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Resumo 
Os reservatórios de água são detectores sensíveis de impactos causados pela ação 
humana, visto que são ecossistemas artificiais que integram as conseqüências do uso e 
ocupação do solo dentro da área de influência. Diversos estudos comprovaram que as 
atividades antrópicas têm comprometido a qualidade dos mais diversos corpos de água, 
seja através do desmatamento, da agricultura, da urbanização, das indústrias, dentre 
outras atividades. No nordeste do Brasil, na zona da mata paraibana, a atividade agrícola 
é bastante intensa e desde séculos passados se estabeleceu a monocultura da cana-de-
açúcar na região, o que acarretou na substituição da floresta tropical atlântica por vastas 
áreas cultivadas. O reservatório de água Gramame-Mamuaba, que abastece a cidade de 
João Pessoa, capital da Paraíba, encontra-se nesta região, onde a atividade agrícola e 
outras práticas antrópicas resultaram na transformação do espaço, restando hoje apenas 
resquícios da densa vegetação nativa. Diante desta situação, nosso principal objetivo foi 
analisar a qualidade da água do reservatório Gramame-Mamuaba bem como os aspectos 
físicos de seu entorno. A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica, trabalhos de 
campo, cartografia digital, apanhado dos dados referentes aos parâmetros de qualidade 
da água, aplicação do Índice de Qualidade da Água (IQA), contagem de cianobactérias 
e detecção da microcistina. Para a análise cartográfica da área de estudo foram usados o 
Atlas Geográfico da Paraíba (PARAÍBA, 1985), o livro “Atualização do diagnóstico 
florestal do estado da Paraíba” (SUDEMA, 2004) e o Geo-Portal da AESA (2007). O 
mapa cartográfico do reservatório Gramame-Mamuaba foi escaneado, georreferenciado 
e vetorizado usando o programa AutoCAD. As áreas de vegetação nativa, hidrologia, 
sede do município e antropismo foram hachuradas e pintadas. Dados de qualidade da 
água (2004 - 2007) provenientes do programa de monitoramento da SUDEMA foram 
analisados. Usando esses dados, o IQA foi calculado de acordo com SUDERHSA 
(1997) para as estações chuvosa e seca de 2007. Para detecção e contagem de 
cianobactérias foram usados microscópios ópticos e invertidos. A contagem foi feita 
usando um microscópio invertido e uma câmara de sedimentação de Uthermol através 
da contagem de transectos horizontais e verticais. A toxina microcistina foi detectada 
usando um kit de ELISA Quantiplate para microcistina (Envirologics) de acordo com as 
instruções do fabricante. O reservatório Gramame-Mamuaba está inserido em terreno 
sedimentar do grupo Barreiras e sobre os arenitos e calcários do grupo Paraíba. Os solos 
são arenosos e/ou argilosos de baixa fertilidade. A vegetação no entorno do reservatório 
encontra-se bastante descaracterizada, com vastas áreas modificadas, porém ainda se 
observam resquícios de mata atlântica no entorno. A água do reservatório está 
classificada como água doce de classe 2 e deve obedecer os padrões estabelecidos na 
resolução CONAMA (CONAMA, res. 357/2005). Quanto aos parâmetros de qualidade 
da água analisados entre 2004 e 2007, apenas o Oxigênio Dissolvido apresentou-se fora 
do padrão, quando foi observado 3,6mg/L de OD em 2006, enquanto que o limite 



mínimo permitido pelo CONAMA é de 5mg/L. O teor de oxigênio dissolvido nos 
corpos hídricos é de fundamental importância para a manutenção das comunidades 
aquáticas aeróbias. Um decréscimo nos teores de OD provoca, entre outros efeitos 
desastrosos, a morte de peixes e demais organismos aquáticos. Já os níveis de fósforo 
total são preocupantes, pois desde o início desta análise (2005) foram observados níveis 
acima do limite permitido pelo CONAMA. Sabe-se que o fósforo é um dos principais 
micronutrientes que estouram o processo de eutrofização em rios, lagos e reservatórios. 
 Os níveis de coliformes fecais também são altos, apesar de não ultrapassarem o limite 
estabelecido pelo CONAMA. No ano de 2007, após a aplicação do IQA, a qualidade da 
água do reservatório foi classificada como BOA tanto na estação chuvosa quanto na 
seca. Neste mesmo ano, as análises microbiológicas do fitoplâncton mostraram um total 
de seis gêneros de cianobactérias e as análises de ELISA detectaram a presença da 
toxina microcistina durante a estação seca. No entanto, a análise de toxina ainda está 
sendo realizada para a estação chuvosa. A presença da microcistina na água é 
preocupante, pois ela pode causar diversos males aos seres humanos, atingindo 
principalmente o fígado, podendo vir a causar até câncer hepático. Concluindo, a água 
do reservatório Gramame - Mamuaba está com qualidade boa, porém alguns parâmetros 
merecem uma atenção individual maior. A concentração de fósforo total está muito 
elevada e deve continuar a ser observada, também com estudos sobre o uso de 
fertilizantes na área de influência do açude. Os níveis de coliformes termotolerantes 
também devem continuar sendo monitorados. A presença da microcistina é preocupante, 
pois essa toxina bioacumula na cadeia alimentar e não é totalmente removida durante o 
tratamento convencional. Essas são conclusões preliminares, pois esse estudo ainda está 
em fase de andamento. O reservatório Gramame-Mamuaba deve continuar sendo 
analisado constantemente, visto que este abastece a população da maior cidade 
Paraibana, João Pessoa, além de outros municípios que fazem parte da região 
metropolitana de João Pessoa.  
Palavras-chave: Paraíba, Gramame-Mamuaba, Qualidade da água, Índice de Qualidade 
da Água, cianobactérias.  
 
 
Objetivos do trabalho 
 

O reservatório Gramame-Mamuaba é de grande importância para o estado da 
Paraíba por abastecer parte da região metropolitana de João Pessoa. Por estar situado em 
uma área de forte atividade agrícola, este reservatório pode vir a sofrer conseqüências 
resultantes destas atividades que possam comprometer o uso de suas águas. Diante desta 
situação, nosso principal objetivo foi avaliar a qualidade da água do reservatório 
Gramame-Mamuaba através de análises físico-químicas e da detecção de cianobactérias 
tóxicas, bem como caracterizar os aspectos geográficos no seu entorno. 
 
 
Referencial Teórico e conceitual 

 
A água é um bem essencial para o ser humano (MMA, 2005). A saúde da 

população e a qualidade de vida dependem do acesso à água em quantidade suficiente e 
de boa qualidade. A manutenção da qualidade da água depende intrinsecamente do 
manejo do solo e dos recursos hídricos (BRANCO, 2003). A agricultura, por exemplo, 
com o uso excessivo de fertilizantes, pode levar ao despejo de grandes quantidades de 
nutrientes na água de um rio, esse rio então deságua em um reservatório e a 



concentração de nutrientes vai aumentando com o tempo. Esse acúmulo de nutrientes na 
água pode levar ao crescimento desordenado de microalgas e à eutrofização do 
reservatório. A eutrofização consiste no aumento da concentração de nutrientes nos 
ecossistemas aquáticos, causando um desequilíbrio no meio, uma vez que o ecossistema 
passa a produzir mais matéria orgânica do que é capaz de consumir e decompor 
(ESTEVES, 1998). 

Em lagos e reservatórios com grandes concentrações de nutrientes, densas 
populações de microalgas, denominadas florações, podem ser encontradas. A coloração, 
o odor e o sabor da água são afetados por florações de algas. Dentre as algas que 
representam maior perigo para o consumo humano da água estão as cianobactérias. As 
cianobactérias são microalgas também conhecidas como cianofíceas ou algas azul-
esverdeadas e existe uma grande diversidade dentro das cianobactérias, com cerca de 
150 gêneros e 2000 espécies (CALIJURI et. al., 2006; SANT’ANNA et. al., 2006). 
Diversas espécies de cianobactérias têm a capacidade de produzir toxinas, essas 
denominadas cianotoxinas. Baseado em aspectos epidemiológicos, as cianotoxinas são 
divididas em: neurotoxinas, dermatoxinas, citotoxinas e hepatotoxinas. A microcistina é 
uma hepatotoxina que pode provocar desde vômitos até hepato-enterite, gastroenterite e 
câncer quando ingerida por pessoas (PACHECO, 2006; CALIJURI et. al., 2006). Além 
das cianobactérias, outros microorganismos e substâncias podem comprometer a 
qualidade da água, e estes podem ser introduzidos nos corpos hídricos através do 
lançamento in natura de esgotos domésticos e industriais. 

Os reservatórios são detectores sensíveis de impactos antropogênicos, visto que 
são ecossistemas artificiais que integram as conseqüências do uso e ocupação do solo 
dentro de sua bacia de drenagem e por isso devem ser monitorados e geridos de modo a 
terem a melhor qualidade da água possível (MARIANI, 2006). As análises de qualidade 
da água dos reservatórios podem indicar impactos dos mais diversos tipos, a exemplo 
do lançamento de esgotos in natura no ambiente. Diversos estudos comprovaram que as 
atividades antrópicas têm comprometido seriamente a qualidade dos mais diversos 
corpos de água, sejam rios ou reservatórios, através do desmatamento, da agricultura, da 
mineração, da urbanização, das indústrias, entre outras atividades (BRANCO, 2003).  

Para monitorar a qualidade da água, diversos parâmetros são analisados pelos 
órgãos públicos, na Paraíba pela SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente – PB. Para simplificar a leitura de nove parâmetros relevantes de 
qualidade de água, dando um resultado de fácil compreensão para a população, foi 
criado o Índice de Qualidade da Água, ou IQA (SUDERHSA, 1997). Este índice 
resume a análise de nove parâmetros de qualidade com um resultado qualitativo da 
água. Portanto, neste trabalho escolhemos utilizar o IQA para subsidiar a análise de 
cianobactérias no reservatório Gramame – Mamuaba (Alhandra, Paraíba). 
 
 
Metodologia 

 
Delimitação da área de estudo: O reservatório Gramame-Mamuaba está 

localizado na mesorregião da zona da mata, no município de Alhandra – Paraíba, 
próximo à BR 101. A figura 1 mostra a localização do reservatório.  
 
 



 
Figura 1: Mapa com reservatórios e rodovias da Paraíba. A seta aponta para o 
reservatório Gramame-Mamuaba. Fonte: AESA (2007), com modificações. 
 

Cartografia: Para a análise cartográfica da área de estudo foram usados o Atlas 
Geográfico da Paraíba (PARAÍBA, 1985), o livro “Atualização do diagnóstico florestal 
do estado da Paraíba” (SUDEMA, 2004) e o Geo-Portal da AESA (AESA, 2007). O 
mapa cartográfico do reservatório Gramame-Mamuaba (SUDEMA, 2004) foi 
escaneado, georreferenciado e vetorizado usando o programa AutoCAD. As áreas de 
vegetação nativa, hidrologia, sede do município e antropismo foram hachuradas e 
pintadas.  

Análise dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos: Resultados de 
análises físico-químicas e microbiológicas realizadas semestralmente pela SUDEMA 
(2004 a 2007) foram analisados. Os parâmetros monitorados (temperatura, turbidez, pH, 
oxigênio dissolvido - OD, demanda bioquímica de oxigênio - DBO, coliformes 
termotolerantes, resíduos totais, fósforo total e nitrogênio total) foram analisados de 
acordo com Eaton et al. (1995). Após o apanhado dos resultados foram elaborados 
gráficos contendo dados dos nove parâmetros que compõem o IQA.  

Índice de Qualidade da Água: O IQA foi calculado de acordo com SUDERHSA 
(1997) para as estações chuvosa e seca de 2007, usando os resultados das análises dos 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos descritos acima. Este índice resume a 
análise de nove parâmetros de qualidade com um resultado qualitativo da água. O 
resultado do cálculo é um número de 0 a 100, que é então convertido como segue: 0-19 
= péssima, 20-36 = ruim, 37-51 = regular, 52-79 = boa e 80-100 = ótima (CETESB, 
2008). 

Contagem de cianobactérias: Para detecção e contagem de cianobactérias foram 
usados microscópios ópticos e invertidos. A contagem foi feita usando um microscópio 
invertido e uma câmara de sedimentação de Uthermol. Através da contagem de 
transectos horizontais e verticais o número de indivíduos (colônias) por mililitro foi 
calculado para cada espécie encontrada.  

Detecção da microcistina: Arrastos foram feitos usando uma rede de plâncton de 
20µm. A toxina foi detectada usando um kit de ELISA Quantiplate™ para microcistina 
(Envirologics™) de acordo com as instruções do fabricante. Para a leitura das placas a 
leitora modelo EL-800 (Biotek), juntamente com o programa Gen-5 (Biotek) foram 
utilizados. 
 

Reservatório 
Gramame -
Mamuaba 



Resultados 
 

Aspectos geográficos: O reservatório Gramame-Mamuaba tem a capacidade de 
armazenar 57 milhões de metros cúbicos de água (MACHADO et al., 2005). Ele está 
localizado no município de Alhandra, na zona fisiográfica do litoral e mata, com 
altitude de 45 metros e coordenadas de referencia 07º17’49”S / 34º57’36”W. O 
reservatório está inserido em terreno sedimentar do grupo Barreiras e em alguns trechos 
sobre os arenitos e calcários do grupo Paraíba. Os solos são arenosos e/ou argilosos de 
baixa fertilidade, lixiviados, latossolos e podzólico vermelho amarelo, havendo ainda a 
presença de solos de várzea e solos aluviais (PARAÍBA, 1985). 

 
  

 
Figura 2: vista parcial do reservatório Gramame-Mamuaba onde se percebem 
remanescentes de mata atlântica e parte do solo da formação barreiras.  
Foto: Rebecca Luna Lucena, 13/07/2007. 

 
 
A vegetação no entorno do reservatório já se encontra bastante descaracterizada, 

com vastas áreas antropizadas. Há também no entorno, ainda que em forma de 
resquícios, alguns trechos com vegetação dos tabuleiros e mata atlântica como mostram 
as figuras 2 e 3. 
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Figura 3: Mapa das imediações do reservatório Gramame - Mamuaba, evidenciando os 
altos níveis de antropismo e esparsos remanescentes de vegetação nativa. Adaptado de 
SUDEMA, 2004. 
 

Inserido na zona da mata paraibana, mesorregião onde predominam as atividades 
agrícolas, com destaque à cana-de-açúcar, este reservatório está vulnerável a poluição 
por agrotóxicos e fertilizantes. Segundo Moreira (1989), até 1970 o cultivo da cana-de-
açúcar na Paraíba se limitava ao fundo dos vales e as vertentes mais férteis do litoral. 
Porém, com a criação do Proálcool, as superfícies cultivadas se expandiram sobre as 
áreas de mata e cerrado dos tabuleiros. A expansão da cana sobre as áreas de mata e 
sobre a produção de subsistência promoveu a “homogeneização da paisagem” nesta 
região (MOREIRA, 1989). Hoje o que se percebe em campo são resquícios de mata em 
meio a forte atividade agrícola desenvolvida nos arredores do reservatório Gramame-
Mamuaba (ver figura 4).  Na bacia hidrográfica do rio Gramame, 96,5% da área é 
ocupada atualmente pela agricultura (MACHADO et. al., 2005).  

 

               
Figura 4: agricultura no entorno do reservatório Gramame–Mamuaba.  
Foto: Christina Pacheco, 13/07/2007. 



Série histórica dos parâmetros: Os resultados dos parâmetros físico-químicos da 
água em estudo foram comparados aos limites estabelecidos na resolução CONAMA 
357/2005 para águas doces da classe 2. Entre os anos de 2004 e 2007, a temperatura da 
água manteve-se estável, variando entre 27 e 28oC, essas temperaturas são comuns na 
região tropical onde não há grande amplitude na temperatura durante todo o ano (ver 
figura 6). A turbidez manteve-se sempre abaixo do limite máximo permitido na 
resolução, como mostra a figura 7. O pH manteve-se também dentro dos limites e sem 
muitas oscilações, com uma média de 6,95. Este valor mostra uma tendência à acidez, 
como, pode ser visto na figura 8. Os solos lateríticos onde se localiza o reservatório 
Gramame são ácidos, podendo influenciar no pH da água.  
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Figura 6: Temperatura da água (oC) do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 
2007. (.1 =estação chuvosa, .2 = estação seca).    
 

0

20

40

60

80

100

120

2004.1 2004.2 2005.1 2005.2 2006.1 2006.2 2007.1 2007.2

UN
T

Turbidez Limite máximo
 

Figura 7: Turbidez da água (UNT) do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 
2007 e limite máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 =estação 
chuvosa, .2 = estação seca)   
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Figura 8: pH da água do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 2007 e os 
limites máximo e mínimo permitidos pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 =estação 
chuvosa, .2 = estação seca)   

 
Os níveis de resíduos totais permaneceram abaixo do limite máximo, porém 

observou-se uma tendência ao aumento no ano de 2007 (ver figura 9). O OD só 
apresentou uma amostra fora do padrão no primeiro semestre de 2006, quando foi 
observado 3,6mg/L de OD na amostra, enquanto o limite mínimo para reservatórios da 
classe 2 é de 5mg/L (figura 10). O teor de oxigênio dissolvido nos corpos hídricos é de 
fundamental importância para a manutenção das comunidades aquáticas aeróbias. Um 
decréscimo nos teores de OD provoca, entre outros efeitos desastrosos, a morte de 
peixes e demais organismos aquáticos (REBOUÇAS, 2002). O nível de DBO manteve-
se abaixo do limite máximo permitido (figura 11).  
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Figura 9: Resíduos totais na água do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 
2007 e o limite máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 =estação 
chuvosa, .2 = estação seca)   
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Figura 10: Níveis de OD na água do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 
2007 e o limite mínimo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 =estação 
chuvosa, .2 = estação seca)   
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Figura 11: DBO da água do reservatório Gramame – Mamuaba entre 2004 e 2007 e 
limite máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 =estação chuvosa, .2 
= estação seca)   
 

Coliformes termotolerantes ou fecais estiveram sempre presentes em grandes 
quantidades na água apesar de não ultrapassar o limite máximo permitido (ver figura 
12). A presença de coliformes nas águas por si só não representa problemas à saúde, 
indicando apenas a possível presença de fezes e, portanto, de outros organismos 
patogênicos presentes nas fezes, transmissores de doenças como a febre tifóide e 
paratifóide, disenteria bacilar, cólera, hepatite, dentre outras (REBOUÇAS, 2002).  

Já os níveis de fósforo total são preocupantes, pois desde o início da análise 
deste parâmetro em 2005, todos os resultados estiveram acima do limite permitido neste 
reservatório. O Nitrogênio total só foi analisado em 2007 e manteve-se dentro dos 
padrões (ver figuras 13 e 14). A importância do fósforo é que ele, junto ao nitrogênio, 
constitui os principais micronutrientes minerais que estouram o processo de 
eutrofização em rios, lagos e reservatórios (ESTEVES, 1998).  
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Figura 12: Coliformes termotolerantes (UFC/100ml) na água do reservatório Gramame 
– Mamuaba entre 2004 e 2007 e o limite máximo permitido pela resolução CONAMA 
357/2005. (.1 =estação chuvosa, .2 = estação seca)   
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Figura 13: Concentração de fósforo total na água do reservatório Gramame – Mamuaba 
entre 2005 e 2007 e o limite máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 
=estação chuvosa, .2 = estação seca)   
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Figura 14: Concentração de nitrogênio total (mg/l) na água do reservatório Gramame – 
Mamuaba em 2007 e limite máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005. (.1 
=estação chuvosa, .2 = estação seca)   
 

IQA: O cálculo do IQA foi realizado apenas no ano de 2007, visto que nos anos 
anteriores não havia a análise de Nitrogênio Total, que junto aos outros oito parâmetros 
acima descritos compõem o IQA. Os resultados do IQA foram de 69 e 70 e a água do 



reservatório foi classificada como BOA, tanto na estação chuvosa como na seca de 
2007.  

Cianobactérias e cianotoxinas: Como pode ser observado na tabela 1, durante o 
ano de 2007, foram encontrados no total seis gêneros de cianobactérias: Merismopedia, 
Chroococcus, Oscillatoria, Aphanocapsa, Lyngbia e Radiocystis. Dentre estes, só o 
gênero Oscillatoria pode produzir a cianotoxina microcistina. A microcistina é uma 
hepatotoxina que pode ser produzida por Microcystis, Planktothrix, Nostoc, 
Oscillatoria, Anabaena, Anabaenopsis e Hapalosiphon (CHORUS & BARTRAM, 
1999; CALIJURI et al., 2006). 

 
 

Tabela 1: Cianobactérias e microcistina no reservatório Gramame – Mamuaba em 2007 
Data  Cianobactérias (indivíduos/ml) Microcistina 
 
31/07/07 
Estação chuvosa 

Merismopedia minima (182) 
Chroococcus distans (26) 
Oscillatoria sp. (26)  

Total: 235 indivíduos/ml 

Análise em andamento 

 
27/11/2007 
Estação seca 

Oscillatoria sp. (2808) 
Aphanocapsa elachista (888)  
Merismopedia glauca (761)  
Lyngbia sp. (109)  
Radiocystis sp (91) 

Total: 4.655 indivíduos/ml 

Detectada 

 
 
Na primeira coleta, durante a estação chuvosa, foram contadas 235 colônias de 

cianobactérias por mililitro e na segunda coleta, durante a estação seca, observou-se um 
grande aumento no número de colônias com um total de 4.655 por mililitro. As análises 
de ELISA mostraram a presença da toxina microcistina na segunda coleta, porém a 
análise da primeira coleta ainda está em fase de andamento.  
 
 
Conclusões e perspectivas 
  

A água do reservatório Gramame - Mamuaba está com qualidade boa, porém 
alguns parâmetros merecem uma atenção individual maior. A concentração de fósforo 
total está muito elevada e deve continuar a ser observada, também com estudos mais 
detalhados sobre o uso de fertilizantes na área de influência do açude. Os níveis de 
coliformes fecais são altos, apesar de não ultrapassarem o limite estabelecido pela 
resolução CONAMA 357/2005 para águas doces da classe 2. A presença da 
microcistina também é preocupante, pois essa toxina bioacumula na cadeia alimentar e 
não é totalmente removida durante o tratamento de água do tipo convencional. Merece 
destaque também o alto nível de antropismo na área em que se localiza o reservatório, 
visto que a principal atividade que ali se desenvolve está relacionada a degradação do 
meio ambiente através da substituição da vegetação nativa de floresta tropical por 
grandes áreas de monocultura de cana-de-açúcar. Os produtos agrícolas como pesticidas 
e fertilizantes além das queimadas praticadas na atividade canavieira podem contribuir 
diretamente com a poluição das águas deste reservatório, através dos processos de 
erosão no solo e da entrada excessiva de nutrientes na água proveniente do escoamento 
superficial. Essas são conclusões preliminares, pois esse estudo ainda está em fase de 



andamento. O reservatório Gramame - Mamuaba deve continuar sendo analisado 
constantemente, visto que este abastece a população da maior cidade da Paraíba, João 
Pessoa, além de outros municípios que fazem parte da região metropolitana de João 
Pessoa.   
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