Ativação enzimática e síntese de proteínas e hormônios;

Bo H2Bo3
- Transporte de açúcar;

Ni Ni2+ Cofator no metabolismo de nitrogênio;

Si Si(OH)4 Suporte de tecidos;

Co Co2+ Requerido como fi xador de nitrogênio pelas plantas

Na Na+ Benefi cia o crescimento de plantas;

Se H2SeO3- Benefi cia o crescimento de plantas;

I I- Benefi cia o crescimento de plantas;

Fonte: Adaptado de Lavelle (2002).

Nos últimos dois séculos, as atividades humanas resultaram em alterações 

nos ciclos de nutrientes. O aumento da adubação de plantas para produção 

industrial e a transferência lateral de nutrientes através das fronteiras do ecos-

sistema levou à depleção de nutrientes. O aumento da demanda por alimentos, 

combustível e fi bras, intensifi cado desde 1950, introduziu nutrientes artifi ciais, 

bem como o controle de pragas via agrotóxicos. Com isso, a transferência 

de insumos terrestres para ecossistemas aquáticos tem se tornado um grave 

problema ambiental em escala global.

Simultaneamente, a deposição da atmosférica de nutrientes provenientes da 

indústria, agricultura, biomassa, queimadas, erosão hídrica e eólica se espalha rapi-

damente, em contraste com a depleção severa de nutrientes em solos africanos.
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1. Explique o que você entendeu sobre a importância dos nutrientes para 

os organismos vivos.

2. Explique, com suas palavras, o que é ciclagem de nutrientes.

3.2  Retenção de nutrientes nos 
ecossistemas

Em ecossistemas naturais, a regulação da ciclagem de nutrientes acontece 

em diferentes escalas de tempo e espaço, ajustando o fl uxo de nutrientes de 

acordo com a demanda das plantas, o que limita as perdas. Nesses ecossiste-

mas, há uma sincronia entre o lançamento de nutrientes e sua utilização. Essa 

sincronia é determinada por complexas interações físico-químicas e biológicas. 

Isso não acontece em agroecossistemas, que perdem nutrientes para sistemas 

aquáticos ou para a atmosfera. 

A regulação do fl uxo de nutrientes está diretamente associada à variedade 

biológica dos ecossistemas. Quanto menos dependente da variedade micro-

biana, mais vulnerável é o sistema. O principal mecanismo através do qual os 

nutrientes são transportados é a erosão do solo em que os nutrientes essenciais 

mais afetados são o carbono, o potássio, o fósforo e o nitrogênio.

Em segundo lugar, a lixiviação é o fl uxo vertical de água no perfi l do solo, 

transportando quantidades signifi cativas de nutrientes para as águas subter-

râneas e delas para os rios. As perdas por lixiviação são mais acentuadas em 

sistemas de cultivo.

As emissões de gases como o CO2, CH4 e o CO são resultantes da decom-

posição da matéria orgânica, da digestão dos animais e das queimadas. O 

fósforo, como não tem formas gasosas relevantes, praticamente não é afetado. 

Atividades antrópicas como aração, adubação, queima de combustíveis fós-

seis, inundações, drenagem, desmatamento interferem no ciclo dos nutrientes. 

Algumas dessas atividades provocam a emigração da fauna e alteram a colheita 

de culturas. A remoção permanente e efi caz de nutrientes da biosfera ocorre 

lentamente, a longo prazo para a maioria dos processos. 
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3.3 Ciclo do nitrogênio
Como vimos anteriormente, há momentos de absorção de nutrientes por um 

organismo e há momentos em que esse nutriente deve seguir seu ciclo. O 

primeiro ciclo que veremos é o ciclo do nitrogênio. Os últimos dois séculos 

signifi caram mudanças profundas no ciclo do nitrogênio em nível global. Os 

resultados do uso de fertilizantes, insumos agrícolas e deposição atmosférica 

foram avaliados precisamente. A incerteza ainda reside sobre a quantidade 

fi xada nos oceanos. 

Três processos contribuíram signifi cativamente para o aumento do fl uxo de 

nitrogênio no ciclo global:

• O uso de combustíveis fósseis, sobretudo pelas indústrias, aumentou a emis-

são de gases do tipo Nox que participam da formação de ozônio troposférico.

• A invenção do processo Haber-Bosch para converter N2 atmosférico em 

amônia aumentou exponencialmente o uso de fertilizantes. 

• O processo natural de fi xação do nitrogênio foi aproveitado para fi ns 

agrícolas em plantações de culturas N-fi xadoras, como a soja. Isso apre-

senta resultados semelhantes à fi xação industrial, aumentando as emis-

sões de NO2 e a lixiviação de nitrogênio do solo para a água.

Como o nitrogênio é um elemento essencial, sua fi xação vai interferir na for-

mação das raízes, na fotossíntese, na translocação de foto assimilado e na 

taxa de crescimento entre folhas e raízes. Uma fi xação inadequada ocasiona 

diminuição do crescimento das plantas e baixa produtividade.
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Figura 3.1: Ciclo do nitrogênio 
Fonte: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/n.htm>. Acesso em: 5 mar. 2012.

O nitrogênio é absorvido na forma NH4
+ ou de NO3

- a partir do N2 atmos-

férico, através da fi xação biológica. A liberação de nitrogênio para as culturas 

vai depender do tipo de vegetal. Em leguminosas, por exemplo, as bacté-

rias do gênero Rhyzobium, Bradyrhizobium, Azorizhobium, Photorizhobium, 

Sinorizhobium são responsáveis pela fi xação biológica do nitrogênio. Dentro 

desses gêneros, existem estirpes que são vendidas comercialmente. Segundo 

Fagan (2007), a associação entre Bradyrhizobium japonicum e soja pode re-

sultar em uma fi xação de 102,9 kg de N.ha-1.

A fi xação biológica de nitrogênio envolve uma sequência de processos que 

começam pela adaptação da bactéria à planta através da nodulação. Qualquer 

ação que interfi ra no número de micro-organismos disponíveis para a fi xação 

compromete todo o processo.

Pesquise e explique com suas palavras o processo de fi xação biológica do nitrogênio.

CICLO DO NITROGÊNIO

consumidores

forma orgânica

forma inorgânica

oxidado
(NOx)

reduzido

primeiros produtores

Amonificação
(decomposição, excreção)

assimilação pelos 1os. 
produtores para nutrientes 

(NH  em especial)4

fixação de Nitrogênio 
do N como um 
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quimiossíntese para 
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Nitrificação

Denitrificação
N2

(NH  )4
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3.4 Ciclo do fósforo
A litosfera é a melhor fonte de fósforo na biosfera. Apesar disso, esse nutri-

ente está biologicamente entre os minerais menos disponíveis, pois as formas 

disponíveis na natureza são praticamente insolúveis. 

O fósforo é transportado principalmente adsorvido. Em locais onde há 

pecuária intensiva, grandes quantidades são perdidas no escoamento super-

fi cial. Seu ciclo não está em equilíbrio, resultado das grandes entradas desse 

mineral por meio dos fosfatos, mineração e erosão. Seu escoamento para 

sistemas aquáticos é a principal contribuição para a eutrofi zação.

O fósforo é o único macronutriente que não existe na atmosfera. Ao mineralizar-se, 

é captado pelas raízes das plantas e se incorpora na cadeia trófi ca, retornando ao 

solo através dos excretas animais ou da decomposição da matéria orgânica. Quando 

depositado em ambientes aquáticos, sobretudo marinhos, não pode ser aproveitado 

pelos seres vivos até que o desenvolvimento das algas profundas possa torná-lo 

disponível. Os fungos que formam micorrizas são responsáveis pela absorção de 

fósforo pelas plantas. Vários trabalhos científi cos já comprovaram a especifi cidade 

da absorção de fósforo em plantas. A taxa de absorção está relacionada ao tipo de 

fungo, à espécie da planta e ao ambiente. 

Figura 3.2: Ciclo do Fósforo 
Fonte: Adaptado de <http://www.profpc.com.br/ciclo_fosforo.htm>. Acesso em: 5 mar. 2012.

pássaros que comem peixes

peixe e guano como adubo

fertilizante extraído de 
rocha de fosfato

recirculação parcial 
por ressurgência

perda semipermanente para 
sedimentos rasos e fundos

perda para o mar retorno às plantas

matéria orgânica morta 
(fosfatos orgânicos)

resíduos e corpos mortos

perda na forma de fosfatos 
inorgânicos não disponíveis

intemperismo de 
rocha de fosfato

Adsorvido
Substância que encontra-se 
na forma de gás e é fi xada em 
moléculas líquidas os sólidas.

Hidrobiologia_B.indb   39Hidrobiologia_B.indb   39 10/11/14   11:3110/11/14   11:31



Hidrobiologiae-Tec Brasil 40

Faça uma pesquisa sobre o elemento fósforo e explique como ele pode ser 

adsorvido e, em seguida, transportado.

3.5 Ciclo do carbono
É indiscutível a importância do carbono e seus compostos na natureza. O 

carbono está na constituição de carboidratos, de proteínas, e de todas as 

moléculas orgânicas. Dessa forma, é um constituinte essencial da matéria viva.

O ciclo global do carbono tem sido frequentemente avaliado devido a sua im-

portância dentro do contexto das alterações climáticas. As ações humanas têm 

interferido signifi cativamente nos ciclos dos nutrientes. No ciclo do carbono, as 

consequências que devem ser consideradas são a estequiometria, a colimitarão 

atribuída a outros nutrientes e a regulação de processos-chave. 

A fi xação de carbono através da fotossíntese pode ser utilizada como um índice 

geral do comportamento de ecossistemas aquáticos e terrestres. Índices como 

esse já mostram um aumento na biomassa no hemisfério norte, de acordo com 

o clima, e também grande fl orescimento de algas, indicando eutrofi zação.

A fi xação desse nutriente ocorre principalmente através da fotossíntese e da 

respiração celular dos organismos vivos. Em ambientes aquáticos, o carbono 

entra pela atividade fotossintética das algas e passa aos demais organismos 

através da alimentação. 

O grande aumento na disponibilidade de carbono introduzido pela queima 

de combustíveis fósseis interfere na estequiometria dos processos de fi xação, 

culminando com a as alterações climáticas tão alardeadas na atualidade.
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Figura 3.3: Ciclo do carbono antes da Revolução Industrial 
Fonte: Adaptado de <http://quimicadavidauems.blogspot.com/2010/04/>. Acesso em: 5 mar. 2012.

Figura 3.4: Ciclo do Carbono após a Revolução Industrial 
Fonte: <http://quimicadavidauems.blogspot.com/2010/04/>. Acesso em: 5 mar. 2012.
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Após estudar o ciclo do carbono, em sua opinião, quais são as principais dife-

renças no ciclo desse elemento antes e depois da Revolução Industrial?

3.6 Ciclo do enxofre
Você vai perceber que, em muitos aspectos, o ciclo do enxofre é paralelo ao 

ciclo do nitrogênio, exceto no que se refere à sua entrada na litosfera, via 

atividades vulcânicas, e à ausência de fi xação biológica. 

A principal perturbação antrópica no ciclo de enxofre é a liberação de SOx para 

a atmosfera como resultado da queima de combustíveis fósseis, pois os gases 

do tipo SOx prejudicam a respiração humana e, em elevadas concentrações, é 

moderadamente tóxico para as plantas.

Porém, os danos aos ecossistemas causados diretamente pelo efeito tóxico dos 

gases sulfúricos ou do ácido formado nas precipitações não são signifi cativos 

se comparados aos efeitos diretos da lixiviação dos íons SO4
2- no solo.

Para manter a neutralidade elétrica da drenagem, cátions como o Ca2+ são perdi-

dos. A acidifi cação resultante favorece a dissolução de Al3+ que inibe a absorção 

de fósforo pelas plantas, além de causar danos aos organismos aquáticos e 

terrestres. Processos de acidifi cação do solo são onerosos e difíceis de resolver. 

O enxofre tem se tornado um nutriente limitante em muitas partes da Europa. 

A elevação do pH inibe funções biológicas dos microorganismos presentes nas 

raízes, o que resulta em prejuízo na absorção de outros nutrientes.

Figura 3.5: Ciclo do enxofre sem considerar a intervenção humana
Fonte: Adaptado de Brimblecombe (1996). 
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Agora veja o ciclo do enxofre considerando a intervenção humana:

Figura 3.6: Ciclo do enxofre 
Fonte: Adaptado de Brasseur et al (2003).

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre os principais ciclos de nutrientes na natureza. 

Viu ainda que diversos microorganismos participam desses ciclos e são funda-

mentais para sua efetivação. Aprendeu também que a intervenção humana 

e industrial alterou o ciclo dos nutrientes e pode comprometer sua disponibi-

lidade na Terra.

Atividade de aprendizagem

1. Explique com suas palavras o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o 

ciclo do enxofre e o ciclo do fósforo.

2. Quais são os principais microorganismos atuantes na ciclagem dos nutrientes?

3. Qual é a importância dos microorganismos para a ciclagem de nutrientes?

Atmosfera: poeira SO  e SO
4,8 T (0,1 ano)

Deposição
antes: 43 T/ano
agora: 65-90 T/ano

Deposição
antes: 159 T/ano
agora: 231 T/ano

Queima de 
combustíveis 
fósseis
70-100 T/ano

Intemperismo
72 T/ano

Rios e lagos
300 T/ano

Fluxo do rio
antes: 104 T/ano
agora 213 T/ano

Sedimentos
3 x 10  T

Superfície do oceano
plâncton e peixe: 30 T/ano
água: 1,3 x 10  T

DMS, COS
15-30 T/ano

Solos
3 x 10  T

(1000 anos)

Rochas
2,4 x 10¹  T

Mineração
160 T/ano

Poeira
8 T/ano

Metano
2,5 T/ano

Vulcões
10 T/ano

Sais
140 T/ano

Incêndios
3 T/ano

Sedimentação
135 T/ano
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Aula 4 –  Parâmetros de
qualidade da água 

Objetivos 

Entender a dependência dos seres vivos em relação à água.

Conhecer a classifi cação das águas.

Saber o que é a Resolução CONAMA 357/2005.

Entender o que são os parâmetros de qualidade das águas e sua utilização.

Identifi car quais são os parâmetros de qualidade das águas.

4.1 A importância da água
Você já pensou na importância da água para a sua vida? E para a vida no 

planeta? Todas as formas de vida existentes no planeta dependem da água. A 

água é o componente inorgânico mais abundante na superfície da Terra. Dois 

terços do corpo humano são constituídos de água, e essa quantidade pode 

chegar a 98% em algumas espécies aquáticas, em legumes, frutas e verduras.

A água doce já é um luxo em muitas partes do Planeta. Mais de 97% da quan-

tidade total de água está no mar, 2% estão nas geleiras e 1% restante corres-

ponde à água doce. Desse 1%, 97% estão no subsolo, nos lençóis subterrâneos 

ou escassos; 3% encontra-se disponível em águas superfi ciais. Esses valores já 

ressaltam a grande importância da preservação de recursos hídricos na Terra.

Os ambientes aquáticos abrigam fl ora e fauna bastante diversifi cada. As espécies 

aquáticas são muito sensíveis ao impacto das atividades antropogênicas como o 

lançamento de efl uentes industriais e urbanos, contaminantes orgânicos e inor-

gânicos. Alterações na qualidade da água podem inutilizá-la para determinados 

usos, comprometendo agricultura, pecuária, lazer, economia e saúde.

Explique com suas palavras a importância da água para a manutenção da vida.
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4.2 Classifi cação da água
 Como você utiliza a água? A água tem múltiplos usos e, de acordo com o uso, 

ela deve ser classifi cada para evitar que uma água que não está apropriada 

para consumo humano seja empregada em uma indústria ou limpeza urbana, 

por exemplo. São possíveis utilizações da água:

• o abastecimento doméstico

• o abastecimento industrial

• a irrigação

• a dessedentação de animais

• a preservação da fl ora e fauna

• a recreação e lazer

• a prática de esportes

• a criação de espécies

• a geração de energia elétrica

• a navegação

• a harmonia paisagística

• a diluição e transporte de despejos

Considerando essa variabilidade de usos, torna-se necessária a adoção de 

diversos critérios de qualidade para que um determinado corpo de água esteja 

apropriado para utilização. A Resolução Normativa CONAMA nº 357/2005 

estabelece a classifi cação das águas de acordo com sua utilização, defi nindo, 

então, os parâmetros de qualidade que devem ser atendidos em cada classe. 

De acordo com essa resolução, as águas podem ser distribuídas em 13 classes:
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a) Águas doces

Classe Especial

• Para o abastecimento doméstico com desinfecção simplifi cada

• Para a preservação do equilíbrio natural de espécies aquáticas

• Para a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de preservação

Classe 1

• Abastecimento doméstico após tratamento simplifi cado

• Proteção de comunidades aquáticas

• Irrigação de frutas e hortaliças consumidas cruas

• Recreação de contato primário (natação, esqui, etc.)

• Proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas

Classe 2

• Abastecimento doméstico após tratamento convencional

• Proteção de comunidades aquáticas

• Recreação de contato primário

• Irrigação de frutas e hortaliças consumidas cruas

• Aquicultura

Classe 3

• Abastecimento doméstico após tratamento convencional ou avançado

• Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras
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• Pesca amadora

• Recreação de contato secundário

• Dessedentação de animais

Classe 4

• Navegação

• Harmonia paisagística

b) Águas salinas

Classe especial

• Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de preservação

Classe 1

• Recreação de contato primário

• Proteção de comunidades aquáticas

• Aquicultura

Classe 2

• Pesca amadora

• Recreação de contato secundário

Classe 3

• Navegação

• Harmonia paisagística
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c) Águas salobras

Classe especial

• Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de preservação

• Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas

Classe 1

• Recreação de contato primário

• Proteção de comunidades aquáticas

• Aquicultura

• Abastecimento doméstico após tratamento convencional ou avançado

• Irrigação de hortaliças e frutas que venham a ser ingeridas cruas

Classe 2

• Pesca amadora

• Recreação de contato secundário

Classe 3

• Navegação comercial

• Harmonia paisagística

Águas doces e salobras até a Classe 3 podem ser utilizadas para abastecimento 

humano, se tratadas adequadamente. O tratamento deve atender à Portaria 

518 do Ministério da Saúde que apresenta as normas e o padrão de potabili-

dade da água para consumo humano.

Pesquise e explique, em linhas gerais, quais são as normas e o padrão de 

potabilidade da água para consumo humano.
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4.3  Importância sanitária e econômica da 
qualidade da água

Agora que você já aprendeu quais são as possíveis classifi cações para a água, 

vamos compreender qual é a importância sanitária e econômica da qualidade 

da água. A qualidade das águas está associada ao uso atribuído a um corpo de 

água. Os usos que envolvem abastecimento humano são considerados nobres 

e requerem tratamento prévio para atender atividades de ordem sanitária, 

estética e econômica.

Dentro do âmbito sanitário, o tratamento da água deve abranger o controle 

e prevenção de doenças; a implantação de hábitos de higiene; favorecer a 

limpeza pública e as práticas esportivas; além de proporcionar conforto e bem 

estar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, inúmeras doenças são 

veiculadas pela água e milhares de mortes ocorrem diariamente em virtude do 

consumo de água contaminada por poluentes ou patógenos.

Esteticamente, problemas com a cor, turbidez, odor e sabor da água desa-

grada e perturba a população de entorno, mesmo que a água não apresente 

contaminantes que coloquem em risco a saúde e o bem estar dos indivíduos. 

Quadros que comprometem esses parâmetros levam os indivíduos a buscarem 

outras fontes de água, às vezes com contaminação mais grave, mas apresen-

tando melhores aspectos.

Talvez, os aspectos econômicos sejam os mais facilmente perceptíveis. A água 

de boa qualidade reduz a mortalidade e os gastos com saúde, aumenta a vida 

útil de equipamentos, facilita a instalação de indústrias, impulsiona o turismo, 

facilita o combate a incêndios.

A água proveniente de precipitação pluviométrica é praticamente pura. Ao 

escoar no solo, dissolve os sais minerais presentes, alterando sua qualidade. 

Substâncias calcárias, por exemplo, ao serem dissolvidas, tornam a água dura; 

substâncias ferruginosas, por sua vez, alteram o sabor e a cor.

a) Água potável

É a água que apresenta condições para consumo humano, considerando os 

aspectos organolépticos, físicos, químicos e biológicos.
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b) Água poluída

Toda água que contém substâncias que alteram suas características, tornando-

a inapropriada para consumo.

c) Água contaminada

A água é considerada contaminada quando nela estão presentes agentes 

patogênicos. 

4.4 Tipos de impureza presentes na água
Dependendo de onde é coletada ou da fonte utilizada, variam os tipos de 

poluentes presentes na água. Ao passar por uma cidade ou povoado, um 

curso de água pode se contaminar e tornar-se impróprio para consumo na 

próxima localidade. O tipo de substância orgânica ou inorgânica presente na 

água atribui a ela características e propriedades que determinam o tratamento 

necessário para torná-la adequada ao uso.

A presença da carga de sólidos é determinada por todos os contaminantes 

presentes, excetuando-se aqueles poluentes que se encontram no estado gaso-

so. Cada sólido é analisado separadamente, considerando suas características 

físico-químicas. 

De acordo com suas características físicas, os sólidos presentes na água podem ser 

classificados como sólidos em suspensão, sólidos coloidais e sólidos dissolvidos. 

Essa classificação considera o tamanho dos sólidos, como mostra a Figura 3.9. 

Além das impurezas no estado sólido, diversos microorganismos podem ser 

identificados na água. Essa identificação é relevante devido às diversas doen-

ças veiculadas pela água, bem como a utilização desses microorganismos em 

processos depurativos de despejos urbanos e industriais.
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Figura 4.1: Distribuição de sólidos em função do tamanho
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005).

Pesquise e descubra os principais contaminantes da água em regiões com 

grande atividade de:

a) indústria têxtil

b) siderurgia

c) curtume

4.5 Os parâmetros de qualidade da água
Para avaliar e determinar a qualidade da água são utilizados parâmetros que 

traduzem as características físicas, químicas e biológicas da água. Esses parâ-

metros podem ser utilizados na caracterização de águas de abastecimento, 

águas residuárias, mananciais e corpos receptores, e são facilmente determi-

nados em laboratório.

O Padrão de Potabilidade da Água é determinado pela Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde; o Padrão de corpos de água é determinado pela Resolução 

CONAMA 20/1986 do Ministério do Meio Ambiente; o Padrão de lançamento é 

determinado pela Resolução CONAMA 20/1986 do Ministério de Meio Ambiente.

Ao realizar análise de água, nem todos os parâmetros são necessários. Os requisitos 

de qualidade associam os parâmetros necessários ao correspondente uso da água.
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4.5.1 Parâmetros físicos

a) Cor

A cor da água em geral é provocada pela presença de sólidos dissolvidos 

como, por exemplo, corantes ou barro, logo após longa temporada de chuva 

ou deslizamento de encostas. Esses sólidos podem naturalmente ser produto 

da decomposição da matéria orgânica ou de óxidos de ferro e manganês 

presentes no solo. A ação antropogênica através de resíduos industriais e 

esgotos domésticos também contribuem para a alteração desse parâmetro. 

Embora a alteração da cor não represente risco direto à saúde, depõe contra 

a confi abilidade da água.

A análise desse parâmetro distingue entre a cor aparente e a cor verdadeira. A 

cor aparente inclui uma parcela atribuída à turbidez da água, outro parâmetro 

físico. Uma vez removida a turbidez, obtém-se a cor verdadeira. A unidade 

utilizada é uC (unidades de Cor).

Para fi ns de abastecimento e tratamento considera-se:

• em águas com cor acima de 15 uC, podem ser detectadas visualmente 

o corpo de água; 

• água bruta com cor inferior a 5 uC dispensam coagulação química;

• água bruta com cor acima de 25 uC requer coagulação química e fi ltração.

b) Turbidez

A turbidez representa o grau de interferência da passagem da luz através da 

água provocada por sólidos em suspensão, oriundos de partículas de rocha, ar-

gila, silte, algas, microorganismos, despejos domésticos e/ou industriais e erosão. 

Assim como a cor, não traz riscos diretos à saúde, entretanto, do ponto de 

vista estético, é desagradável. A turbidez da água pode ainda ocultar micro-

organismos, além de prejudicar a fotossíntese. A unidade utilizada para turbi-

dez é uT (unidades de Turbidez). 
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Considerando o abastecimento e o tratamento da água:

• turbidez superior a 10 uT: alguma opacidade é notada;

• turbidez acima de 500 uT: água opaca;

• turbidez da água bruta inferior a 20 uT: fi ltração lenta;

• turbidez da água bruta acima de 50 uT requer coagulação química e, em 

alguns casos, fi ltro grosseiro antes da fi ltração lenta.

c) Cor e sabor

Parâmetro associado à presença de poluentes industriais ou outras substâncias 

indesejáveis, como matéria orgânica em decomposição, algas, gases dissolvi-

dos, despejos domésticos e industriais. Apesar de não apresentar risco à saúde, 

leva ao questionamento sobre a confi abilidade da água. A interpretação dos 

resultados requer a identifi cação e a vinculação com a origem do sabor e odor.

d) Temperatura

As variações de temperatura em corpos de água estão associadas à transfer-

ência de calor por radiação, condução e convecção. Por origem antropogênica 

está associada às águas de torres de resfriamento e despejos industriais. Eleva-

ções de temperatura aumentam a taxa de reações químicas, físicas e biológicas; 

diminuem a solubilidade de gases, aumentando sua taxa de transferência, o 

que gera mau cheiro, dependendo do gás que esteja dissolvido. A unidade 

utilizada é o grau Celsius (ºC).

Pesquise e aponte que parâmetros físicos são relevantes para a análise da água 

utilizada pelos segmentos a seguir:

a) usinas nucleares

b) indústria alimentícia

c) indústria de bebidas
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4.5.2 Parâmetros químicos
Diferente dos parâmetros físicos, os parâmetros químicos avaliam mudanças 

químicas na água, isto é, mudanças que alteram sua constituição. Alterações 

nesses parâmetros implicam em tratamento mais oneroso e demorado. 

Vejamos quais são parâmetros químicos utilizados para avaliar a qualidade da água:

a) pH

O pH representa a concentração de íons hidrogênio, indicando a acidez da 

água. As alterações no valor do pH são atribuídas à presença de sólidos ou 

gases dissolvidos, à dissolução de rochas, à absorção de gases da atmosfera, à 

oxidação da matéria orgânica, à fotossíntese, a despejos domésticos e indus-

triais, este último atribuído ao homem.

Desde que não apresente valores extremos, capazes de causar irritação na pele 

e nos olhos, as alterações de pH não afetam a saúde pública. Entretanto, pH 

baixo é potencialmente corrosivo e agressivo para tubulações e peças presentes 

em águas de abastecimento; por outro lado, pH elevado favorece a formação 

de incrustações nas tubulações e peças presentes em águas de abastecimento. 

Além disso, quando o valor do pH se afasta da neutralidade (pH=7), pode 

afetar a vida aquática e os microorganismos responsáveis pelo tratamento 

biológico de esgotos, além de afetar a taxa de atuação de coagulantes; infl u-

encia o equilíbrio de compostos químicos; permite a precipitação de metais 

(valores de pH elevados). Além disso, valores elevados de pH podem indicar a 

presença de despejos industriais.

b) Alcalinidade

A alcalinidade é uma medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos. 

Os principais íons responsáveis pela alcalinidade da água são os bicarbonatos 

(HCO3
-), os carbonatos (CO3

-) e os hidróxidos (OH-). Os sólidos dissolvidos, a 

dissolução de rochas e as reações do CO2 com a água e os despejos industriais 

são os principais responsáveis por alterações de alcalinidade. Relacionando os 

íons presentes com o pH, podemos dizer que:

• pH >9,4: presença de hidróxidos e carbonatos;

• pH entre 8,3 e 9,4: presença de carbonatos e bicarbonatos;
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• pH entre 4,4 e 8,3: presença apenas de bicarbonatos.

A alcalinidade é dada em g/mL de CaCO3.

c) Acidez

Defi ne-se acidez como sendo a capacidade da água de resistir às mudanças 

de pH causadas por bases. A presença de CO2 na água é a principal causa 

de acidez, seguida por despejos industriais e passagem de água por minas 

abandonadas, por vazadouros de mineração e por borras de minério.

Relacionando a acidez ao pH:

• pH>8,2: ausência de CO2 livre;

• pH entre 4,5 e 8,2: acidez carbônica;

• pH <4,5: acidez por ácidos minerais fortes, resultantes de despejos industriais.

d) Dureza

Refl ete a presença de sais metálicos alcalino-terrosos como cálcio, magnésio. 

Pode ser classifi cada como a dureza carbonato quando associada a HCO3
- e 

CO3
2- e dureza não carbonato, quando associada a outros ânions como o Cl- e 

o SO4
2-.

Para efeitos de tratamento e abastecimento público de água:

• dureza <50mg/mL CaCO3: água mole;

• dureza entre 50 e 150 mg/mL CaCO3: dureza moderada;

• dureza entre 150 e 300mg/mL CaCO3: água dura;

• dureza > 300mg/mL CaCO3: água muito dura.
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A acidez não implica em risco sanitário, entretanto, em alguns casos, causa 

sabor desagradável, pode ter efeito laxativo, reduz a formação de espuma e 

causa incrustações nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores.

e) Ferro e manganês 

A presença de ferro e manganês confere à água a sensação de adstringência 

e cor avermelhada. Essa água mancha roupa, aparelhos sanitários e pode se 

depositar nas tubulações.

f) Cloretos e nitrogênio

Em geral, todas as águas naturais possuem íons cloreto, em maior ou menor 

escala. Esses íons se originam na dissolução de sais, na dissolução de minerais 

e na intrusão de águas salinas e oriundas de irrigação.

O nitrogênio pode vir de diferentes fontes, tais como despejos domésticos e 

industriais, excremento de animais e fertilizantes. Sua concentração na água 

é, de certo modo, mais relevante que o cloreto:

Vejamos, agora, os efeitos de elevadas concentrações de nitratos na água:

• como nitrato está associado à metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul);

• em elevadas concentrações, o nitrogênio induz a um crescimento exage-

rado das algas, chamado de eutrofização;

• no processo de convecção amônia → nitrito → nitrato, o consumo de 

oxigênio do meio pode comprometer a vida aquática; 

• na forma de amônia livre, o nitrogênio é tóxico aos peixes;

• os processos de conversão do nitrogênio têm relação direta com as ope-

rações de tratamento de esgoto, no que diz respeito ao consumo de 

oxigênio, consumo de alcalinidade e sedimentação de lodo;

• ao se determinar a forma predominante do nitrogênio, é possível co-

nhecer o estágio de poluição, pois nitrogênio na forma orgânica ou de 
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amônia é característico de poluição recente, enquanto a forma nitrato 

caracteriza poluição mais antiga. 

g) Fósforo

As principais formas de fósforo na água são ortofosfato, polifosfato e fósforo 

orgânico. As principais fontes de fósforo em ambiente aquático são os sólidos 

em suspensão, sólidos dissolvidos, dissolução de compostos do solo, decom-

posição da matéria orgânica, despejos domésticos e industriais, detergentes, 

excrementos de animais e fertilizantes.

Apesar de não representar risco sanitário, concentrações elevadas de fósforo 

induzem o crescimento exagerado de algas (eutrofi zação).

h) Oxigênio dissolvido

O oxigênio dissolvido (OD) é fundamental para organismos aeróbios como 

as bactérias, por exemplo, que o utilizam em seus processos respiratórios. 

Portanto, a redução da concentração de oxigênio dissolvido pode causar a 

morte de diversos organismos aquáticos e a ausência total promove condições 

anaeróbias, que ocasionalmente podem gerar maus odores.

O oxigênio pode ter origem na dissolução do oxigênio atmosférico ou ser 

produzido por organismos fotossintetizantes como as algas. Como origem 

antropogênica, pode ser introduzido por aeração artifi cial ou ser produzidos 

por organismos fotossintetizantes em situações de eutrofi zação.

i) Matéria orgânica

A matéria orgânica é a responsável pelo maior problema relacionado à poluição 

da água: o consumo de oxigênio dissolvido. Os principais compostos orgânicos 

presentes em águas poluídas são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, 

óleos, ureia, surfactantes, fenóis e pesticidas. Há muita difi culdade em se car-

acterizar os diversos componentes presentes na matéria orgânica poluente, por 

isso, em geral, são utilizados métodos indiretos de quantifi cação. 
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Os principais métodos são:

• a medição do consumo de oxigênio – DBO (demanda bioquímica de oxi-

gênio) e DQO (demanda química de oxigênio);

• medição do consumo de carbono orgânico – COT (carbônico orgânico total).

A matéria orgânica pode ser de origem vegetal ou animal, pode vir de despejos 

domésticos e industriais. Análises de DBO e DQO, indiretamente, refl etem o 

teor de matéria orgânica nos esgotos ou em um corpo de água. Na interpre-

tação de resultados, considera-se que:

• a DBO de esgotos domésticos está em torno de 300mg/mL e a DQO em 

torno de 600mg/mL;

• a DBO e a DQO de esgotos industriais variam de acordo com o 

processo industrial;

• a DBO e a DQO de efl uentes de tratamento dependem do processo e do 

nível de tratamento.

j) Micropoluentes inorgânicos

São representados principalmente pelos metais. Alguns metais se dissolvem 

em água, entre eles, o arsênio, o cádmio, o cromo, o chumbo, o mercúrio e a 

prata. Muitos deles se concentram nas cadeias alimentares e são bioacumu-

lados, representando grande risco para os organismos de níveis superiores. 

Outros poluentes inorgânicos são os cianetos e o fl úor.

k) Parâmetros biológicos

Os principais microorganismos de interesse ambiental são as bactérias, as algas, 

os fungos, os protozoários, os vírus e os helmintos. Além de desempenhar 

importante função na degradação da matéria orgânica e nos ciclos biogeo-

químicos, alguns microorganismos são importantes por transmitirem doenças: 
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os organismos patogênicos. O potencial de uma água transmitir doenças é 

dado indiretamente através dos organismos indicadores de contaminação, 

pertencentes ao grupo dos coliformes. 

Resumo

Nesta aula, você aprendeu como é feita a classifi cação da água segundo a Reso-

lução CONAMA 357 e com que objetivo essa classifi cação é utilizada. Conheceu 

os parâmetros físicos e químicos de qualidade da água e quando utilizá-los.

Atividade de aprendizagem

1. Você foi escolhido para fazer a análise de água em um laboratório. Que 

parâmetros você utilizaria para analisar as amostras a seguir?

a) água de uma região de despejo de esgoto

b) água próxima a uma região de mineração de calcário

c) água próxima a despejo de resíduos da agricultura

2. Qual é a importância social e econômica da classificação da água segun-

do o uso?

3. Quais são as possíveis classificações da água?

4. O que é a Resolução CONAMA 357?

5. Quais são os parâmetros físicos da água?

6. Quais são os parâmetros químicos da água?
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Objetivos

Entender as causas da poluição e contaminação das águas e como o 

desenvolvimento sócioeconômico contribui para agravar esse problema.

Entender o que é o processo de autodepuração dos cursos de água 

e os fatores que interferem no processo.

Conhecer os princípios biológicos do tratamento de águas.

5.1  Depuração biológica de 
águas residuárias

O que você pensa sobre a evolução social, econômica e tecnológica da hu-

manidade? Isso teria alguma relação com os níveis atuais de poluição da água? 

Historicamente, as cidades se desenvolveram em locais com disponibilidade de 

água. Rios e lagos, além de servirem como fonte de abastecimento, servem 

como escoamento de resíduos indesejáveis das atividades humanas, tanto 

residenciais como industriais. Com isso, principalmente nas últimas décadas, 

os mananciais têm se tornado impróprios para o consumo da população, que 

continua crescendo. Esse problema pode ser solucionado de duas formas:

• depurar a água que recebe o despejo para torná-la potável.

• depurar o próprio despejo antes de lançá-lo no manancial.

Atualmente, ambas as soluções são empregadas nos modernos processos de 

tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto consiste basicamente em sua 

oxidação, que transforma seus componentes em substâncias mais simples, 

como sais minerais e gás carbônico. Esse processo ocorre lenta e naturalmente 

em corpos de água, através da ação enzimática dos microorganismos que se 

proliferam na matéria orgânica do esgoto, e é chamado de autodepuração.

Aula 5 –  Depuração biológica de 
Águas Residuárias
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Nas estações de tratamento de água, o homem utiliza os princípios da autodepu-

ração para recuperar a água mais rapidamente e utilizando menores áreas.

5.2 Autodepuração dos cursos de água
Ao atingir um curso de água, a matéria orgânica passa por um processo 

natural de neutralização, que inclui a diluição do esgoto, a sedimentação e 

a estabilização química.

Se uma determinada massa de água estiver isenta de despejos e de matéria 

orgânica em decomposição, sua concentração de oxigênio dissolvido per-

manece em equilíbrio com a pressão parcial do oxigênio atmosférico e é pro-

porcional à temperatura da água. Ao receber uma certa quantidade de carga 

poluidora, parte do oxigênio dissolvido é utilizado para a oxidação biológica da 

matéria introduzida no sistema, e este passa a apresentar um quadro de défi cit 
de saturação de oxigênio. Esse défi cit é calculado pela relação abaixo:

Défi cit de saturação = Concentração prevista (mg/L) - Concentração encontrada

Esse défi cit é compensado naturalmente pela reaeração, ou seja, a reintrodução 

de oxigênio no sistema, feita a partir do oxigênio atmosférico, e a reoxigena-

ção, a partir da fotossíntese realizada pelas algas. A representação gráfi ca dos 

processos de reaeração e reoxigenação é denominada curva de depressão de 
oxigênio.

Dentro dessa curva, um ponto de fundamental importância é o ponto no qual 

a concentração de oxigênio atinge o valor mínimo. Esse ponto é chamado 

de concentração crítica e o tempo que se levou até ser atingido é o tempo 
crítico. O ponto estabelece a necessidade ou não de tratamento de esgoto. 

Um exemplo é mostrado na Figura 5.1.
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Figura 5.1: Curva de depleção de oxigênio 
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005).

Em uma curva de depleção de oxigênio como esta da Figura 5.1, os pontos 

principais são:

• concentração de OD (oxigênio dissolvido) no rio a montante, Ct ou Odr ;

• concentração de OD da mistura, Co ou Odo;

• concentração crítica de OD, Cc ou Odc;

• concentração ao longo do percurso, Ct ou Odt.

Explique com suas palavras o que é a autodepuração da água.

Tempo (dias) ou Distância (Km)to tc

OD
(mg/mL) Cs

Cr

Co

CoCc

Cc

Do

Dc

PERFIL DO OXIGENIO DISSOLVIDO

Esgotos

Curso de água

^
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5.3  Fenômenos que interferem no 
processo de autodepuração

Existe na superfície da água uma fi na película rica em oxigênio. A própria 

saturação dessa película impede a troca gasosa a partir do ar atmosférico. O 

contato da película com camadas inferiores favorece a reaeração. Assim, a 

agitação a que está sujeito um corpo de água é fator relevante nesse processo. 

A agitação, por sua vez, depende de vários outros fatores:

• a velocidade de deslocamento da água;

• a profundidade;

• a ocorrência de acidentes topográfi cos;

• ação dos ventos;

• correntes produzidas por fatores como diferença de densidade e temperatura.

Quanto maior agitação de um curso de água, melhor ocorre a reaeração. 

Cursos de água que cortam relevos acidentados, com grande declive, por 

exemplo, possuem melhor aeração que cursos de água mais tranquilos, que 

cortam terrenos mais planos.

O outro processo, a reoxigenação fotossintética realizada pelos organismos 

autotrófi cos, depende:

• da presença de organismos clorofi lados;

• da transparência da água, que permite a entrada de luz;

• da intensidade luminosa;

• da profundidade.
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O processo de desoxigenação retira oxigênio do meio. É um processo resultante 

da oxidação bioquímica de matéria orgânica que dependerá:

• da presença de bactérias aeróbias;

• da sedimentação de lodo orgânico;

• da temperatura;

• dos subprodutos da decomposição anaeróbia dos lodos sedimentados.

Matematicamente, o défi cit de saturação é dado pela equação abaixo, dedu-

zida por Streeter e Phelps:

onde: D é o défi cit de saturação do OD; t é o tempo de percurso entre dois 

pontos do curso de água; k1 é o coefi ciente de desoxigenação; k2 é o coefi ci-

ente de oxigênio e Da é o défi cit inicial de saturação de oxigênio.

O valor do défi cit crítico é dado por:

onde f = k2/k1.

Existem diferentes formas de se calcular os valores de k1 e k2.

Explique, com suas palavras, que fatores podem alterar o processo de 

autodepuração.

Dc =
La e−k1tc

f

D =
k1

k2 − k1

La(e−k1t − e−k2t) + Da e−k2t
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5.4 Zonas do processo de autodepuração
Agora que você já sabe o que é o processo de autodepuração, vamos separá-lo 

em zonas com características específi cas. Podemos pensar na autodepuração 

como um processo de sucessão ecológica, em que uma comunidade substitui 

a outra até que se estabeleça novo equilíbrio. De acordo com Von Sperling, a 

presença ou ausência de poluição pode ser caracterizada através do conceito 

de diversidade das espécies:

• Ecossistemas em condições naturais: apresenta elevado número de espé-

cies e reduzido número de indivíduos por espécie.

• Ecossistemas em condições perturbadas: baixa diversidade de espécies 

com elevado número de indivíduos por espécie.

A redução do número de espécies acontece porque a poluição é seletiva para 

as espécies. Apenas aquelas espécies mais bem adaptadas sobrevivem em 

condições adversas.

Durante o processo de autodepuração, quatro zonas são facilmente identi-

fi cáveis em um curso de água:

• zona de degradação;

• zona de decomposição ativa;

• zona de recuperação;

• zona de águas limpas.
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5.4.1 Zona de degradação
Ocorre no ponto em que se dá o lançamento dos despejos orgânicos. A turvação 

da água é quase imediata e há deposição de partículas no fundo. O processo 

de decomposição ainda é muito lento ou pode nem ocorrer nessa fase. Ainda 

há oxigênio sufi ciente para manter diversas espécies, que se alimentam das 

partículas. Neste ponto, a DBO (demanda bioquímica de oxigênio) atinge valor 

máximo nesse ponto. Diversas bactérias e fungos se proliferam nesse ponto, 

mas as algas são raras, seja pela falta de luz, seja pelo excedente de substâncias 

tóxicas. O teor de gás carbônico aumenta, em consequência dos processos de 

respiração microbiana. Em virtude disso, há também elevação do pH.

5.4.2 Zona de decomposição ativa
Essa região é identifi cada apenas em regiões onde o aporte de esgoto é muito 

grande. Caracteriza-se pela forte coloração cinza, deposição de lodo escuro 

no fundo e liberação de odores desagradáveis. O oxigênio dissolvido em 

regiões medianas é todo consumido pelas bactérias e fungos, instalando-se 

condições anaeróbias em toda a massa de água. Nesse ponto, desaparecem 

os organismos aeróbios e prevalecem aqueles com capacidade de respiração 

intramolecular. Além do gás carbônico, surgem outros subprodutos como 

mercaptanas, gás sulfídrico e metano. No fi nal dessa zona, ocorre o início da 

oxidação da amônia a nitrito.

5.4.3 Zona de recuperação
Após a intensa fase de consumo de matéria orgânica, tem início a fase de 

recuperação. A água está mais clara, não há mais desprendimento de gases 

e mau cheiro. Os depósitos de lodo estão mais granulados. A concentração 

de oxigênio dissolvido começa a aumentar e também há incorporação de 

oxigênio atmosférico. Surge nova fl ora e nova fauna. As algas começam a se 

desenvolver novamente e o número de bactérias diminui. A cadeia alimentar 

se diversifi ca, favorecendo os primeiros peixes, mais resistentes. Entre os com-

postos nitrogenados predominam os nitritos e nitratos.
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5.4.4 Zona de águas limpas
Nessa zona, a água atinge as condições normais existentes antes da poluição, 

retornando aos valores normais de DBO, ao teor de oxigênio dissolvido e aos 

índices bacteriológicos. Em virtude da mineralização da zona anterior, a zona 

de águas limpas é muito mais fértil que antes do despejo de poluentes. Em 

consequência, as algas atingem picos de fl orescimento, o que pode levar a 

supersaturação de oxigênio. A fauna é bem diversifi cada e o ecossistema 

encontra-se em equilíbrio.

Figura 5.2: Etapas químicas e biológicas da autodepuração 
Fonte: Adaptado de Mota (1995).

Qual é a característica principal de cada zona de depuração?

5.5 Tratamento de águas residuárias
Nem sempre podemos contar com processos de autodepuração. No caso de 

águas residuárias, o tratamento biológico de esgoto tenta reproduzir, em am-

biente restrito e menor tempo, as etapas do processo de autodepuração que 

acontece nos rios. Para isso, as estações de tratamento devem proporcionar 

ao esgoto as condições ideais que favoreçam a oxidação biológica.

Consequências do lançamento de carga orgânica em um curso d’água
Tempo (ou Distância)

Lançamento de 
esgoto orgânico

Curso de água

Bactérias 
e Fungos

DBO inicial

OD inicial

Algas

Nitrogênio
Amoniacal

Demanda bioquímica
de oxigênio

Curva de depressão
de oxigênio

Nitratos

zona de
degradação

zona de
decomposição ativa

zona de
recuperação

zona de
águas limpas
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Nas estações de tratamento de esgoto, a oxidação da matéria orgânica não 

ocorre pelo simples contato com o ar. O espaço reduzido requer a presença de 

catalizadores que facilitem a reação. Isso é garantido pelo grande número de 

bactérias presentes nos esgotos, através de suas enzimas respiratórias.

Durante o tratamento, o esgoto é separado em duas partes, o lodo de esgoto 

que é sedimentável, ou seja, vai para o fundo, é tratado anaerobicamente, isto 

é, na ausência de oxigênio, em digestores. A outra parte é líquida e contêm 

matéria orgânica solúvel e pequenas partículas de sedimentação mais lenta. É 

tratada aerobicamente, isto é, em presença de oxigênio.

O tratamento aeróbio busca a proliferação de bactérias para realizar o 

trabalho e oxidação. Além disso, as bactérias são capazes de formar massas 

que adsorvem partículas em suspensão. Como esse tipo de tratamento se des-

tina ao tratamento da parte líquida, é essencial que durante o processo ocorra 

fl oculação para que se formem partículas maiores e de mais fácil decantação.

O tratamento anaeróbio, por sua vez, tem a fi nalidade de transformar a ma-

téria orgânica em compostos solúveis. Na primeira fase anaeróbia, ocorre a 

liquefação do material através da ação das enzimas exógenas. Em seguida, 

tem início a gaseifi cação do material solúvel, pela ação de enzimas endógenas.

5.6 A eutrofi zação da água
Um outro processo que requer tratamento de água é a eutrofização, que, 

segundo Thomann e Mueller, é o crescimento exacerbado das plantas aquá-

ticas, tanto planctônicas quanto aderidas, em níveis que sejam considerados 

como causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo de água. 

O principal estimulante desse fenômeno é a alta concentração de nutrientes, 

principalmente fósforo e nitrogênio no corpo de água. Em geral, esse fenôme-

no ocorre em lagoas, mas pode acontecer também em rios.

A eutrofi zação implica em problemas estéticos e recreacionais, diminuindo o 

uso da água para fi ns recreativos, turísticos e balneários, pois:

• torna frequente as fl orações das águas;

• favorece o crescimento excessivo da vegetação;
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• ocasiona problemas com mosquitos e mau cheiro;

• provoca a mortalidade de peixes.

As condições anaeróbias favorecem as reações de redução de compostos como 

ferro e manganês que se encontram na forma solúvel, comprometendo águas 

de abastecimento. A eutrofi zação torna mais caro e difícil o tratamento da água. 

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre alguns processos de tratamento de água. Um 

deles, que ocorre naturalmente, é o processo de autodepuração do curso de 

água. Esse processo pode ser dividido em zonas específi cas de depuração: zona 

de degradação; zona de decomposição ativa; zona de recuperação; zona de 

águas limpas. O tratamento de águas residuárias é um tratamento artifi cial que 

usa como base o princípio da autodepuração. Além disso, você estudou tam-

bém o processo de eutrofi zação que requer atenção e tratamento apropriado.

Atividade de aprendizagem

1. Identifique algumas possíveis causas da poluição e contaminação da água.

2. Escreva um pequeno texto associando poluição da água e desenvolvi-

mento socioeconômico.

3. Quais são os princípios biológicos de tratamento da água?
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