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Diatoms as indicators of water quality in urban rivers 
 

ABSTRACT Diatoms can now be excellent indicators of water quality in urban rivers, especially if they serve as a source 
of water. The objective of this research was to determine the relationship between diatoms, water quality and urban 
rivers. The analysis of the data obtained indicated that in Europe, the use of diatoms as an indicator of water quality in 
urban rivers is already effective. As for Brazil, the data indicate in Rio Grande do Sul and Paraná; the researches of this 
triad are in an evolutionary phase. Northeast region, Pernambuco, the use is not yet as effective as in the south, In 
Amazonas and Pará, the researches for the composition of the triad in the Water Quality Index (IQA), still does not 
present effectiveness, one of the explanations is the lack of insertion in the existing legislations as the variables to be 
analyzed, among them, the use of diatoms. Therefore, the IQA without the complementation of the diatomaceous 
analysis may be incomplete due to the indication of other chemical variables such as, for example, polycyclic aromatic 
hydrocarbons not included in the current IQA. 
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Introdução 
 

A utilização de diatomáceas em estudos pioneiros (Whitton e Kelley 1995; Kelly et al 1998; Hall e Smol 1999; 

Gomez e Licursi 2001; Ács et al 2005) para o monitoramento da qualidade da água de rios e riachos, concluiram que, 

além de abundantes em ecossistemas aquáticos, elas são excelentes bioindicadores da qualidade da água porque 

respondem de forma rápida as ações antrópicas que causam desequilíbrio ambiental (Moresco et al 2011). 

 Isso ocorre porque estas algas se destacam entre os grupos que podem ser encontrados em riachos, tanto em 

abundância de população, quanto em riqueza de espécies (Meegan e Perry 1996; Pentecost et al 1997; Silva-Benavides 
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1996; Vavilova e Lewis 1999). No Brasil, esse pioneirismo está relacionado com os estudos realizados na Serra do Cipó -  

MG (Mendes 2003) acerca da composição da flora de diatomáceas (Schneck et al 2008). 

 Outro estudo (Tison et al 2008) correlaciona a estrutura de uma comunidade diatomácea, de acordo com a 

sensibilidade e o estresse ocasionado pela poluição no meio aquático.  Consequentemente, uma parte fundamental dos 

ecossistemas lóticos são os conjuntos comunitários perifíticos, cuja diversidade aumenta à medida que as influências 

antropogênicas sobre o sistema também se elevam. Isso é consistente com a hipótese de perturbação intermediária, 

onde se evidencia que a maior diversidade é mantida em níveis intermediários de poluição.  

 Porém, o excesso de nutrientes nas bacias hidrográficas e nos tributários desta são, muitas vezes oriundo de 

ações antrópicas, como descargas de água poluída, que provoca distúrbios nos ciclos biogeoquímicos naturais e efeitos 

colaterais indesejáveis. Dessa forma, as avaliações quantitativas e qualitativas dos impactos são extremamente 

relevantes para a manutenção dos ecossistemas naturais (Salomoni 2004). 

 Atualmente, a qualidade da água é determinada, basicamente, por nove parâmetros (Ex.: Demanda Bioquímica 

de Oxigênio – DBO; Demanda Química de Oxigênio (DQO), pH, Sólidos Suspensos – SS; condutividade, turbidez e 

Oxigênio Dissolvido – OD), determinados pela Resolução CONAMA 357:2005, para o denominado “padrão de 

potabilidade” (Brasil 2005). O uso de parâmetros biológicos para medir a qualidade da água se baseia nas respostas de 

organismos em relação ao meio onde vivem. A habilidade de proteger os ecossistemas depende da capacidade de 

distinguir os efeitos das ações humanas das variações naturais (Mugnai et al 2010). 

Essa afirmativa tem como base os estudos efetuados quanto ao crescente impacto antrópico, principalmente 

pelas atividades industriais e agrícolas (Esteves 2011; Crosseti et al 2013). Neles, reflete-se sobre a qualidade das águas 

superficiais e escassez dos recursos hídricos. Além disso, o fluxo d'água é influenciado por variáveis como gravidade, 

ventos e temperatura, descartes de efluentes líquidos que elevam a disponibilidade de matéria orgânica e os nutrientes 

do meio (Medeiros et al 2017). 

Devido a esses fatos, a presença de macrófitas aquáticas em ambientes lóticos, assim como em ambientes 

lênticos, está relacionada a diversos fatores e, sua presença, é de extrema importância nestes ecossistemas devido às 

diversas funções, especialmente, quanto ao potencial de absorverem o excesso de nutrientes e poluentes das águas 

(Hegel e Melo 2016). 

Os poluentes absorvidos pelas diatomáceas, tem gênese a partir do desenvolvimento e urbanização. As cidades 

vêm degradando todo o ambiente ao seu contorno, ar poluído, rios e outras fontes de água contaminadas, lixões a céu 

aberto e desmatamentos. Devido as primeiras compreensões sobre os riscos ambientais e ameaças à vida no planeta, 

o termo sustentabilidade apareceu. Desde então, isso tem sido um dos maiores desafios da sociedade contemporânea 

e de seus governantes nas cidades. Nessa relação (causa-efeito), fica claro que a introdução e o estimulo às ações 

sustentáveis nas cidades é fundamental para se ter uma qualidade de vida melhor (Morsch e Mascaró 2016).  

Porém, a sustentabilidade, em áreas urbana, está acoplada ao planejamento urbano que é realizado para a 

cidade formal, e para a cidade informal são analisadas tendências dessa ocupação. Dentre os principais problemas 

relacionados com a infraestrutura de água encontra-se a falta de tratamento de esgoto, pois, grande parte das cidades 

da região não possui tratamento de esgoto e lança os efluentes na rede de esgotamento pluvial, que escoa pelos rios 

urbanos (Tucci 2008). 

Além desse fator, a sensibilização da população, principalmente em áreas onde se encontram mais moradias de 

baixo nível econômico e social, relacionada ao quesito de conservação dos ecossistemas aquáticos, é  mínima, uma vez 

que há uma carência de conhecimento e falta de recursos atrelada as precárias condições de vida, e resulta no despejo 

de efluentes domésticos sem tratamento nos ecossistemas aquáticos além da poluição gerada pelo descarte incorreto 

de resíduos sólidos sobre os mesmos (Goulart e Callisto 2003). 

Enfim, a qualidade da água tem sido afetada com a poluição hídrica causada pelo crescimento populacional 

associada a ausência ou deficiência de saneamento básico adequado, especialmente quando envolve os chamados “rios 

urbanos”. Esse problema foi a justificativa para essa pesquisa e incrementa a relevância da mesma, que tem como 

objetivo, realizar uma análise qualitativa acerca da tríade: diatomáceas, qualidade da água e os rios urbanos. 
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As diatomáceas 
 

Quanto a presença das diatomáceas, sabe-se que elas surgiram no Cretáceo diversificando-se continuamente, 

sendo hoje, o principal componente da flora marinha pelágica e uma parte significante da flora dulceaquícola (Costa et 

al 2007). Em face do período geológico que surgiram, elas apresentam-se como registros fósseis, e isso se deve à 

natureza resistente de sua parede celular que é composta de sílica (Si), nitrogênio (N), fósforo (P) o que permite a 

formação de depósitos silicosos denominados diatomitos (Reis 2014, Souza et al 2007). 

As diatomáceas (Bacillariophyceae) apresentam estruturas (Figura 1) que permitem identifica-las como 

constituintes um dos grupos de algas mais importantes que integram a comunidade fitoplanctônica, caracterizadas 

como organismos unicelulares microscópicos fotossintetizantes adaptados a passar parte ou todo o tempo da sua vida 

em suspensão em águas abertas oceânicas ou continentais. Nos oceanos, elas formam o maior componente do 

plâncton, que é responsável por cerca de 40 a 45% do total da produção primária do planeta (Lobo et al 2016). 

 

 
Figura 1. Estruturas internas e externas das diatomáceas. 

Fonte: Santos et al (2018). 
 

Esses microrganismos eucariontes unicelulares, também são denominadas de algas douradas. A classificação 

delas no meio aquático está associada ao tipo de substrato que elas aderem: macrófitas (epífitas); rochas (epilíticas); 

animais (epizóica) grãos de areia (episâmicas), sedimentos (epipélicas). Vale ressaltar que estas algas são resistentes em 

condição heterotrófica: a luz - adapta cromática, e baixa disponibilidade de matéria orgânica (Cavalcante 2012). As 

aplicabilidades acadêmicas destas denominações foram utilizadas por pesquisadores brasileiros que se dedicaram aos 

estudos destas algas em ambientes lóticos (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Aplicabilidade das denominações em face aos locais de fixação das diatomáceas. 

Diatomáceas Ocorrência UF Autores e ano da publicação 

 

Epiliticas 

Rio das Antas RS Schneck et al 2008 

Rio Vacacaí RS Durigon et al 2012 

 

Epipélicas 

Rio Itupanema PA Costa et al 2007 

Rio Paranapanema SP/PR Fontana e Bicudo2009 

 

Perifíticas 

Rio Negro AM Dias-Castro et al 2004 

Córregos Nazaré, Guaiapó e Remo PR Moresco et al 2011 

Rio Descoberto GO Delgado 2006 

 

Apesar das diatomáceas estarem expostas a condições não favoráveis de sobrevivência (ex.: pH >5), no decorrer 

de sua história evolutiva, adaptaram-se a fatores ambientais adversos (Ribeiro e Senna 2005). No entanto, as espécies 

de diatomáceas possuem limites de tolerância diferentes a mudanças ambientais, como por exemplo condutividade, 



4 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Pereira Júnior et al. (2018) 

temperatura, concentração de nutrientes, além de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Além disso, a taxa de 

reprodução assexuada é elevada, o que torna este organismo um excelente indicador de integridade biológica (Kelly et 

al 2008; Reis 2014).  

Tais indicações podem ser efetuadas a partir dos restos de diatomáceas, zooplâncton, vertebrados e pólen de 

sedimentos, podem ser utilizados para, além da determinação da sequência de eventos que ocorrem em lagos, 

proverem dados inerentes às alterações da vegetação em uma bacia hidrográfica, pois, são influenciados por fluxos 

hidrodinâmicos e tempos de retenção em represas, interferindo também em seus ciclos de vida e reprodução de 

espécies (Tundisi e Tundisi 2016).  

Portanto, as alterações nas condições do ecossistema aquático interferem diretamente sobre a atividade 

fitoplanctônica e, consequentemente, o desenvolvimento e distribuição de algas são dependentes de fatores como 

turbulência, pH e disponibilidade de nutrientes (Crosseti et al 2013).  

No Brasil, os estudos acerca das diatomáceas como “indicadoras da qualidade da água” ainda são escassos e 

concentrados na região sul (Durigon 2013; Medeiros et al 2017; Reis 2014; Viana 2007). No Amapá, como indicadoras 

das variáveis em zona estuarina (Silveira 2012), logo abaixo, ou seja, no Pará, os estudos versam sobre a presença de 

diatomáceas como constituintes fitoplanctônicos (Vilhena et al 2017); como objetos para estudos hidrodinâmicos 

(Ribeiro et al 2008).   

Enfim, tanto a diversidade quanto as funções ambientais por elas exercidas, a abundância nos ecossistemas 

aquáticos, indicam que este grupo de algas silíceas, podem também apresentar atributos que as tornam excelentes 

bioindicadores das condições da água, respondendo prontamente às alterações ambientais. Considera-se que o curto 

ciclo de vida, e a sensibilidade específica a alterações e distúrbios ambientais, a facilidade de amostragem e preservação 

delas para identificação taxonômica (Moresco et al 2011). 
 

A qualidade da água 
 

Os parâmetros físicos para uma análise minuciosa de água abrangem desde sua temperatura até a análise de 

sólidos suspensos, sólidos dissolvidos pelo método gravimétrico, como também análise da turbidez pelo método 

Nefelométrico. Outro importante parâmetro na análise química é o teor de cloro residual livre que está intimamente 

ligada ao tratamento da água, pois os produtos de cloro são comumente utilizados para a desinfecção de água (Santos 

et al 2007; Silva et al. 2009). 

O monitoramento biológico dos ecossistemas lóticos, utilizando diatomáceas pode ser mais eficiente do que 

medidas físicas e químicas da água porque integram efeitos ambientais ao longo do tempo, ou seja, são capazes de 

refletir estados não mais existentes no momento da verificação, porém, originados a partir do processo de maturação 

da comunidade (Durigon 2013).  

Atualmente, as diatomáceas têm sido reconhecidas com boas indicadoras na qualidade da água e uso do solo. 

Elas representam um importante componente dos ecossistemas aquáticos e respondem rapidamente a mudanças 

ambientais. Com isso, o crescimento da degradação de ecossistemas de águas doces no mundo, tem buscado efetivar 

os padrões de condições de monitoramento, evolução e biopesquisas em muitos países (Tan et al 2017). 

Como indicadoras dessa qualidade, elas podem identificar as variações na acidez, que pode ser provocada pela 

chuva ácida e acidez de águas subterrâneas afetam a assembleia das diatomáceas porque elas são sensíveis as 

modificações dessa variável. Dentre aquelas sensíveis, tem-se a espécie Cyclotella bodanica (pH< 5) e, a Ulotrix sp, 

correlaciona-se com a Drenagem Ácida de Minas – DAM (Wang et al 2014). 

Elas também podem ser indicadoras de metais pesados (Ex: Cádmio – Cd; Chumbo – Pb) em corpos hídricos 

lóticos (Lamaia et al 2005). A frústula das diatomáceas, quando deformadas, indicam que o rio está sob seca, ou alta 

intensidade luminosa, ou com salinidade elevada, e até presença de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos – HPA, 

resultante do estanque de locais de revenda de combustíveis, como a gasolina, bem como pesticidas (Silva et al 2009). 

  No município de Paragominas, norte do estado do Pará, os rios Uraim e Prainha, são monitorados com o 

controle tradicional quanto a qualidade da água, especialmente em relação a remoção dos coliformes totais em cinco 

etapas (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção) que ocorrem no processo de tratamento da água 
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realizado pela Companhia de Saneamento de Paragominas – SANEPAR. Os dados indicaram que a condição de remoção 

desses coliformes foi mais eficaz (100%) na etapa de tratamento (Rodrigues et al 2017). Todavia, esta companhia ainda 

não associa o IQA com a análise da biodiversidade de diatomáceas para confirmação mais eficaz da qualidade da água. 
 

Os rios urbanos 
 

Dentro de padrões e normas limnológicos de variabilidade espacial de parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, os reservatórios urbanos de abastecimento público são classificados como grandes corpos de água 

duciaquícolas na superfície terrestre, visto que a maioria pode ser caracterizada como lagos de gênese artificial, 

originados a partir do represamento de rios (Barbosa 2013).  

Essa classe de rios, os urbanos, beneficiam as cidades, como, na valoração e valorização da ambiência urbana, 

pois a natureza proporciona qualidade de vida aos habitantes urbanos, mas, eles podem ser um problema ou se 

tornarem a solução paisagística na cidade (Morch e Mascaró 2016).  

A capacidade depurante hídrica encontra-se prejudicada em razão da grande quantidade de carga poluidora 

cujo lançamento é feito periodicamente nesses ecossistemas, em especial, de atividades agropecuárias intensivas, de 

mineração, humanas e industriais. Desta forma, a partir de todas estas fontes, as atividades agropecuárias e os efluentes 

urbanos e industriais são tidos como os principais responsáveis pela diminuição no índice de qualidade das águas 

superficiais (Silva e Souza 2013).  

Um outro tipo de contaminação desses rios é o extrativismo mineral. Em Ontário, no Canada, houve 

contaminação por acidificação e por contaminação por metais. Nesse caso, tanto o rio principal quanto os tributários, 

recebem efluentes domésticos e industriais municipais (Lavoie et al 2018). 

A poluição dos rios não é novidade na história da humanidade.  A cidade de Roma, em 300 a.C, já enfrentava 

problemas no abastecimento de água devido a poluição dos rios. Em 1938, o parlamento inglês votou a primeira Lei 

Nacional antipoluição do mundo: não se deve lançar imundice nenhuma nos rios e ruas devendo os detritos serem 

lançados fora da cidade. Em Paris, por volta de 1600, foi preciso ser baixada uma ordem pública, dada a situação 

sanitária da cidade, que foi cunhada como “sai de baixo” (Garcias e Afonso 2013). 

Neste contexto, a conservação de corpos d’água torna-se fundamental para que o pleno desenvolvimento de 

atividades econômicas e qualidade de vida populacional sejam garantidos, posto que estes corpos possuem grande 

relevância como recurso essencial à sobrevivência, recreação, dentre outros (Lopes 2007).   

A poluição orgânica da água diz respeito à liberação de produtos de origem animal ricos em matéria orgânica 

(fezes, sangue, urina, chorume, etc.) nos mananciais. A presença de grande quantidade destas substâncias na água 

ocasiona a proliferação excessiva de microrganismos aeróbicos que irão diminuir consideravelmente os níveis de 

oxigênio dissolvido. Além disto, a degradação da matéria orgânica por meio destas bactérias disponibiliza grandes 

quantidades de nitrogênio e fósforo na forma de nitritos, nitratos e fosfatos, passíveis de serem utilizados pelas algas, 

que passam a se proliferar, dando origem ao processo conhecido por eutrofização (Lobo et al 2016). 

O crescimento desordenado da população gera um rápido processo de urbanização, com várias consequências 

que se refletem na qualidade da água dos corpos hídricos. A falta de rede coletora e de tratamento de efluentes 

domésticos e industriais, além do uso indiscriminado de herbicidas e fertilizantes nas plantações são os principais 

fatores envolvidos, no caso dos ambientes lóticos (Moresco et al 2011). 

No Brasil esses tipos de poluições são frequentes, pois, hoje, mais de 86% da população vivem nas cidades. O 

problema é grave, pois a concentração se deu de forma desorganizada e muito rápida. Mas, este país não preparou as 

cidades que o constituem, para receber essa demanda. O resultado foi catastrófico e tem gerado uma série de 

problemas concentrados, principalmente, nas periferias das grandes cidades como, por exemplo, a conturbação Rio de 

Janeiro – São Paulo. Com isso, o estado de depredação dos rios urbanos é o retrato de tal situação, com águas poluídas 

e fontes de muitas doenças. Entre as causas desse abandono, podem ser citados o crescimento sem sustentabilidade, 

aliado à exploração imobiliária além dos limites da sustentabilidade do ambiente onde as cidades são erigidas (Garcias 

e Afonso 2013). 
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Na Região Norte, o crescimento urbano no estado do Pará foi efetivado sob várias fases com a extensa e 

capilarizada hidrografia. Longe de qualquer determinismo ambiental, na verdade a história da estruturação urbana de 

Belém e de sua região demonstra como a presença dos cursos d´água na paisagem e no ambiente regional condicionou 

formas de aproveitamento econômico e soluções de territorialização, no Norte do país e em assentamentos urbanos 

costeiros em geral (Ponte 2015). 
 

Considerações finais 
 

As diatomáceas apresentam-se como ferramentas importantes para o controle e manutenção dos corpos 

hídricos, pois, além de se reproduzirem facilmente e estarem presentes em diversos ecossistemas aquáticos, podem 

também indicar mudanças no meio em que vivem Esta característica é de grande relevância, pois o crescimento urbano 

associado com a falta de sensibilização ambiental, tem afetado diretamente os recursos hídricos pondo em risco a 

quantidade de água potável disponível, bem como a fauna e a flora marinha.  

Quando o rio tem caráter urbano, as autoridades mantenedoras da captação, tratamento e distribuição das 

águas nas cidades e municípios, devem iniciar a adoção de diatomáceas como associação ao monitoramento da 

qualidade dela, tanto aquela que é fornecida, bem como a que é utilizada como áreas de lazer como, por exemplo, 

balneabilidade. Isso mitigará os custos com a saúde pública e permitirá investimentos em outras áreas essências como, 

por exemplo, a educação.  

Então, essa tríade ainda não está consolidada devido as legislações ambientais que não incluíram as diatomáceas 

no exame de IQA, mas, já existem estudos e pesquisas que permitirão aos órgãos competentes uma análise mais 

profunda a cerca dessa tríade, o que permitirá a elaboração de legislações que permitam a associação entre esses três 

itens. 
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