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RESUMO

No semi-árido brasileiro, devido às características climáticas, ao regime irregular de chuvas e às

características  do  solo,  a  principal  fonte  de  água  para  abastecimento  humano  tem  sido  os

reservatórios artificiais de superfície, açudes. A ocupação e exploração desordenada dos recursos

naturais  nas  bacias  hidrográficas,  além  da  alta  evaporação  e  da  radiação  solar,  interferem

negativamente  na  qualidade  da  água  armazenada.  Como  consequência,  esses  reservatórios

apresentam  um  processo  de  eutrofização  acelerado,  levando  frequentemente  a  florações  de

fitoplânctons, comunidade esta predominantemente dominada por Cianobactérias. Devido grande

parte desses organismos serem produtores de toxinas, podendo causar uma série de problemas à

população,  decidiu-se  monitorar  a  comunidade  fitoplanctônica  do  açude  Sítios  Novos,

reservatório de usos múltiplos, localizado no município de Caucaia-CE, de janeiro de 2010 a

junho de 2011 investigando a produção de toxinas pelos organismos dominantes. Identificou-se

41 táxons, 19 de cianobactérias e 22 de algas. Apesar da predominância de número de táxons de

algas,  estas  representaram menos  de  10% dos  organismos  quantificados,  com exceção  de  1

amostragem.  Já  as  cianobactérias  estiveram  presentes  em  todas  as  amostragens,  dominando

quantitativamente  o  ambiente  aquático.  Dentre  o  grupo  de  cianobactérias,  destacaram-se

Planktothrix agardhii (PA) e Cylindrospermosis raciborskii (CR). A abundância de PA ao longo de

todo  o  período  de  amostragem variou  de  0  a  5.83x105 cel.mL-1,  o  que  representou  94% da

abundância total do fitoplâncton. A densidade média da PA foi 7.54.104 cel.mL-1. A abundância

CR  no  mesmo  período  variou  de  0  a  3.32x104 cell.mL-1,  representando  18,9%  do  total  da

comunidade  fitoplanctônica.  A abundância  média  de  CR  foi  8.21.103 cel.mL-1.  As  espécies

dominantes foram isoladas, e realizando-se bioensaios em camundongos, teste ELISA e método

de detecção por HPLC, observou-se a produção de STX e dc-STX pela CR e dc-GTX pela PA.

Essa problemática evidencia a necessidade da implementação de ações integradas dos órgãos

ambiental,  de  gestão  dos  recursos  hídricos  e  companhia  de  sanamento  estadual  visando  a

prevenção e remediação do processo de degradação da qualidade da água, atuando na ampliação

do saneamento básico, na educação ambiental, na fiscalização dos usos e ocupações do solo na

bacia  hidrográfica  mas,  principalmente,  no  controle  das  atividades  de  piscicultura  na  bacia

hidráulica, que ocorrem de maneira superintensiva.

Palavras - chave: Eutrofização; Reservatórios; Cianobactérias; Cianotoxinas; Planktothrix; 
Cylindrospermopsis. 



ABSTRACT

In  Brazilian  semi-arid  Northeast  region  due  to  irregular  rainfall  regime,  climatic  and  soil

characteristics,  the main source of human water  supply has been artificial  surface reservoirs.

Disorderly  occupation  and  exploitation  of  natural  resources  on  those  hydrographic  basins,

alongside high evaporation and solar radiation, promote negative impact on stored water quality.

As a consequence, the reservoirs present themselves in a process of accelerated eutrophication,

often  leading to  phytoplankton blooms,   predominantly dominated  by Cyanobacteria.  Due to

many  of  these  organisms  are  toxin-producing,  which  can  cause  a  sort   of  problems  to  the

population, it was decided to monitor the phytoplankton community of a multipurpose reservoir,

located in the municipality of Caucaia-CE, from January 2010 to June 2011, as well as investigate

the production of toxins by the dominant organisms. We identified 41 taxa, 19 of cyanobacteria

and 22 of algae. Despite the predominance of algae over the identified taxa, they accounted for

less than 10% of the quantified organisms, except for one sample. However cyanobacteria were

present in all samples, quantitatively dominating the aquatic environment. Among the group of

cyanobacteria, excelled  Planktothrix agardhii (PA) and Cylindrospermosis raciborskii (CR).  PA

abundance along all sampling period ranged from 0 to 5.83x105 cells.mL-1 , which accounted for

94% of the total phytoplankton abundance. The average density of PA was 7.54.104 cells.mL-1 .

The CR abundance in the same period ranged from 0 to 3.32x104 cells.mL-1 ,  accounting for

18,9% of total phytoplankton community. The average abundance of CR was 8.21.103 cells.mL-1.

The dominant species were isolated and carrying out mice bioassay , ELISA and HPLC analysis,

we observed the production of STX and dc-STX by CR and dc-GTX by PA. This issue highlights

the  need  for  the  implementation  of  integrated  actions  from  environmental  agencies,  water

resources management and sanitation  State companies towards the prevention and remediation of

the degradation of water quality, acting in the expansion of sanitation, environmental education,

oversighting  of  the  use  and occupation  of  the  watershed lands,  but  mainly in  the  control  of

aquaculture activities in the hydraulic basin, which occur in a super intensive way.

Keywords:  Eutrophication.  Reservoirs.  Cyanobacterias.  Cyanotoxins.  Planktothrix.

Cylindrospermopsis.
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 INTRODUÇÃO

No semi-árido brasileiro,  devido às características climáticas, ao regime irregular de

chuvas e às características do solo, a principal fonte de água para abastecimento Humano tem

sido os reservatórios artificiais de superfície, açudes. A ocupação e exploração desordenada dos

recursos naturais nas bacias hidrográficas, além da alta evaporação e da radiação solar, interferem

negativamente  na  qualidade  da  água  armazenada.  Como  consequência,  esses  reservatórios

apresentam  um  processo  de  eutrofização  acelerado,  levando  frequentemente  a  florações  de

fitoplânctons,  comunidade  esta  predominantemente  dominada  por  Cianobactérias  (BARROS,

2013).

As cianobactérias são organismos cosmopolitas, habitando desde fontes termais com pH

superior a 5 e temperaturas de 85°C a oceanos gelados da Antártida (CALIJURI et al., 2006). São

microrganismos  aeróbicos  fotoautotróficos,  procariontes,  predominantemente  pertencentes  a

comunidade  fitoplanctônica  acompanhado  das  algas,  sendo  responsáveis  pela  produtividade

primária dos ambientes aquáticos (LEVLAIVE; TEN-HAGE, 2007).

Esses microrganismos têm a capacidade de produzir  toxinas,  porém o motivo dessa

produção  ainda  é  questão  de  debate  entre  os  especialistas.  Alguns  apontam como motivo,  a

proteção contra  a  herbivoria  (CAMACHO; THATCKER, 2006;  PAUL  et  al,  2001),  já outros

identificam a alelopatia como motivo desta produção  (PFLUGMACHER, 2002; OLIVEIRA,

2012), indicando que esses organismos produzem as toxinas para competirem por recursos.

As  toxinas  responsáveis  pela  PSP  (Paralitic  Shellfish  Poisoning),  são  alcalóides

carbamatos que promovem a interrupção da comunicação entre neurônios e células musculares,

pelo bloqueamento dos canais de sódio (ROSET  et al.,  2001).  Segundo Wiese (2010), tem-se

conhecimento  de  57  análogos  naturais  de  saxitoxinas.  Estas  neurotoxinas  são  um  grupo  de

alcalóides carbamatos que podem ser não sulfatados (saxitoxinas), com um m único grupamento

sulfato (G-toxinas) ou com dois grupamentos sulfatos (C-toxinas). Além dessas, estruturas com

grupamentos  decarbamoil  (dcSTX  ou  dcGTX)  e  novas  toxinas  relacionadas  têm  sido

recentemente  isoladas  (FUNASA,  2003). Essas  toxinas  são  as  mais  difundidas  globalmente,

causando efeitos  prejudiciais  a  saúde pública  e  substanciais  prejuízos  a  industria  pesqueira  e

aquicultura (AL-TEBRINEH et al., 2010).

Essas cianotoxinas  estão predominantemente no meio intracelular,  porém podem ser

encontradas dissolvidas no meio líquido, após a lise celular (LAWTON et al., 1994). Por isso, os

órgãos  de  saúde  pública  apresentam  grandes  preocupações  em  relação  a  presença  desses
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compostos  em  água  de  abastecimento  humano.  No  Brasil,  o  Ministério  da  Saúde,  desde  o

episódio da morte de pacientes em tratamento renal (AZEVEDO et al., 2002), tem desenvolvido

legislações que contemplam padrões de potabilidade de cianotoxinas. Atualmente a Portaria MS

2914 de 2011, estabelece limite máximo de concentração para as microcistinas e saxitoxinas em

água para o consumo humano,  1μg.L-1 e 3μg.L-1, respectivamente.

Em  virtude  disso,  é  de  fundamental  importância  monitorar  a  comunidade

fitoplanctônica dos reservatórios e investigar a toxicidade destes organismos. O presente trabalho

objetivou estudar a comunidade fitoplanctônica em reservatório eutrofizado de usos múltiplos,

localizado  no  município  de  Caucaia-CE,  semi-árido  brasileiro,  identificar  e  isolar  cepas  de

cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas causadoras de PSP e identificar as toxinas

produzidas por estes organismos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Impacto da aquicultura em reservatórios de abastecimento público

Aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos: peixes, moluscos, crustáceos, plantas

aquáticas, crocodilos, jacarés, tartarugas e anfíbios. A palavra cultivo implica em alguma forma de

intervenção  no  processo  de  criação  para  melhorar  a  produção,  como  uma  correta  lotação,

alimentação, proteção contra predadores, etc (FAO, 1990). 

A aquicultura brasileira vive um momento inquestionável de expansão, transformação e

consolidação, tornando-se em algumas regiões do país a atividade principal de pequenos, médios e

até grandes proprietários rurais. Essa atividade partiu de um sistema que se iniciou para satisfazer

necessidades da fome e passou a ser parte de um processo produtivo e econômico, ditado, também

por políticas econômicas (exportação) e sociais (emprego e alimentação), daí o grande impulso que

vem tendo no mundo inteiro (SOUZA, 2006). 

A nível globais, somente no período de 2006 a 2011 a produção passou de 31,3 para

44,3 milhões de toneladas, representando mais de 40% de aumento de produção. Peixe e produtos

de pesca representam uma fonte valiosa de proteínas e micronutrientes essenciais para uma nutrição

balanceada e boa saúde. Em 2009, peixes representavam 16,6% do consumo mundial de proteína

animal e 6,5% de toda a proteína consumida (FAO, 2012).

O  desenvolvimento  da  aquicultura,  em  especial  a  piscicultura,  é  visto  como  uma

alternativa de inserção na economia de mercado, tanto das famílias de pescadores artesanais, como

de pequenos produtores rurais. Possibilita ainda o resgate da agricultura familiar, promovendo a

integração  com  outras  atividades  agropecuárias  e  o  desenvolvimento  da  pequena  propriedade

(SOUZA, 2006). Porém nos últimos anos, o rápido desenvolvimento dessa atividade nos lagos e

reservatórios, fizeram com que os ambientes aquáticos piorassem cada vez mais (MCDANIEL et

al., 2005). 

No reservatório Sítios Novos, Caucaia-Ceará, é desenvolvida aquicultura superintensiva

em tanques-rede  com  o  cultivo  de  Tilápia  (Oreochromis  niloticus),  privadas  e  ligadas  a  uma

Associação de Pescadores (OLIVEIRA  et  al.,  2011).  Geralmente nessa atividade os  peixes são

alimentados 2 ou 3 vezes ao dia e o excesso de alimento é diretamente liberado no recurso hídrico

(NYANTI et  al.,  2012).  O balanço de nutrientes  para  uma fazenda de tanques-rede  hipotética,

mostra que cerca 81,5% de nitrogênio e 85,7% de fósforo usados, são liberados no ambiente para

cada tonelada de peixe produzido e apenas 18,5% de nitrogênio e 14,3% de fósforo são coletados
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como biomassa de peixe. Nessas condições, calculou-se que cerca de 132,5 kg N e 25,0 kg P são

liberados para o ambiente a cada tonelada de peixe produzido (ISLAM, 2005). Já Gondwe  et al

(2011),  estudando  especificamente  o  cultivo  de  tilápias  em  lagos,  afirmam  que  as  perdas  de

nutrientes para o meio ambiente são de 81-91% de C, 59-80% de N e 85-92% de P. O autor ressalta

ainda que em casos de alimentação inadequada e superlotação, por exemplo, as cargas de nutrientes

podem ser ainda maiores. 

Nyanti  et  al (2012)  também  alertam  que  há  impactos  na  qualidade  da  água  de

reservatórios, sendo demonstrado, em seus estudos, pela diminuição do pH, aumento na turbidez,

condutividade elétrica, SST, DBO5 e clorofila-a. Destacando, ainda, que aumento de SST e DBO

foram percebidos até 100 metros dos locais de cultivo. 

Baseado nessa problemática, Zhou  et al (2011), estudando o reservatório Fangbian na

China, afirmam que dentre todas as fontes de poluição, a aquicultura era uma das principais razões

para as altas concentrações de nutrientes. Ressaltando ainda que a grande quantidade de peixes

cultivados, destroem o balanço ecológico original. Levando-o à implicação de que essa atividade

acelera  a  eutrofização  de  lagos  e  reservatórios.  Segundo  os  autores,  faz-se  necessário  serem

tomadas  certas  medidas  preventivas  para  proteger  esses  ambientes  aquáticos,  tais  como

fortalecimento  da  gestão  da  produção  intensiva,  redução  da  produção  em  tanques-rede  e  a

promoção do cultivo ecológico.

Uma  boa  alternativa  para  esses  problemas  seria  a  implantação  de  uma  aquicultura

sustentável, que é definida por Valenti (2008)  como a produção lucrativa de organismos aquáticos,

mantendo  uma  interação  harmônica  duradoura  com  os  ecossistemas  e  as  comunidades  locais.

Devendo  ser  produtiva  e  lucrativa,  gerando  e  distribuindo  renda.  Deve  usar  racionalmente  os

recursos naturais sem degradar os ecossistemas no qual se insere.

2.2 Cianobactérias e cianotoxinas

 Blue-green algae,  mixofíceas,  cianoprocariontes,  cianobactérias  e  cianofíceas,  são os

vários sinônimos disponíveis para esses microrganismos que possuem propriedades encontradas em

algas  e  bactérias  (CALIJURI  et  al.,  2006).  Cianobactérias,  nomenclatura  mais  usual  para  esse

grupo, são  microrganismos  aeróbicos  fotoautotróficos,  procariontes,  predominantemente

pertencentes  a  comunidade  fitoplanctônica  acompanhada  das  algas,  sendo  responsáveis  pela

produtividade primária dos ambientes aquáticos (LEVLAIVE; TEN-HAGE, 2007).
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 Esses microrganismos possuem os fotossistemas I e II e usam a água como doador de

elétrons  no  processo  fotossintético,  resultando  na  produção  de  oxigênio.  Entretanto,  muitas

cianobactérias podem realizar fotossíntese anóxica, usando apenas o fotossistema I, se os doadores

de elétrons, como o sulfureto de hidrogênio, estiverem presentes (MADIGAN et al., 2003).

 Devido  comporem  um  grupo  morfologicamente  diferenciado  de  organismos,  sua

classificação tem sido tradicionalmente baseada em caracteres  morfológicos,  como estrutura da

colônia,  presença  de  células  diferenciadas  (acinetos  e  heterocitos)  (LYRA  et  al.,  2001).  Esses

organismos  podem  ser  unicelulares,  filamentosos  ou  filamentosos  ramificados  multicelulares,

podendo ocorrer individualmente ou em colônias (CALIJURI  et al., 2006; WHITTON; POTTS,

2000).

 De acordo com Calijuri et al (2006) as cianobactérias se reproduzem assexuadamente.

Essa reprodução pode ser por fissão binária (uma célula gerando duas células filhas) ou fissão

múltipla (uma célula gerando mais de duas células filhas). Semelhantemente as demais bactérias, a

divisão celular ocorre por crescimento e invaginação da parede celular. Nas formas filamentosas,

ocorre  primeiro  uma  fragmentação  ou  hormogonia,  que  é  a  quebra  dos  filamentos  em vários

pontos, originando fragmentos pequenos chamados hormogônios, que por meio da divisão celular,

anteriormente descrita, dão origem a novas colônias filamentosas. 

 Em  condições  de  intempéries  ambientais,  como  variações  bruscas  de  temperatura,

algumas  cianobactérias  podem  desenvolver  células  diferenciadas  semelhante  aos  esporos  de

bactérias,  denominadas  acinetos,  que  permite  a  sobrevivência  dos  microrganismos  até  que  as

condições normais sejam estabelecidas (MACEDO; MOLINA, 2008) . 

 Devido a existência de fósseis desses microrganismo que datam de até 3,5 bilhões de

anos, acredita-se que foi devido a atividade metabólica desse grupo que ocorreu a depleção de

dióxido de carbono e o concomitante acúmulo de oxigênio na atmosfera primitiva,  alterando-a

significativamente,  possibilitando  a  evolução  de  muitos  outros  organismos  (CHORUS;

BARTRAM, 1999; YOO  et al.,  1995). À medida que os outros organismos surgiam, a pressão

seletiva exercia importante papel na fixação de cianobactérias que apresentassem resistência aos

mais  adversos  ambientes,  daí  encontrarmos  esses  organismos  nos  mais  diversos  ambientes  do

planeta,  tais  como  crateras  vulcânicas  alagadas,  lagoas  geotermais,  lagos  alpinos  e  boreais  e

sistemas lênticos e lóticos altamente poluídos ( DOS SANTOS, 2009; PAERL, 1988) . 

 A capacidade  de  crescimento  nos  mais  diversos  meios  é  uma  das  características

principais das cianobactérias. Entretanto, ambientes de água doce são os mais favoráveis para o
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crescimento  desses  microrganismos,  devido  a  maioria  das  espécies  apresenta  um  melhor

crescimento em águas neutroalcalinas (pH 6-9), temperatura entre 15oC a 30oC e alta concentração

de  nutrientes,  principalmente  nitrogênio  e  fósforo  (FUNASA,  2003).  Essa  configuração  de

ambiente ideal adequa-se perfeitamente às águas continentais do nordeste brasileiro, que na maioria

dos casos encontram-se em acelerado processo de eutrofização. Esse processo resulta em condições

que favorecem o crescimento de cianobactérias.

 Além do fator  climático,  esses organismos contam com uma série de características

fisiológicas  que  os  fazem  se  sobressair  em  relações  as  algas,  levando-os  a  dominarem  os

ecossistemas aquáticos.  Dentre  essas  características  estão a  capacidade  de regulação na coluna

d'água devido a presença de aerótopos, baixa necessidade de luz (FOGG, 1969; ZEVENBOOM,

1982)  e  a  capacidade  de  estocar  fósforo  e  fixação de  nitrogênio  atmosférico.  Recentemente  o

aquecimento  global  foi  incluído  como  outra  causa  para  a  proliferação  de  cianobactérias

(JEPPESEN et al., 2007; PAERL; HUISMAN, 2009; PAUL, 2008 ).

 O  crescimento  exacerbado  de  cianobactérias  em  determinado  recurso  hídrico  é

comumente denominado na literatura como blooms ou florações. Esse fenômeno é um dos piores

problemas  que  ocorrem em sistemas  aquáticos  dulciaquícolas,  devido  a  formação  de  escumas

superficiais que causam problemas de gosto e odor e até mesmo a produção de toxinas que são

deletérias a saúde humana (WU et al., 2010). 

 As toxinas produzidas pelas cianobactérias são denominadas de cianotoxinas. De acordo

com Calijuri et al (2006) as cianotoxinas podem ser classificadas sob três aspectos. Primeiramente

de acordo com a forma de dispersão no ambiente, podendo ser endotoxinas (quando constituinte da

parede celular e sendo liberada na água após a morte do organismo) ou exotoxinas (polipeptídeos

secretados em baixas concentrações). O segundo aspecto está relacionado com a estrutura química

dos compostos. Baseado nesse quesito, as toxinas podem ser classificadas em alcaloides, peptídeos

cíclicos e lipopolissacarídeos. O terceiro e  último critério adotado é a ação farmacológica, no qual

as toxinas podem ser classificadas em neurotoxinas, hepatotoxinas e dermatotoxinas.  

 Segunda a estrutura química,  Newcombe (2010) acrescenta ainda um quarto tipo de

toxina, β-N-metilamino-L-alanina (BMAA), a qual foi associada por Murch et al.(2004) como uma

doença  neurodegenerativa,  que  se  assemelha  às  doenças  de  Alzheimer  e  Parkinson.  Estudos

anteriores  associavam a  produção  desses  composto  apenas  por  Cicadófitas (SPENCER  et  al.,

1987),  porém  recentes  estudos  mostraram  a  produção  dessa  toxina  por  Nostoc  commune

(JOHNSON  et  al.,  2008),  Nostoc  flageliforme  (RONEY  et  al.,  2009),  Anabaena  sp,
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Aphanizomenon sp,  Cylindrospermopsis raciborskii,  Microcystis sp,  Nodularia sp e  Planktothrix

agardhii (COX et al., 2005).

 As  toxinas  alcaloides  produzidas  pelas  cianobactérias  incluem  uma  variedade  de

compostos que interferem na função de células nervosas (neurotoxinas), incluindo anatoxinas e

saxitoxinas, bem como cilindrospermopsisna, que é reconhecida como hepatotoxina, mas também

causa dano celular geral (citotoxina)(NEWCOMBE, 2010).

 Anatoxina  é  um  alcalóide  neurotóxico  que  age  como  um  potente  bloqueador

neuromuscular pós-sináptico de receptores nicotínicos e colinérgicos (FUNASA, 2003). Esse nome

deriva de  Anabaena flos-aque, pois foi nessa espécie que primeiramente se detectou a produção

dessa  toxina  (CALIJURI  et  al.,  2006).  Já  foi  detectada  a  produção  da  toxina  pelos  gêneros

Anabaena,  Oscillatoria,  Aphanizomenon,  Cylindrospermum,  Planktothrix e  Raphidiopsis

(SIVONEN, 1996;  CODD  et  al.,  1999;  SIVONEN; JONES, 1999;  NAMIKOSHI  et  al.,  2003;

GUGGER et al., 2005) . Devido ao seu pequeno tamanho elas são rapidamente absorvidas quando

ingeridas  oralmente  (NEWCOMBE,  2010).  Nos  animais  afetados  essas  toxinas  podem causar

desequilíbrio,  respiração ofegante  convulsões,  coma,  rigores,  cianose,  contração de membros  e

morte.  A morte  é  devida  a  parada  respiratória  e  ocorre  de  poucos  minutos  a  poucas  horas,

dependendo da dosagem e consumo prévio de alimento (RESSOM et al, 1994; CARMICHAEL,

1994) . 

 Anatoxin-a(S)  é  estruturalmente  diferente  e  até  10  vezes  mais  potente  (em

camundongos) do que a anatoxina (WOOD, 2009). Trata-se de um organofosforado que atua como

inibidor  irreversível  da acetilcolinesterase  na junção neuromuscular  (CARMICHAEL, 2001).  A

reação ocorre inicialmente com a formação de um complexo enzima-anatoxina-a(s), que resulta na

fosforilação da enzima. Dessa maneira a enzima não pode degradar a acetilcolina, que se mantem

continuamente disponível para estimulação das células musculares.(CARMICHAEL, 1994; SINGH

et al., 1999). 

 Essa  neurotoxina  recebeu  um  “s”,  devido  um  sintoma  indicador,  a  salivação,  que

ocorrem em vertebrados. O composto apresenta os mesmos sintomas neurotóxicos de anatoxina-a,

acrescido de intensa salivação (CALIJURI, 2006). Somente é conhecida a produção de ANA-S por

Anabaena  lemmermannii (HENRIKSEN  et  al.,  1997)  e  A.  flos-  aquae (MAHMOOD;

CARMICHAEL, 1987)

 Outras toxinas alcaloides são as saxitoxinas. Esses compostos são classificados como

neurotoxinas. As STX são também conhecidas por PSTs (Paralytic Shellfish Toxins), devido sua
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ação em frutos do mar, especialmente sobre mariscos filtradores (AL-TEBRINEH  et al., 2010).

Segundo  Wiese  (2010)  tem-se  conhecimento  de  57  análogos  naturais  de  saxitoxinas.  Estas

neurotoxinas são um grupo de alcalóides carbamatos  (TABELA 1) que podem ser não sulfatados

(saxitoxinas), com um único grupamento sulfato (G-toxinas) ou com dois grupamentos sulfatos (C-

toxinas).  Além dessas,  estruturas  com grupamentos  decarbamoil  (dcSTX  ou  dcGTX)  e  novas

toxinas relacionadas têm sido recentemente isoladas (FUNASA, 2003).

Tabela 1- Estruturas dos principais análogos naturais de saxitoxinas.

Nome da toxina/ Estrutura

Saxitoxina (STX) DecarbamoilSTX (dcSTX)

neoSTX DecarbamoilneoSTX (dcneoSTX)

Hydroxibenzoato sulfatado STX (GC1) Hidroxibenzoato sulfatado STX (GC2)

Hidroxibenzoato STX (GC3) Gonyautoxin 1 (GTX1)
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Gonyautoxin 2 (GTX2) Gonyautoxin 3 (GTX3)

Gonyautoxin 4 (GTX4) Gonyautoxin 5 (GTX 5 or B1) 

Gonyautoxin 6 (GTX 6 or B2) dcGonyautoxin 1 (dcGTX1) 

dcGonyautoxin 2 (dcGTX2) dcGonyautoxin 3 (dcGTX3) 

 dcGonyautoxin 4 (dcGTX4) C1 
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 C2 C3

 C4 Lyngbya wollei toxin 1 (Lw toxin 1) 

Lyngbya wollei toxin 2 Lyngbya wollei toxin 3 

Lyngbya wollei toxin 4 c

Lyngbya wollei toxin 4 Zetekitoxin 

Fonte: Llewellyn (2006).

 Esses compostos inibem a condução nervosa por bloqueamento dos canais de sódio,

afetando a permeabilidade ao potássio ou a resistência das membranas (AZEVEDO, 1998).  Os

sinais clínicos de intoxicação humana incluem tontura, adormecimento da boca e de extremidades,

fraqueza muscular, náusea, vômito, sede e taquicardia. Os sintomas podem começar cinco minutos



11

após a ingestão e a morte pode ocorrer entre 2 a 12 horas. Em casos de intoxicação com dose não

letal, geralmente os sintomas desaparecem de um a seis dias (CARMICHAEL, 1994). Atualmente,

não  existe  antídoto  para  as  toxinas  PST,  sendo  respiração  artificial  e  fluidoterapia  os  únicos

tratamentos médicos disponíveis (WIESE et al., 2010). Na região dos fiordes da patagônia chilena

pescadores foram intoxicados pelo consumo de  Alacomya ater,  um bivalve filtrador.  Depois da

ingestão de 7 a 9 unidades do animal, 2 pescadores morreram de 3 a 4 horas após o consumo do

marisco. A perícia forense não detectou anormalidades patológicas para as 2 vítimas, com exceção

da condição dos pulmões, crepitação ao toque, congestão e edema. Amostras do mexilhão foram

analisadas e detectou-se, através de bioensaio em camundongo 8575  µg de equivalente STX por

100 g de carne de marisco (GARCIA et al., 2004). Acontecimentos como estes nos desperta para

urgência de mais estudos sobre essas toxinas, tanto no aspecto ambiental como o da saúde pública.

 A terceira cianotoxina do grupo dos alcaloide é a cilindrospermopsina. Essa toxina é

uma alcaloide tricíclico que foi  primeiramente isolada no começo da década de 90 (OHTANI,

1992). Suas variantes estruturais são 7-epi-CYN, 7-desoxi-CYN e na forma desoxigenada, desoxi-

CYN (NORRIS et al., 1999; BANKER et al., 2000). Embora C. raciborskii seja considerada como

o principal produtor desses compostos (KINNEAR, 2010), CYN é produzida por pelo menos outros

5 táxons, sendo estes, Aphanizomenon ovalisporum, Aphanizomenon flos-aquae, Aphanizomenon

gracile, Lyngbya sp, Umezakia natans, Raphidiopsis curvata e Anabaena bergii (PREUSSEL et al.,

2006; RÜCKER et al., 2007).

 Segundo  Metcalf  et  al (2004),  cilindrospermopsina  exibe  um  mecanismo

completamente diferente da toxicidade sobre o fígado do que a microcistina. O dano às células é

causada por bloquear funções essenciais da proteína e, assim, inibir a enzima de síntese proteica. A

toxina  atinge  o  fígado  e  rins,  mas  também pode  causar  danos  ao  pulmão,  o  baço,  conforme

demonstrado em estudos em camundongos (TERAO et al., 1994, FALCONER et al., 1999).

 Os sintomas de exposição a CYN incluem náuseas, vomito, diarreia, dor abdominal, dor

e insuficiência hepática aguda. Os sintomas clínicos podem não ser observáveis imediatamente,

podendo ocorrer dias depois. Por isso, frequentemente é difícil determinar a relação causa-efeito

entre  a  exposição  e  os  sintomas  (HARDY,  2011).  Os  efeitos  da  exposição  vão  além  das

expectativas,  Zebian  (2010),  estudando  os  efeitos  dessa  toxina  em  células  granulosas  e

espermatozoides humanos, observou que em concentração de 1,0μM reduz a viabilidade de células

granulosas  e  na  concentração  de  30μM,  reduz  os  níveis  de  ATP nos  espermatozoides,  assim

diminuindo  sua  viabilidade.  Esses  resultados  levaram os  autores  a  afirmar  que  a  CYN tem o
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potencial de afetar adversamente “as sementes do amanhã” por exposição acidental através de um

elemento que não podemos viver sem, água.

 Pertencente ao grupo de peptídeos cíclicos,  temos principalmente as  microcistinas  e

nodularinas.  Microcistinas são heptapeptídeos cíclicos com estrutura geral de ciclo(-D-Ala-X-D-

eritro-β-ácido metil  aspártico-Z- Adda-D-Glu-N-metildesidroalanina),  onde X e Z são várias L-

amino  ácidos  e  Adda  é  3-amino-9-metoxi-2,6,8-  trimetil-10-phenyldeca-4,6-  ácido  dienóico

(GOLDBERG  et  al.,  1995).  Segundo  SIVONEN  e  JONES  (1999)  mas  de  80  variantes  de

microcistinas já foram identificadas, porém as formas mais comuns são microcistina-LR, RR e YR.

 Microcistinas são provavelmente as cianotoxinas mais predominantes no meio ambiente

e estão frequentemente presentes em altas concentrações de biomassa de cianobactéria (BLÁHA ,

2009).  Ainda  para  esse  autor  os  gêneros  de  cianobactéria  identificados  como  produtores  são

Microcystis,  Anabaena,  Nostoc,  Planktothrix,  Anabaenopsis e  Hapalosiphon,  porém Carmichael

(1994), inclui o gênero Cylindrospermopsis. Esses compostos são inibidores potentes das proteínas

fosfatases (PP) 1 e (PP) 2A causando forte hemorragia hepática (BITTENCOURT-OLIVEIRA ,

2003), depois disso ocorre morte devido falência hepática, com grande destruição dos hepatócitos

(JOCHIMSEN et al., 1998).

 A maioria das pessoas são expostas a cianotoxinas através de água potável, entretanto

algumas podem ser expostas através do consumo de alguns alimentos a base de “algas” e inalação

quando se toma banho (LAMBERT et al., 1994). Porém o pior caso de intoxicação foi relatado por

Jochimsen et al (1998) e Azevedo et al (2002), no qual 50 pessoas vieram a óbito, quando expostos

à água contaminada com microcistina em procedimento de hemodiálise,  na cidade de Caruarú,

Pernambuco. Para o autor, a água continha microcistina devido a um tratamento inadequado na

estação de tratamento de água municipal e do centro de hemodiálise, já que doenças infecciosas,

hipercloração ou pesticidas foram descartados como causa do incidente.

Nodularina é uma toxina que se assemelha com as microcistinas (WOOD, 2009; Meriluoto, 2000),

sendo assim, também apresenta efeitos similares aos das microcistinas (FUNASA, 2003).  Esse

composto foi primeiramente isolado de extratos de Nodularia spumigena (SIVONEN et al., 1989) ,

porém Newcombe  (2010),  relata  Anabaena,  Planktothrix e  Aphanizomen como outros  gêneros

produtores de NDL. É importante ressaltar que NDL é predominantemente intracelular, e somente

uma pequena fração dela é liberada para a água, quando cultivadas em laboratório.(SIVONEN;

JONES, 1999). 
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2.3 Monitoramento, isolamento e cultivo de cianobactérias.

No  Brasil,  é  de  competência  do  Ministério  da  Saúde  e  entidades  a  ele  vinculadas

estabelecer  diretrizes  da  vigilância  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano  a  serem

implementadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por isso, a Portaria MS 2914/2011

estabelece o monitoramento de cianobactérias, com identificação em nível de gênero, no ponto de

captação  dos  mananciais  utilizados  para  abastecimento  humano.  Quando  a  densidade  de

cianobactérias for menor que 10.000 cél.mL-1 a frequência de amostragem é mensal, porém quando

esse valor é excedido, deve-se monitorar semanalmente e se a densidade for maior que 20.000

cél/mL-1, deve-se realizar análise de cianotoxinas semanalmente, também no ponto de captação. A

portaria  recomenda  ainda  que  sejam  realizadas  análises  de  clorofila-a  no  manancial,  com

frequência semanal.

Se os valores de cianotoxinas estiverem abaixo dos valores máximos permitidos (TABELA 2), o

órgão  de  monitoramento  fica  dispensado  dessas  análises  na  saída  do  tratamento.  Devido  aos

problemas  que  podem ocorrer,  a  portaria  também proíbe  o  uso  de  algicidas  para  controlar  a

concentração de cianobactérias em mananciais.

Tabela 2- Valores máximos permitidos para cianotoxinas pela Portaria 2914/11.

Parâmetro Unidade VMP

Microcistinas μg/L 1,0

Saxitoxinas μg equivalente STX/L 3,0
Fonte: Portaria MS 2914/11.

O  primeiro  passo  para  se  estudar  organismos  fitoplanctônicos  é  isolá-los  de  seus

ecossistemas naturais. Existem inúmeras metodologias de isolamento e muitas delas requerem certa

habilidade  e  paciência  do  executante,  pois  pode-se  levar  meses  para  obter  uma cepa  axênica.

Algumas espécies são fáceis de isolar e cultivar, ao passo que outras são difíceis ou aparentemente

impossíveis  de  crescer.  Por  isso  existem mais  cultivos  de  espécies  de  águas  doces  do  que  de

ambientes  de  condições  extremas  (ANDERSEN,  2005).  Os  primeiros  métodos  de  isolamento

dependiam em grande parte  do  acaso.  Placas  de  ágar  enriquecido  com vários  nutrientes  eram

semeadas com o material de campo, geralmente resultando em uma cultura mista de uma poucas

espécies (ACREMAN , 1994). 

Provavelmente  a  metologia  mais  difundida  para  o  isolamento  de  cianobactérias  é

seleção por  capilar  de  vidro  ou pescaria.  Essa  metodologia,  mais  do  que  outras,  requer  muita
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habilidade do analista. É necessário paciência até chegar ao ponto de adquirir prática para capturar

apenas o alvo desejado. Jacinavicius et al (2010) descrevem um procedimento padrão para alcançar

o isolamento dos organismos desejados. Deve-se flambar a lâmina ao início do processo, após o

esfriamento da lâmina coloca-se uma gota da amostra e várias gotas de meio de cultura estéril. Com

o auxílio do capilar de vidro e microscópio, deve escolher o microrganismo a ser isolado, passando-

o pelas gotas de meio estéril, até que ele esteja só na última gota. A gota contendo a célula, tricoma

ou colônia,  deve ser inoculada em tubo de ensaio contendo cerca de 8mL de meio de cultivo.

Muitas  vezes  o  organismo  pode  não  crescer  no  tubo  de  ensaio,  logo  faz-se  necessário  várias

repetições da metodologia.

Para simples estudos toxicológicos, cepas uniespecíficas são suficientes para atender as

demandas, porém para estudos fisiológicos, genéticos ou taxonômicos, faz-se necessário trabalhar

com cepas axênicas (CHOI, 2007). SARCHIZIAN e ARDELEAN (2010) citam como as principais

metodologias de isolamento de cultura axênicas isolamento de uma única célula, centrifugação com

gradiente de densidade e enxague, irradiação ultravioleta, filtração, ou tratamento com antibióticos

e outros germicidas químicos.

Vaara et al (1979) relatou o isolamento 20 cianobactérias dos mais diversos ambientes,

realizando marcações  em linhas  paralelas  com alças  no  meio  sólido  BG-11,  antes  de  inocular

amostras não axênica.  Pequenas alíquotas de cianobactérias eram transferidas para o centro das

placas  com  ágar  marcado.  Os  organismos  foram  incubados  a  26ºC  sob  uma  iluminação

unidirecional  de  50  a  100 lux.  Depois  de  uma incubação  durante  a  noite,  percebeu-se  que  as

cianobactérias deslizaram muito mais do local do inóculo no ágar marcado (FIGURA 1) do que no

sem  marcação,  porque  elas  deslizaram  diretamente  ao  longo  das  marcas  em  direção  da  luz

incidente,  ao  passo  que  as  do  ágar  não  marcado  tenderam a  mudar  sua  direção  ao  longo  do

caminho. Esse comportamento simplificou o isolamento de seus contaminantes.
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a) Deslizamento dos tricomas no ágar marcado b) deslizamento em ágar não marcado. 

Fonte: Vaara et al (1979)

O método anteriormente descrito é muito eficiente com cianobactérias filamentosas que

possuem motilidade, porém no caso de organismos cocoides ou coloniais, não apresentará sucesso.

Em virtude disso, Bolch e Blackburn (1996), desenvolveram metodologia de centrifugação seguida

de  lavagem,  que  se  mostraram  muito  eficientes  para  a  isolamento  axênico  de  Microcystis

aeruginosa  (apresentando  aerótopos)  que  eram  facilmente  desagregadas  em  água  Milli-Q  ou

destilada.  Depois  de  um  ciclo  de  centrifugação-lavagem,  4  das  7  cepas  usadas  em  seus

experimentos, foram purificadas, com 75-95% das colônias presuntivamente livres de bactérias,

sendo posteriormente confirmadas como axênicas. 

A metodologia  de  centrifugação-lavagem  pode  ser  incrementada  com  a  adição  de

antibióticos.  Choi et al (2007) em seu intento de isolar Arthrospira (Spirulina) platensis, utilizando

o meio de cultivo SOT, elaborou esse método.  Os contaminantes bacterianos foram removidos

através de um processo de duas etapa. A primeira, etapa de lavagem, foi repetida três vezes, já a

segunda  consistiu  na  adição  do  pellet  a  meio  SOT  contendo  duas  misturas  de  antibióticos,

imipenem (100 µg.ml–1) e ciclohexamida (20 µg.ml–1), e neomicina (100 µg. ml–1) e ciclohexamida

(20 µg.ml–1). Esse método reduziu a concentração para cerca de 1% do número inicial somente na

etapa de lavagem.

a b

Figura 1- Experimento de isolamento de cianobactérias filamentosas.

a b
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Pode não parecer  verdade,  mas quase tão difícil  quanto isolar  uma cepa axênica de

cianobactéria  é  cultivá-la  de  maneira  segura para  evitar  eventuais  contaminações.  Caso  alguns

procedimentos não sejam tomados corretamente, todo o labor para isolá-la terá sido em vão. 

 Deve-se dar atenção especial para o meio de cultivo que irá ser utilizado nos estudos.

Alguns meios podem beneficiar algumas espécies em detrimento de outras. Existem vários meios

de cultura desenvolvidos para o isolamento e cultivo de algas de água doce.  Alguns deles são

modificações de receitas anteriores para atender a uma finalidade específica, alguns são derivados

da  análise  da  água  no  habitat  natural,  alguns  são  formulados  após  estudo  detalhado  sobre  a

demanda  de  nutrientes  exigida  pelo  organismo,  e  alguns  são  estabelecidos  após  análise  dos

parâmetros  ecológicos.  Os  meios  de  cultivo  geralmente  são  compostos  de  três  componentes:

macronutrientes,  elementos  traços  e  vitaminas.  Esse  três  componentes  são  preparados  com

frequência como soluções-estoque. Essas soluções geralmente são preparadas em concentrações de

100  a  1000  vezes  mais  concentradas  do  que  o  requerido  para  nutrientes,  elementos  traços  e

vitaminas (ANDERSEN, 2005). Segundo Jacinavicius  et al (2010) ASM-1 e BG-11 são os meio

mais usados para o cultivo de cianobactérias.

Outro fator essencial  para o cultivo de cianobactérias é a preparação do meio,  mais

especificamente, a esterilização do meio de cultivo e os materiais utilizados nos diversos processos.

Se diz que um meio ou determinado material está estéril, quando há ausência de microrganismo

vivo  nele.  Por  isso  para  mantermos  a  cepa  axênica,  deve-se  autoclavar  corretamente  meios  e

materiais que serão utilizados.

A operação  de  repicagem  também demanda  atenção  do  analista.  Preferencialmente

deve-se fazê-la em câmaras de fluxo laminar para minimizar a contaminação através do ar.  As

mãos devem estar devidamente higienizadas ou calçadas por luvas. Choi et al (2007) observou que

dentre  as  bactérias  que  contaminavam  suas  cepas,  estavam  presentes   Leucobacter  sp.,

Aeromicrobium sp.,  e  Staphylococcus  spp,  sendo que  todas  crescem em pele  humana.  Pode-se

inferir, então, que a contaminação ocorreu durante o processo de repicagem. 

2.4  Metodologias de análise de cianotoxinas

 Antes  de  se  abordarem  as  diferentes  metodologias  de  detecção  e  quantificação  de

cianotoxinas, faz-se necessário ressaltar 3 passos extremamente importantes anteriores às análises,

que  são  extração,  concentração  e  limpeza  do  material  a  ser  analisado.  Para  a  detecção  de

cianotoxinas, as amostras podem ser extraídas de células ou matrizes biológicas como tecido animal
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ou amostras de água (HARADA et al.,  1999).  Tem-se utilizado diferentes fases líquidas para a

extração de cianotoxinas, dentre elas as mais populares são solução ácido acético 5%, metanol,

metanol  acidificado  (ácido  trifluoracético(TFA)  adicionado)  e  solução  butanol:metanol:água

(1:4:15) (HARADA, 1996). A extração de toxinas intracelulares pode ser considerada um processo

de dois estágios. Primeiro, a parede celular deve ser rompida ou lisada para providenciar o acesso

do solvente de extração à toxina dentro da célula. O segundo estágio é dissolução da toxina do

interior  das  células  no  solvente.  Geralmente  esses  dois  processos  são  estudados  como  um

(NICHOLSON; BURCH, 2001).

 As baixas concentrações de toxinas podem inviabilizar suas determinações devido aos

limites de detecção das técnicas. Para resolver esse problema é necessária uma pre-concentração das

toxinas em solução. Isso pode servir também como uma etapa de limpeza, permitindo a remoção de

material co-extraído, o qual pode interferir na análise.  A etapa de limpeza é  necessária para as

técnicas cromatográficas, pois pequenos picos de toxinas nos cromatogramas podem ser perdidos,

devido ao mascaramento por outras substâncias eluídas e ainda concentrações de toxinas podem ser

superestimadas se o pico não estiver claramente separado de outras substâncias (HADARA et al.,

1999; NICHOLSON; BURCH, 2001).

Existe uma grande variedade de método laboratoriais usados para detectar e identificar cianotoxinas

em águas e células cianobacterianas. Esse métodos podem variar muito no grau de sofisticação e

informação  fornecidas  (HADARA;  LAWTON,  1999).  Essa  variedade  de  análises  disponíveis

incluem técnicas de varredura imunológica ou bioquímica, baseadas em ensaio imunoenzimáticos

(ELISA),  atividade  enzimática  (inibição  da  proteína  fosfatase,  PPIA),  técnicas  cromatográficas

quantitativas baseadas em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), cromatografia líquida

com espectrometria de massa (LC-MS), bioensaio em animais (camundongos) e em alguns casos

são usadas células de tecidos isolados (NEWCOMBE et al., 2010).

Nicholson e Burch (2001), relatam a realização de bioensaios em bactéria luminescente Microtox,

Artemia , Lagostas africanas, larvas do crustáceo Thamnocephalus platyurus e Daphnia. Agrawal et

al  (2012),  afirmam que florações de cianobactérias ou extratos de células isoladas podem afetar

também uma grande variedade de protozoários, como Heteromita globosa e Spumella sp.; rotíferos,

como Brachionus rubens; Copepoda, como Diaptomus bergii, larvas de insetos, como Aedes egypti

e  Culex  pipens  ,  porém  os  organismos  mais  utilizados  são  camundongos.  Esse  ensaios são

realizados a partir da injeção intraperitonial de extrato de cianobactérias, em diferentes doses, nos

organismos-teste. Geralmente usa-se camundongos machos de 25-30g. Após a injeção os animais
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devem ficar sob observação durante 15 minutos para verificação de possíveis sintomas (CALIJURI,

et al., 2006). É possível também se fazer a inoculação da toxina por via oral por gavagem.

Os bioensaios em camundongos eram bem mais utilizados num passado recente, porém

considerações éticas contra o sacrifício de muitos animais, representaram uma grande pressão nos

órgãos regulatórios e de pesquisas para que se desenvolvesse métodos alternativos. (ASP et al.,

2004).

Um desses ensaios é o ensaio do imunoadsorvente ligado à enzima (ELISA: Enzyme-

Linked Immuno Sorbant Assay) que atualmente é o método mais promissor para uma varredura

rápida de amostras contendo microcistinas e nodularinas, devido a sua sensibilidade, especificidade

e fácil operação. Um grande número de amostras ambientais podem ser rastreadas dentro de pouco

tempo  (AGRAWAL  et  al.,  2012).  Esse  método  se  baseia  na  propriedade  de  que  antígenos  e

anticorpos, mono e policlonais, podem ser ligados a vários tipos de superfície, como polivinil ou

poliestireno, de modo que tanto a especifidade dos anticorpos ligados quanto os sítios antigênicos

sejam fielmente preservados (CALIJURI et al., 2006).

Heresztyn  e  Nicholson  (2001)  desenvolveram  outro  método  de  detecção  de

cianotoxinas, o ensaio colorimétrico de inibição da fosfatase, usando as proteínas 2A e p-nitrofenil

fosfatase  como  substrato  para  determinação  de  hepatotoxinas  diretamente  na  água  sem  pré-

concentração da amostra. Os autores utilizaram materiais comercialmente disponíveis e relataram

que a metodologia é bem mais simples do que a similar que utiliza substratos radiomarcados. A

análise  baseia-se  na  descoberta  de  MacKintosh  et  al.  (1990)  que  demonstraram  que  as

microcistinas inibem as enzimas que atuam na desfosforilação das fosfoproteínas intracelulares, em

particular PP1 e PP2. Assim o grau de inibição é usado para medir a concentração de toxina.

Provavelmente a metodologia mais comum e sensível para a detecção de cianotoxinas é

a cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography – HPLC). Essa

técnica permite a distinção entre tipos de toxinas e suas variantes (SPOOF, 2001) . Tem-se utilizado

essa  técnica  pra  detecção  de  anatoxina (HADARA  et  al.,  1989;  RELLÁN  et  al.,  2009),

cilindrospermopsina (HADARA et al., 1994; LI et al., 2001; WELKER et al., 2001; KUBO et al.,

2005), microcistinas (FASTNER et al., 2002; JUNGBLUT et al., 2006 ) e saxitoxinas ( LAGOS et

al., 1999; LAWRENCE, 2001; BERRY & LIND, 2010).

HPLC pode envolver  longos  tempos de análises  e  métodos  para  a  concentração ou

limpeza das amostras, desde que o nível de detecção é relativamente alto. Por esse motivo, Triantis

et  al (2010)  afirmam  que  esse  método  não  é  o  ideal  para  uma  detecção  rápida  de  baixas
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concentrações de toxinas que são requeridas, por exemplo, no monitoramento de águas potáveis.

Para rápidas detecções de diferentes cianotoxinas, Koreivienė e Belous (2010) apontam como uma

boa solução, a análise HPLC-MS/MS com injeção aquosa direta, sem necessidade de limpeza de

amostra. A cromatografia líquida com espectrômetro de massa detecta a massa específica de cada

toxina na amostra e assim fornece a informação de quais variações estão presentes, sendo bastante

relevante para microcistinas, as quais têm cerca de 80 variantes, cada uma variando em toxicidade

(WOOD et al., 2009).

De  acordo  com  Koreivienė  e  Belous  (2010),  cianotoxinas  podem  também  ser

monitoradas  indiretamente,  determinando  os  produtores  de  toxina  no  corpo  d'água,  ou  seja,

detectando  os  genótipos  tóxicos  de  cianobactérias.  Devido  a  alta  sensibilidade  dos  métodos

baseados em PCR (Polymerase chain reaction), genótipos tóxicos podem ser encontrados na água

muito tempo antes da ocorrência de florações de cianobactérias com concentrações detectáveis de

toxinas. Assim, o risco de formação de blooms tóxicos podem ser identificado previamente a época

do  crescimento  e  poderiam  ser  adotadas,  em  paralelo,  inspeções  microscópicas  rotineiras  da

comunidade fitoplanctônicas. Os autores ressaltam ainda que os métodos genéticos são capazes de

indicar o potencial de síntese de toxinas. Assim, esse alerta prévio poderia resultar em fiscalização

mais eficiente, com os esforços concentrados nos recursos hídricos em que formam encontrados  os

genótipos produtores de toxinas. 

 3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

O reservatório  Sítios  Novos (FIGURA 2)  está  localizado no município  de  Caucaia,

região metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil. De acordo com Oliveira  et al  (2011), o açude

compõe o Sistema Integrado de Sítios Novos, acompanhado do canal de transposição, adutora,

agrovila para 55 famílias e projeto de irrigação. 

Localiza-se em uma bacia hidrográfica de 446 km² e possui 2010 ha de bacia hidráulica

(TABELA 3). A barragem (504.470E; 9.583.122N) represa a água do Rio São Gonçalo, possuindo

uma capacidade de armazenamento de 126 milhões de m³ de água (SRH, 2012). 
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Fonte: Google

Segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (2010) o reservatório é

usado  para  dessedentação  animal,  abastecimento  humano,  recreação  de  contato  primário  e

secundário, irrigação, pesca artesanal, piscicultura intensiva, indústria e agricultura de vazante. O

uso intensivo deste reservatório teve como consequência uma intensa eutrofização de suas águas,

sendo classificado pela COGERH (2008) como eutrófico segundo Lampareli (2008)

Tabela 3- Características do Açude Sítios Novos.

LOCALIZAÇÃO
Município Caucaia

Coordenada E 504.470
Coordenada N 9.583.122

Bacia Metropolitana

Rio/ Riacho Rio São Gonçalo
BARRAGEM

Tipo Terra Zoneada

Capacidade (m³) 126.000.000

Bacia Hidrográfica(Km²) 446,000

Figura 2- Localização geográfica da área de estudo.
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Bacia Hidráulica(ha) 2.010,000

Vazão Regularizada(m³/s) 1,100
Extensão pelo 
Coroamento(m) 1.818,0
Largura do 
Coroamento(m) 6,50

Cota do Coroamento(m) 49,20

Altura Máxima(m) 21,50
SANGRADOURO

Tipo Canal escavado em rocha seção retangular

Largura(m) 70,0
Lâmina Máxima(m) 2,20

Cota da Soleira(m) 45,0
TOMADA D'ÁGUA

Tipo Galeria com torre de controle a montante

Diâmetro(mm) 1000

Comprimento(m) 137,00
Fonte: SRH.

De acordo com a compilação de dados da Secretaria  de Recursos Hídricos do Ceará

(SRH, 2001; 2005) realizado por Oliveira  et al (2011), a região do açude é caracterizada por

apresentar índice pluviométrico médio anual de aproximadamente 950 mm.ano-1, concentrados

nos meses de janeiro a maio. A temperatura na região varia entre 26 e 30°C e a evaporação média

anual é de 959,5 mm. 

A bacia hidrográfica apresenta características de zona litorânea, com cobertura vegetal

típica  de  mangue  e  caatinga  arbustiva  densa.  Os  seus  solos  podem  ser  classificados  como

planossolos e planossolos solódicos.

3.2 Coleta, análises, isolamento e cultivo de cianobactérias

As amostras foram coletadas de acordo com as exigências da portaria MS 2914/2011,

entre janeiro de 2010 e junho de 2011, totalizando 45 amostragens, no ponto de captação da

estação de tratamento de água, a 30 cm de profundidade, pela equipe de coleta da Companhia de

Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE).

Para a análise quantitativa foram coletados 1000mL de água bruta em frascos de vidro

âmbar, contendo 5mL de lugol acético, para a fixação in loco.  Os organismos coletados devem
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ser fixados para que não ocorra deterioração ou   reprodução, o que resultaria em erros analíticos

Posteriormente as amostras foram conservadas em isopor contenho gelo e encaminhadas para o

laboratório, onde ficaram protegidas da luz até o processamento.

A densidade celular foi estimada utilizando câmara de sedgewick-rafter (FIGURA 3) e

microscópio  ótico  invertido,  calibrado  conforme  APHA  et  al (2005)  e  CETESB (1978).  As

contagens foram feitas por faixas ou campos,  segundo a distribuição de Poisson, da qual foi

obtida distribuição com intervalo de confiança de 95% ± 20%. Os resultados foram expressos em

células.mL-1 (cél.mL-1). Antes da análise, as amostras foram concentradas por sedimentação em

proveta de 1000mL, durante 24 horas, conforme JARDIM (1999).

Na  Câmara  de  Sedgwick-Rafter,  a  amostra  fixada  (aproximadamente  1  ml),  era

capturada por pipeta de Pasteur, e transferida para a câmara de contagem, e daí feita a analise

quantitativa.  É  válido  salientar  que  para  quantificar  os  organismos  coloniais  procedeu-se  a

dissolução da mucilagem e desmembramento das colônias em células com hidróxido de sódio.

Para a contagem de organismos filamentosos foram aplicadas duas metodologias. Quando

a amostra ambiental apresentava filamentos de comprimento uniforme, contaram-se primeiramente

as células dos primeiros trinta filamentos, calculou-se a média de células por filamento para cada

espécie,  contaram-se  os  filamentos,  e  posteriormente  multiplicou-se  o  número  de  filamentos

contados pela média de células por filamento. No caso de amostras com filamentos de comprimento

muito variáveis, contou-se o número de células por quadrado do retículo de Whiple (400 μm2) e

então multiplicou-se pelo número de retículos preenchidos com filamentos.

Figura 3- Câmara de Sedgewick-Rafter.

Fonte: Autor

Fonte: Autor.

A partir  dos  dados  de  concentração  celular  obtidos,  o  cálculo  do  biovolume  foi

realizado a partir da planilha distribuída pelo sítio eletrônico do Departamento de Sustentabilidade e

Meio Ambiente, Victoria, Austrália.
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 Para análise qualitativa, colocou-se uma gota da amostra em lâmina de vidro coberta

com a lamínula. A observação foi realizada em microscópio ótico com diferentes aumentos, com

objetiva de 10 até  100 X (usou-se óleo de imersão),  dependendo do tamanho da célula  ou da

estrutura que foi analisada, facilitando assim a visualização de detalhes morfológicos importantes

para a identificação das cianobactérias.

As cianobactérias foram identificadas utilizando chaves de classificação, baseadas nas

seguintes  bibliografias  especializadas:  Bicudo & Menezes  (2006),  Bourrely (1972),  Komarék e

Anagnostidis  (2004),  Santanna  et  al  (2006)  e  Cybis  e  Bedati  (2006).  As  medidas  de  células,

colônias, bainhas e envelopes de mucilagem, auxiliaram na identificação, devido algumas espécies

serem semelhantes e se diferenciarem pelo tamanho da célula ou colônia.

Foi importante também a adoção de critérios utilizados por Werner (2002) para uma

melhor identificação das cianobactérias. Esses critérios foram morfologia externa; plano de divisão

celular;  tipo  de  colônia;  disposição  das  células  na  colônia;  presença  ou  ausência  de  envelope

mucilaginoso ou bainha mucilaginosa; forma e dimensões das células vegetativas;  estrutura dos

tricomas; forma do ápice dos tricomas; presença ou ausência de grânulos e de aerótopos; forma e

tamanho dos heterocitos; origem dos acinetos e disposição, número, forma e tamanho dos acinetos.

Para  o  isolamento  foram  coletadas  alíquotas  de  1L  de  água  bruta  e  de  amostra

concentrada com o auxílio de rede de plâncton, com abertura de malha de 20μm. As amostras

foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar e refrigeradas, a fim de reduzir as reações do

metabolismo dos organismos e o consumo de oxigênio na ausência de luz. Tinha-se sempre o

cuidado de preencher somente 2/3 do recipiente com água a fim de que se permita troca de gases

entre água e ar.

As cepas potencialmente produtoras de PST e dominantes foram isoladas utilizando 2

metodologias em paralelo. A primeira foi através da pescaria de indivíduos da amostra ambiental,

utilizando capilar de vidro e lâmina escavada com o auxílio microscópio ótico (100X). A segunda

metodologia foi de plaqueamento (FIGURA 4).  Realizou-se a inoculação de alíquotas de 1 ml de

amostra  ambiental  em  placas  contendo  meio  ASM-1  sólido  (TABELA  4).  Esperou-se  o

crescimento das cianobactérias e em seguida foi retirado, com auxílio de alça bacteriológica,

somente  os  organismos  desejados.  Para  inibir  o  crescimento  de  eucariontes  nos  cultivos,

adicionou-se  ciclohexamida,  em concentração final  de  70µg/mL,  no meio  de cultivo  ASM-1

(GORHAM  et  al.,  1964 )  com pH 8,  onde foram depositadas  as  células  provenientes  das  2

metodologias. 
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Tabela 4- Composição do meio de cultivo ASM-1.

Solução Estoque A Peso(g) Completar para
NaNO3 1,7 200 mL

MgCl2.6H2O 0,41  
MgSO4.7H2O 0,49  

CaCl2.2H2O 0,29  
Solução Estoque B Peso(g) Completar para

K2HPO4 ou 0,87 100mL

K2HPO4 .3H2O 1,14  

Na2.HPO4.12H2O ou 1,78  

Na2.HPO4.7H2O 1,33  
Solução Estoque C Peso(g) Completar para

H3BO3 2,48 100 mL

MnCl2. 4 H2O 1,39  
FeCl3.6H2O 1,08  

ZnCl2 0,335  
CoCl2.6H2O 0,019  

CuCl2 ou 0,0014 ou  

CuCl2 .2H2O 0,0018  
Solução Estoque D Peso(g) Completar para

EDTA Na2(titriplex III) 1,86 100mL

Fonte: Autor.

O capilar de vidro (FIGURA 5) foi obtido através do aquecimento de pipeta de Pasteur

de vidro em bico de Bunsen. Quando a pipeta estava suficientemente aquecida,  era alongava e

Figura 4- Placas utilizadas no processo de isolamento.
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posteriormente  quebrada  cuidadosamente  a  ponta,  para  não  danificar  as  células  que  seriam

pescadas.

Fonte: Dados do projeto.

As cepas isoladas foram cultivadas em frascos de vidro com 2,5L de volume em meio

ASM-1 com aeração contínua, sob um fotoperíodo de 24h, em sala climatizada com temperatura

de 24°C±2 e intensidade luminosa, fornecida por lâmpadas fluorescentes brancas, de 40μmol.

fótons m-2 s –1, até que se obteve uma concentração de cerca de 107 cél/ml.

O  tratamento  estatístico  dos  dados  quantitativos  de  fitoplâncton  e  as  análises  de

correlação com a pluviometria da local de estudo, foram realizados pelo software LibreOffice

Calc

3.3 Extração, isolamento e purificação de toxinas

Para a extração das toxinas intracelulares, a biomassa do cultivo foi concentrada através

de centrifugação a 4000 rpm durante 15min, o sobrenadante foi descartado e coletou-se o material

sedimentado. Foi realizado o congelamento e descongelamento deste material por 3 vezes para que

as  células  fossem rompidas e  o  conteúdo intracelular  liberado.  Após este  passo,  o  material  foi

filtrado em membrana de fibra de vidro 0,45 µm (Macherey-Nagel) e o filtrado, acidificado com

ácido acético 0,1M até pH em torno de 4,0 de forma a garantir a maior estabilidade das toxinas PSP

(INDRASENA, 2000).

Figura 5- Fabricação do capilar de vidro.

a

c d

b
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A metodologia  de extração anteriormente descrita,  só foi  possível  ser  aplicada para

Cylindrospermopsis raciborskii, pois Planktothrix agardhii apresentou alta resistência ao processo

de congelamento-descongelamento. Mesmo este procedimento sendo repetido 6 vezes, não obteve-

se êxito no intento de romper satisfatoriamente as células do tricoma. Para romper as células de P.

agardhii foi  necessária  a  filtração  a  vácuo,  com a  mesma membrana do processo  anterior,  do

material concentrado, seguida de maceração em capsulas de porcelana (FIGURA 6), utilizando o

mínimo de água possível para evitar grandes diluições da toxina. Depois de macerado, o material

foi depositado em tubos de centrífuga e centrifugados a 4000 rpm por 10 minutos. Ao fim desse

processo, coletou-se apenas o sobrenadante.

   Fonte: Autor.

Os materiais obtidos nas etapas anteriores foram submetidos a uma pré-purificação em

cartucho  C18  (Supelco)  para  remoção  de  pigmentos.  Uma  alíquota  de  1mL  de  extrato  de

cianobactéria foi passada em cartucho C18 de 3mL, previamente condicionado por 6mL de metanol

seguido de 6mL de água. Após a passagem do extrato bruto, o cartucho foi lavado com 2mL de

água deionizada e o efluente foi adicionado com o extrato anteriormente purificado.

A separação  das  diferentes  frações  (1A,  1B,  2  e  3)  (TABELA 5)  de  toxinas  PSP

potencialmente presentes, foi realizada através de cartucho de ácido carboxílico de 3mL (Supelco)

pré-condicionado com 10mL de acetato de amônio.  Posteriormente diluiu-se uma alíquota de 2ml

de extrato proveniente da etapa anterior de purificação em C18, para 5ml de água deionizada. O pH

dessa nova solução foi ajustado para 6, utilizando hidróxido de amônio (1%). Em seguida, passou-

se essa solução pelo cartucho, sendo coletada como fração 1A. Após isso, passou-se 4ml de água

deionizada pelo cartucho e coletou-se como fração 1B.  A fração 2 foi coletada a partir da passagem

de 4ml de cloreto de sódio (0,05M). Finalmente, o cartucho foi eluído com 5mL de cloreto de sódio

Figura 6- Material concentrado em processo de maceração.
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(0,3M) e coletou-se como fração 3, segundo metodologia proposta por Lawrence e Niedzwiadek

(2001).

As possíveis toxinas presentes em cada fração podem ser vistas na tabela abaixo:

Tabela 5- Toxinas potencialmente contidas em cada fração da amostra.

Fração Toxinas

1A C toxinas

1B C toxinas
2 GTX1,4, GTX2,3, B1, B2, e dcGTX2,3 

3 STX, NEO, e dcSTX. 

Fonte: Lawrence e Niedzwiadek (2001)

3.4 Análises de toxinas

 

O primeiro  passo  em direção  da  detecção  de  toxinas  foi  realizado  através  de  uma

varredura  pelo do  método  de  imunoensaio  enzimático  ELISA específico,  utilizando  kits  de

microplacas da marca Abraxis® para cylindrospermopsina, microcistina, e saxitoxina.

Após  a  realização  da  etapa  anterior,  direcionou-se  a  análise  cromatográfica  para

saxitoxinas. As análises foram realizadas utilizando-se Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência

(CLAE) Agilent 1260, composto por bomba quaternária, coluna cromatográfica C18 (250X4 mm,

5µm), controlador automático do gradiente das fases móveis, dispositivo de injeção manual com um

loop  de  20  μL,  compartimento  termostatizado  para  coluna  mantido  a  30°C,  desgaseificador  e

detector de fluorecência (FLD) (excitação de 340 nm e emissão de 390 nm). 

Como fases móveis, foram utilizados o formiato de amônio 0,05 M adicionado de 5%

de acetonitrila grau HPLC (A) e formiato de amônio 0,1 M (B) com vazão de 1,5 ml/min. Iniciava-

se com a fase móvel A. De 0 a 7,5min a fase B ia de 0 a 20%. De 7,5 a 11min, a fase B ia de 20 a

80%, mantendo-se ai até 13min. De 13 a 15min voltava a 100% da A. A metodologia acima descrita

foi adaptada de Lawrence e Niedzwiadek (2001).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Monitoramento da comunidade fitoplanctônica
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Ao longo de todo o período de amostragem (janeiro de 2010 a junho de 2011), foram

identificados 41 táxons fitoplanctônicos, sendo 19 táxons de cianobactérias (46% dos organismos

presentes) (FIGURA 7), e 22 táxons de algas divididas em 5 classes, sendo essas Bacillariophyceae,

Chlorophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae e Zignemaphyceae. A classe mais representativa,

entre as algas foram Chlorophyceae (32% de algas), seguida de Bacillariphyceae (10% de algas).

Dentre as algas Chlorophyceae, destacaram-se  Monoraphidium contortum e  Scenedesmus sp, por

estarem presentes em 21 e 24 das 45 amostragens realizadas, respectivamente (FIGURA 8). Já no

grupo Bacillariophyceae,  destacou-se  Aulacoseira granula,  organismo com maior  frequência de

identificação, estando presente em 32 coletas.

A classe  Zignemaphyceae apresentou  somente  3  gêneros,  sendo  Closterium o  mais

representativo estando presente em 15 amostragens. Já as classes Cryptophyceae e Euglenophyceae

foram  representadas  somente  por  um  gênero,  Cryptomons  e  Trachelomonas,  respectivamente.

Ambos gêneros foram identificados em menos de 10 coletas.

A maior diversidade de táxons foi encontrada em fevereiro de 2011, sendo identificados

26 táxons, 13 de cianobactérias e 13 de classes de algas. A menor biodiversidade foi observada nos

meses de julho e agosto de 2010, ambas apresentando 7 táxons de cianobactérias e 3 de algas.

Apesar da predominância das algas em função do número de táxons identificados, estas

representaram menos de 10% dos organismos quantificados com exceção de 1 amostragem (10 de

fevereiro de 2011), na qual o grupo compôs aproximadamente 30% da comunidade fitoplanctônica.

O período de maiores concentrações de algas foi o primeiro bimestre de 2011, período com maior

índice pluviométrico, apresentando uma média de 2807cél.mL-1.  As cianobactérias dominaram o

ambiente quanto a densidade celular, representando 98% ou mais dos organismos quantificados em

38 amostragens (ANEXO I).
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Fonte: Dados do projto.

Percebeu-se uma maior continuidade da presença do grupo de cianobactérias durante o

período em estudo, estando presente em todas as amostragens realizadas (FIGURA 8). As espécies

Cylindrospermopsis catemaco, Cylindrospermopsis raciborskii, Geitlerinema sp, Merismopedia sp

e  Planktothrix  agardhii  destacaram-se  por  estarem  presentes  em  30,  31,  26,  28  e  32,

respectivamente, das amostragens realizadas. 

Observou-se também a ocorrência  de cianobactéria  da ordem Chroococcalles  em 42

coletas, não sendo possível o acompanhamento de todos os seus estágios de desenvolvimento e

portanto sua identificação mais precisa. A concentração máxima desse organismo foi de 110,394

cél.mL-1 em 04 de agosto de 2010. 

Cylindrospermopsis catemaco foi ininterruptamente identificada no período de agosto

de 2010 a fevereiro de 2011, com a máxima densidade celular apresentada de 22.288 cél.mL -1 em

02  de  dezembro,  apesar  deste  organismo  não  ser  costumeiramente  identificado  em  águas

superficiais  no  semi-árido  cearense  (CAGECE,  dados  não  publicados).  Komárkova  &  Tavera

(2003), em estudo no Lago Catemaco, México, também relataram a presença e dominância dessa

espécie acompanhado de C. philipinensis. Naquele ambiente C. catemaco deixou de ser dominante

em  detrimento  de  C.  philipinensis no  período  seco,  quando  as  concentrações  de  nitrogênio

diminuíram devido ao longo período de baixas precipitações na região.

Figura 7- Classes taxonômicas da comunidade fitoplanctônica do açude Sítios 
Novos, no período de jan/2010 a jun/2011.

CYANOBACTERIA CHLOROPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE

ZIGNEMAPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE
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Segundo o estudo realizado por Tavera (1996), sob condições de baixas concentrações

de nutrientes, a população C. philipinenses reage com mais sucesso, produzindo mais heterócitos do

que a de C. catemaco, explicando o motivo da troca de organismo dominante naquele ambiente. 

Apesar de Cylindrospermopsis raciborskii (CR) estar amplamente distribuída ao longo

do período de amostragem, não apresentou grandes concentrações celulares, apresentando máxima

densidade de 33.229 cél.mL-1 em fevereiro de 2010. Essa espécie representou no máximo 21,8% da

densidade celular no período de estudo. Barros  et al. (2012), no estudo de reservatórios do semi-

árido  cearense  relataram o domínio  de C.R nos açudes  Acarape do Meio,  Carmina,  Coronel  e

Madeiro,  chegando  a  apresentar  uma  densidade  de  aproximadamente  3.000.000  cél.mL-1  e

1.172.704 cél.mL-1 em dezembro de 2010, nos açudes Coronel e Serafim Dias, respectivamente.

Costa et al (2006) observaram a predominância das cianobactérias em detrimento dos

outros grupos de fitoplâncton no açude Ribeiro Gonçalves, no estado do Rio Grande do Norte ,

representando  de  90  a  100%  da  densidade  total  da  comunidade  fitoplanctônica,  apresentando

florações mistas de Aphanizomenon spp, Cylindrospermopsis raciborskii e Microcystis spp. Porém

a presença desses organismos não são limitadas somente ao hemisfério sul. Sacker et al (2003), em

Portugal, relata concentrações de CR superiores a 3.106  cél/mL, porém como espécie co-dominante

com outra cianobactéria, na maioria dos casos, Aphanizomenon, Merismopedia, e Oscillatoriales.

Fuentes (2010) também relata o domínio de CR nos lagos Dauterive e Fausse Pointe em Louisiana,

USA, com concentrações superiores a 160.000 cél.mL-1

Embora Padisak (2003) afirme que a espécie CR teve sua origem em regiões tropicais e

subtropicais,  tem  sido,  há  muito  tempo,  considerada  uma  espécie  invasiva  (CHAPMAN  ;

SCHELSKE 1997 ), dominando ambientes lênticos em climas tropicais (BOUVY et al., 2006 ),

subtropicais (BURFORD; O’DONOHUE, 2006) e temperados (BRIAND et al. 2002). Esse sucesso

na competição com outros organismos fitoplanctônicos se dá por um conjunto de características que

a  espécie  apresenta,  como  a  capacidade  de  absorção  de  nitrogênio  atmosférico,  resistência  a

herbivoria, controle de flutuabilidade, habilidade de formar acinetos (ANTAL et al, 2011), além de

alta afinidade por fósforo e  alta capacidade de estocá-lo (ISTVÁNOVICS et al., 2000).

A presença  Geitlerinema sp  foi registrada,  predominantemente,  de  maio  de  2010  a

março de 2011, porém sua maior concentração (15.350 cél.mL-1) ocorreu em março de 2010. Esse

gênero  é  comumente  encontrado nos  reservatórios  do  estado do Ceará.  Companhia  de  Água e

Esgoto do Ceará (Dados não publicados, 2011), relatou, no mesmo período deste estudo, a presença

desse gênero nos  açudes Acarape do Meio,  Gavião,  Serafim Dias,  Madeiro,  Coronel,  Carmina,

Rivaldo de Carvalho,  Cedro  e  Edson Queiroz,  estando presente  em 4 (Acaraú,  Alto Jaguaribe,

Banabuiú e Metropolitana) das 8 bacias hidrográficas do estado.
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Efeitos de toxicológicos de  Geitlerinema amphibium foram relatados por Dogo  et al

(2011).  O  bioensaio  realizado  em camundongos  machos,  mostrou  efeitos  de  intoxicação,  forte

dispneia, prostração e até morte, ocorrendo de no tempo mínimo de 36 minutos após a inoculação

intraperitonial.  O  gênero  Geitlerinema merece  estudos  mais  aprofundados,  não  só  devido  seu

recém-descoberto potencial  toxicológico,  mas por sua produção de ficobiliproteínas (PARMAR,

2010) e outros metabólitos secundários. Essas substâncias têm sido relatadas com atividades anti-

inflamatórias  (REDDY  et  al., 2000),  anti-oxidante  (SONI  et  al., 2008  ),  anti-microbiana

(CHLIPALA et al., 2009), entre outras.

Merismopedia sp foi identificada com uma maior frequência de janeiro a junho de 2010,

com a densidade máxima celular, também nesse período, de 106.891 cél/mL.  Carloto et al (2009)

relatam  a  ocorrência  e  dominância  do  gênero  em  águas  superficiais  no  território  cearense,

acompanhado de organismos do gênero  Aphanocapsa, ultrapassando o valor de  94.000 cél.mL-1,

durante  o  período  chuvoso.  Esse  fenômeno  também foi  observado  no  presente  estudo,  com a

máxima densidade supracitada, ocorrendo no mês de abril, o qual apresentou uma precipitação de

303 mm.



32

Tabela 6- Presença dos táxons identificados ao longo do período de amostragem.
TÁXONS PRESENÇA

CYANOBACTERIA Jun/11 Mai/11 Abr/11 Mar/11 Fev/11 Jan/11 Dez/10 Nov/10 Out/10 Set/10 Ago/10 Jul/10 Jun/10 Mai/10 Abr/10 Mar/10 Fev/10 Jan/10

Anabaena/Aphanizomenon sp. - - * * * * * - * - ** - ** * - - * *
Anabaena sp. * - - * * * *** * * - - **** - - * ** * -

Aphanizomenon sp. * ** * * ** ** ** * ** ** - * - - * * - -
Chroococcales ** ** ** *** **** **** ***** *** ** ** ** * ** * ** ** ** **

Chroococcus sp. - * - - * - ** * * ** - * * * - - * **
Coelomoron sp. - - - - - - - - - * - - - - - - -

Cylindrospermopsis catemaco - - - ** ** **** ***** *** ** *** * - ** - ** * * *
Cylindrospermopsis raciborskii * * ** ** ** **** *** *** * ** - - * ** * ** ** **

Cylindrospermopsis phillippinensis - - - - - * ** * * ** - * * * - * - -
Cylindrospermopsis/Raphidiopsis sp. - - - - * - ** - * ** ** * * - - - - -

Geitlerinema sp. * - - * * ** **** ** ** *** * * * * - ** ** *
Lynbya sp. - - * - * - - - - - - - - - - - - -

Merismopedia sp. ** ** * ** *** - **** *** - - - - ** * ** ** ** **
Microcystis aeruginosa - - - - - - - - - * - - - - - - - -

Planktothrix sp. - ** - - * - ** * * - - - * - - - - *
Planktolyngbia sp. - - - - - - - - - - - - * - - - - -

Planktothrix agardhii * * ** ** ** *** *** ** * *** ** - * ** ** ** ** *
Pseudanabaena sp - - - * - - * - * * * - - - ** ** ** -

Oscillatoriales - - - - - - - - - - - - - - - - - *
CHLOROPHYCEAE

Actinastrum sp. * * - - ** ** * * - - - ** - - - - - **
Actinochloris sphaerica - - - - - - - - - - - - - - - - - *

Ankyra sp. - - - - * - - - - - - - - - - - - *
Botryococcus sp. - - - - - - - - - - - - - - * - - -
Chlorococcales - - - - - - - - - - - - - - ** * - -
Coelastrum sp. - - - - - * - * - - - * - - * - - -
Crucigenia sp. - - * - * - - - - - - - - - - - - -

Dictyosphaerium sp. - - - * ** * * - - - - - - - - - - -
Desmodesmus sp. * - - - - - - - - - - - - - - - - -
Micractinium sp. - - - - * - - - - - - - - - - - ** *

Monoraphidium contortum - - - * **** *** *** ** * - ** - - * ** * - *
Oocystis sp. - - - - - - - - - * - - - - - - - -

Scenedesmus sp. * ** ** ** **** *** ** * - * - - - - ** ** * *
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          Fonte: Autor.

         Observação: Os pontos (*) representam quantas vezes o táxon foi identificado durante o mês. Vale ressaltar que as amostragens não seguiram um
padrão fixo semanal ou quinzenal, porque a CAGECE segue as diretrizes estabelecidas pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Sendo assim,
o número de coletas no mês depende da densidade celular de cianobactérias no reservatório.

BACILLARIOPHYCEAE
Aulacoseira sp - - - - - - - - - - - - * - - * * *

Aulacoseira granulata ** * ** ** * *** ***** *** ** *** * - - * - ** * **
Bacillariophyta - ** * ** **** **** ***** *** ** ** * - * ** ** ** * **
Cyclotella sp. - - * * * * ** ** * * - * * * * ** ** *

ZIGNEMAPHYCEAE
Closterium sp. - ** * * ** ** * - * - - - * - * * - **
Desmidiaceae - - - - - - - - - - - - - - * - - -

Staurastrum sp. - - - - * * * - - - - - - - - - - -
CRYPTOPHYCEAE

Cryptomonas sp. - - * * ** - * - - - - - - - - * * -
EUGLENOPHYCEAE

Trachelomonas sp. - * - - - ** - - - - - - - - * - - -
TÁXONS Jun/11 Mai/11 Abr/11 Mar/11 Fev/11 Jan/11 Dez/10 Nov/10 Out/10 Set/10 Ago/10 Jul/10 Jun/10 Mai/10 Abr/10 Mar/10 Fev/10 Jan/10

Total de táxons identificados 11 13 14 18 26 20 24 18 18 17 10 10 16 12 18 19 17 21
Táxons de cianobactéria 7 7 7 10 13 9 14 11 13 12 7 7 12 8 8 10 10 10
Táxons de outros grupos 4 6 7 8 13 11 10 7 5 5 3 3 4 6 10 9 7 11
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P. agardhii representou 68%, ou mais,  da densidade celular  fitoplanctônica do

reservatório em 11 coletas, chegando a representar 97,2% no dia 06 de Maio, 94% em 20 de

Maio e 91,7% em 23 de Junho de 2010. A maior concentração de PA observado no período

em estudo  foi  583.000 cél.mL-1.  Observou-se  as  maiores  concentrações  dessa  espécie  no

período de janeiro a junho de 2010, estação de chuvas no estado do Ceará, apresentando nos

meses subsequentes uma queda considerável nos valores da análise quantitativa.

Essa queda expressiva da densidade de cianobactérias, pode ser explicada muitas

vezes pela combinação de altas concentrações dessa comunidade em períodos de baixa ou

nula radiação solar combinados com elevadas concentrações fitoplancttônica, implicando na

diminuição da atividade fotossintética, reduzindo a concentração de oxigênio dissolvido no

reservatório. O resultado desse quadro é a morte desses organismos por falta de oxigênio,

fenômeno também conhecido por die off. (ROTTA; QUEIROZ, 2003). 

Mankiewicz-Boczek  (2009),  assim  como  no  presente  trabalho,  relata  da

predominância de P. Agardhii em 2 lagos (Bytynskie and Lubosinskie lakes) da região oriental

da Polônia. No lago Bytynskie, P. Agardhii representou de 79 a 97% e no Lubosinskie de 75 a

99% da biomassa total de cianobacterias. No açude Sítios Novos a população de Planktothrix

agardhii persiste no reservatório em praticamente todos os meses do ano, conforme relatado

também em outras regiões (BERGER, 1975; SAS, 1989; HAŠLER; POULÍCKOVÁ, 2003).

Barros  (2013)  relatou  o  domínio  de  P.  Agardhii  no reservatório  Gavião,  utilizado  para  o

abastecimento de Fortaleza e região metropolitana, durante a maioria dos meses entre os anos

de 2010 e 2011, chegando a apresentar densidade celular de 1.205.964 cél.mL-1. A mesma

constatação foi feita na década passada, por Sales et al. (2005), que relataram uma densidade

média  de   2,29x105  cél.ml-1  no ano de  2003,  representando em média  88,8% das  células

quantificadas no ecossistema aquático.

Considerando as altas temperaturas da água nos reservatórios do estado do Ceará

(em torno de 28oC), a dominância de  PA em detrimento de  Cylindrospermopsis raciborskii,

encontrada neste estudo, vai de encontro aos resultados obtidos por Bonilla et al (2012), que

observaram a dominância de CR em temperaturas mais altas. Segundos os autores, isso seria

devido ao fato de  CR apresentar uma maior taxa de crescimento que PA em temperaturas

elevadas podendo ser favorecida pelo aquecimento global. Entretanto, observa-se que apresar

de a temperatura no Açude Sítios Novos ser elevada, a CR não apresentou dominância sobre a

PA, o que leva a um reforço da ideia que a temperatura não é o único controlador desta

relação de crescimento.
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Fonte: Autor.

Figura 8- Representação dos grupos de cianobactérias no total de células quantificadas.
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Foi  observado  que  o  número  de  táxons  de  algas  (FIGURA 9)  mostrou  uma

correlação positiva com a intensidade de precipitação pluviométrica no reservatório Sítios

Novos,  no  período  estudado.  Percebeu-se  que  em  períodos  de  maiores  precipitações,  a

biodiversidade  de  algas  é  incrementada,  apresentando  um  coeficiente  correlação

(biodiversidade x pluviometria) igual a R2=0,698. Já no grupo de cianobactérias (FIGURA

10), esta mesma correlação não foi observada, obtendo-se uma correlação de R2=-0,045.

As cianobactérias são organismos com uma melhor capacidade adaptativa do que

as algas em relação a radiação solar. Na região em estudo, devido sua proximidade a linha do

equador, a radiação solar, principalmente a UV é de maior intensidade quando comparada

com outras regiões. Assim, provavelmente, as algas têm um incremento no número de táxons

durante  períodos  chuvosos,  quando  há  uma  diminuição  da  radiação  incidente  na  bacia

hidráulica, em virtudes dos dias chuvosos e nublados.

Xenopoulos et al. (2002) corroboram com esta inferência, ao constatarem que as

melhores  taxas  de  crescimento  de  algas  foram  obtidas,  em  seu  experimento,  quando

combinadas  altas  concentrações  de  fósforo  e  baixa  radiação  UV.  Zhang  et  al.  (2008),

estudando o lago Taihu na China, observaram que a cianobactérias possuem uma melhor

fotoaclimatação  do  que  os  demais  grupos.  Além  disso,  o  mesmo  autor  afirma  que  as

cianobactérias apresentaram maiores valores de esfriamento não-fotoquímico, mostrando que

esses microrganismos são melhores em dissipar excesso de energia. Assim podemos perceber

que cianobactérias podem resistir melhor do que os demais grupos de algas às condições de

radiação adversas do semiárido nordestino. 
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Fonte: Autor

Figura 9: Número de táxons de algas  identificados x pluviometria.
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Fonte:Autor

Figura 10: Diversidade de táxons de cianobactérias identificados x pluviometria.
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Quanto a  concentração ou densidade celular  ,  observou-se que em período de

grandes precipitações (período de Janeiro a Maio de 2011, no qual choveu 1692,4mm), a

concentração de cianobactérias decresce significativamente (FIGURA 11). Isso se deve tanto

ao processo de diluição, quanto a sangria do açude. Segundo CAGECE (2011) o açude estava

em processo de sangria em maio de 2011, mês no qual observou-se as menores concentrações

de  cianobactéria  e  outros  grupos  fitoplanctônicos.  Porém  nos  meses  seguintes,  onde  a

incidências de chuvas diminui, observou-se um aumento na densidade celular do grupo. A

análise de correlação entre a densidade celular de cianobactéria e precipitações apontou uma

correlação de R2=-0,30 (FIGURA 12). Já para o grupo das algas observou-se que de modo

geral,  assim como observado para a biodiversidade,  o aumento nas precipitações levam a

aumento na concentração desses organismos (FIGURA 13) no reservatório (R2=0,61). 
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    Fonte: Dados do projeto.

Figura 11: Densidade de cianobactéiras x pluviometria.
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Fonte: Dados do projeto.

Figura 12: Densidade de algas x pluviometria.
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A  muito  tempo  alguns  especialistas  têm  considerado  inadequado,  trabalhos

representarem quantitativamente a comunidade fitoplanctônica somente por abundância ou

densidade celular ao invés do biovolume (OLENINA et al., 2006), alegando ser um dado

mais representativo quando observamos os diferentes tamanhos e formas desses organismos

(PAASCHE,  1960  ). Porém  no  caso  do  açude  Sítios  Novos,  onde  a  maior  parte  dos

organismos são cianobactérias filamentosas, mais especificamente,  Planktothrix agardhii, o

biovolume  apresentou  alta  correlação  (0,99)  com  a  densidade  celular  (FIGURA  13),

mostrando que a contagem de organismos ou células por mililitro, é uma boa representação

quantitativa dos organismos fitoplanctônicos. Isso indica que, onde não há muita diversidade

de organismos fitoplanctônicos, como no caso dos açudes do ceará, a densidade celular é uma

forma representativa ou válida de estimar a dinâmica da comunidade fitoplanctônica. 

Os dados da contagem e identificação de fitoplânctons obtidos, aliados à intensa

atividade de aquicultura no reservatório, mostram que o açude pode estar sofrendo aporte de

nutrientes acima de sua capacidade suporte. Segundo Azevedo (1998), o aumento no número

de cianobactérias concomitante com a diminuição da diversidade fitoplanctônica, são um bom

indicativo da elevação do estado de eutrofização do manancial. De acordo Santos (2009), isso

se dá pelas vantagens adaptativas deste grupo em relação aos outros grupos fitoplanctônicos, o

que lhes possibilitam dominância do ambiente aquático e consequentemente a aparição de

florações.

A hipótese de que a capacidade suporte do açude pode estar sendo ultrapassada, é

suportada pelo registro da morte em massa dos peixes Oreochromis niloticus (130 toneladas)

confinados em tanques-rede,  na margem oeste do reservatório (OLIVEIRAS  et al.,  2011).

Observou-se horas antes desse acontecimento que os peixes estavam subindo à superfície para

obter  oxigênio  atmosférico  e  que  a  coloração  da  água  passou  de  esverdeada  para  um

amarelado escuro, com a presença odores desagradáveis. Essas descrições nos levam a crer

que provavelmente ocorreu o fenômeno anteriormente descrito, o die off.
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     Fonte: Dados do projeto.

Figura 13: Densidade celular x Biovolume de cianobactérias.

ja
n-

20
10

fe
v-

20
10

m
ar

-2
01

0

ab
r-

20
10

m
ai

-2
01

0

ju
n-

20
10

ju
l-2

01
0

ag
o-

20
10

se
t-

20
10

ou
t-

20
10

no
v-

20
10

de
z-

20
10

ja
n-

20
11

fe
v-

20
11

m
ar

-2
01

1

ab
r-

20
11

m
ai

-2
01

1

ju
n-

20
11

0,00E+00

5,00E+04

1,00E+05

1,50E+05

2,00E+05

2,50E+05

3,00E+05

3,50E+05

4,00E+05

4,50E+05

0

5

10

15

20

Densidade celular ciano Biovolume de ciano

Mês

D
e

n
s

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r 
(c

é
l/m

L
)

B
io

vo
lu

m
e

 (
m

m
³/

m
L

)



44

4.2 Isolamento e caracterização morfológica

Devido  a  predominância  dos  táxons  Cylindrospermopsis  raciborskii (CR)  e

Planktothrix agardhii (PA), e seus potenciais de produção de toxinas (HAWKINS et al., 1997;

FALCONER  et  al.,  1999;  WILLIAMS,  2001;  HISBERGUES  et  al.,  2003;

CHONUDOMKUL et al., 2004; CHRISTIANSEN, 2006; KOSOL, 2009; MANGANELLI et

al., 2010 ), decidiu-se desenvolver o procedimento de isolamento para estas espécies. Obteve-

se  êxito  neste  intento  para  ambas  as  espécies,  sendo  necessárias  duas  repetições  da

metodologia de “pescaria” para o isolamento das cepas uniespecíficas seguida da aplicacão de

ciclohexamida para eliminação de organismos eucariontes. As cepas de CR (FIGURA 14) e

PA (FIGURA 15)  foram  nomeadas  respectivamente  pelas  siglas  IRA 02  e  IRA 07.  A

metodologia de isolamento através de placas não obteve o mesmo sucesso.

4.2.1 Cylindrospermopsis racirborskii (Woloszynska) Seenaya & Subbaraju 

Organismo  pertencente  a  ordem  Nostocales,  da  família  Nostocaceae.  Espécie

filamentosa  na  qual  os  tricomas  podem  ser  retos,  curvos,  sigmóides  ou  espiralados.  É

tipicamente planctônica e não apresenta bainha mucilaginosa.  Suas células vegetativas são

cilíndricas, apresentam cor verde claro, aspecto granulado devido a presença de aerótopos de

densidade  variável.  As  células  apicais  cônicas,  acuminadas.  Os  heterocitos  terminais  são

arredondados  ou  cônicos  (pontiagudos),  de  cor  verde-claro  homogênea,  sempre  apicais  e

solitários.  Apresenta  acinetos  ovalados,  de  aspecto  granulado,  solitários  ou  em  pares,

intercalados e separado dos heterocitos por algumas células conforme descrido por UNESCO,

2009 e Sanr' Anna et al (2005).

Ainda segundo o Manual de Identificação desenvolvido pela UNESCO (2009), o

comprimento médio das células é 7,4μm. Esse valor foi bem próximo ao encontrado após a

medição das células de 100 tricomas da cepa isolada, apresentando um comprimento médio

de 7,11μm (DP).

Tabela 7- Comprimento da CR isolada e comparação com outras CR.

Cyanobacteria Comp. Médio (μm) Mediana (μm) Desvio padrão

Cylindrospermopsis raciborskii 7,11 7,14 0,70



45

4.2.2 Planktotrix agardhii (Gom.) Anagnostidis et Komárek 

Organismos  pertencentes  à  ordem Oscillatoriales,  da  família  Phormidiaceae  e

subfamilia  Phormidioidaea.  A  espécie  tem  a  maioria  dos  tricomas  solitários,  de  livre

flutuação, com até 300μm de comprimento. Os tricomas são retos ou ligeiramente curvados.

Geralmente  não  possuem  bainha  mucilaginosa,  mas  podem  apresentá-las,  especialmente

durante os estágios jovens do seu desenvolvimento. As células geralmente são mais largas do

que compridas e possuem muitos aerótopos. Os tricomas possuem de 4 a 6μm de largura. São

imóveis, não constritos e com células gradualmente atenuadas nos ápices. As células possuem

um comprimento médio de 3,14μm. Chegou-se a esse valor a partir de uma medição de 100

tricomas.  As células  apicais  são convexas  e  algumas vezes  cônicas  arredondadas  ou com

ponta. A partir das características observadas, em concordância com Komarék & Anagnostidis

(2008), foi possível a identificação da espécie.

Tabela 8- Comprimento da PA isolada.

Cyanobacteria Comp. Médio (μm) Mediana (μm) Desvio padrão

Planktothrix agardhii 3,14 3,13 0,40
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Fonte: Autor.

Figura 14: C. raciborskii
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Fonte: Autor.

Figura 15: Planktothrix agardhii
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4.3 Análise de cianotoxinas

Através dos ensaios ELISA para microcistinas, cilindrospemopsina e saxitoxinas

foi  detectado  somente  toxinas  do  grupo  saxitoxinas  para  os  dois  táxons  isolados  e  por

conseguinte a análise cromatográfica baseada no método de Lawrence foi direcionada para as

toxinas deste grupo. Identificou-se a presença de SXT e dcSXT (FIGURA 16) no extrato de

CR (IRA02), baseado nos tempos de retenção, 12,6 e 7,2 min respectivamente, similares aos

obtidos a partir da injeção dos padrões. Outra evidência que levou a esta conclusão foi a

característica da SXT de apresentar uma resposta cromatográfica mais intensa quando oxidada

com peróxido que com periodato.  Além disso, observou-se  também o comportamento da

dcSTX  de  apresentar  um  pico  de  subproduto  logo  após  o  seu,  tanto  na  oxidação  com

periodato quanto com peróxido. 

A espécie PA não apresentou STX, NEO, dcSTX, GTX ou C-toxina, entretanto foi

observado um pico (FIGURA 17) no tempo de 2,86min, na amostra oxidada com peróxido.

Apesar da ausência de padrão para se confirmar o tempo de detenção, baseou-se na ordem de

detecção dos picos proposta por Lawrence (2001) levando-se em consideração a diferença

entre  os  volumes  da  coluna  utilizada,  para  inferir-se  que  a  toxina  produzida  pela  cepa  é

provavelmente a dcGTX2,3.

Algumas cianobactérias conhecidas como produtoras de satitoxinas são Anabaena

circinalis na Austrália (HUMPAGE  et al., 1994),  Cylindrospermopsis raciborskii no Brazil

(LAGOS et al., 1999), L. wollei na América do Note (YIN et al., 1997), Planktothrix na Itália

(POMATI et al., 2000),  Aphanizomenon spp na Europa (FERREIRA et al., 2001; Pereira et

al., 2000), na América do Norte (MAHMOOD; CARMICHAEL, 1986) e na China (LIU et

al., 2006).

Cylindrospermopsis  raciborskii produtoras  de  toxina  do  grupo  PSP já  foram

amplamente estudadas no mundo (LAGOS et al., 1999; MOLICA, 2002; HONG et al., 2006).

Essa espécie  também já foi relatada como produtora de cilindrospermopsina (HAWKINS,

1997;  PICCIN-SANTOS;  BITTENCOURT-OLIVEIRA,  2012),  anatoxina  (CHORUS;

BARTRAN, 2004) e microcistinas (BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 2011).

Costa  et  al.  (2006),  estudando  um  açude  do  semi-árido  brasileiro,  também

detectou a presença de saxitoxina na concentração de 3,14µg.L-1  na água bruta. Entretanto, o

isolamento da cepa não foi relatado neste trabalho, sendo a inferência de que a C. raciborskii

seria  a  produtora  da  toxina,  baseada  na  observação  de  que  as  maiores  concentrações  de

saxitoxinas eram encontradas quando a densidade desta cianobactéria aumentava.
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A Planktothrix agardhii, espécie dominante no reservatório Sítios Novos, tem sido

relatada  frequentemente  como  produtora  de  microcistinas  (MARIE,  2012)  e  em  menor

frequência produtores de saxitonias. Pomati (2000) confirmou a produção de saxitoxina por

Planktothrix sp, isolada no lago Varese, Italia. Porém a produção de dcGTX por P. Agardhii

ou por qualquer outra espécie do gênero ainda não foi reportada na literatura, podendo (caso

confirmada pelo uso do padrão) ser este o primeiro relato da produção dessa toxina por esse

organismo.

Outro  problema  relacionado  com a  presença  de  PA em águas  utilizadas  para

abastecimento  público  é  a  sua  capacidade  de  variação  da  produção  de  toxinas  quando

submetidas a uma variação de intensidade luminosa, como relatado por Tonk  et al (2005),

estudando PA produtora de microcistinas. Baseado nesse estudo, observa-se a necessidade de

aprofundar as investigações do impacto das variações ambientais encontradas no semi-árido

brasileiro na produção de toxinas pela PA. 
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Fonte: Dados do projeto.

Figura 16: Cromatogramas do extrato de Cylindrospermopsis raciborskii.
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Fonte: Dados do projeto.

Figura 17: Cromatograma do extrato de PA.
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5 CONCLUSÕES

Observou-se  a  presença  de  6  classes  de  organismos  fitoplanctônicos  no

reservatório Sítios Novos, destacando-se os grupos Cyanobacteria e Chlorophyceae,  sendo

este  último o que mais  apresentou organismos identificados.  Apesar dessa diversidade de

classes, a comunidade foi caracterizada por uma dominância de cianobactérias filamentosas,

mais especificamente PA e CR. 

Essas  duas espécies juntas  chegaram a representar  mais  de 97,5% do total  de

células  fitoplantônicas  presentes  no  ecossistema aquático.  Esse  quadro  nos  mostra  que  o

ecossistema aquático do reservatório apresenta indícios concretos de desequilíbrio ecológico e

processo de eutrofização avançado, devido provavelmente à piscicultura desenvolvida, o que

levou as cianobactérias a dominarem o ambiente. 

Encontrou-se,  também, que a  pluviometria  afeta  a  composição da comunidade

fitoplanctônica do reservatório, mais precisamente as algas. Em períodos onde temos aumento

no volume precipitado, observamos incremento no número de táxon de algas identificados.

Em algumas ocasiões a concentração de algas também é incrementada. Já nos períodos que

antecedem a  estiagem,  ou  seja,  onde  as  precipitações  começam a  diminuir,  encontramos

grandes  concentrações  de  cianobactérias.  Fenômenos  como  esse  devem  ser  mais

profundamente estudados nos diversos reservatórios de abastecimento público no estado do

Ceará e em todo o semi-árido nordestino,  pois, caso se confirme essa constatação, nesses

períodos  deve-se  dar  uma  maior  atenção  para  eventuais  necessidades  de  remoção  mais

eficiente de cianotoxinas.

No caso do reservatório em estudo, onde a maior parte da densidade celular é

composta  por  uma  baixa  diversidade  de  cianobactérias  de  gêneros  de  volume  celular

relativamente  pequeno,  a  concentração  celular  (células.mL-1)  é  um  ótimo  indicador  da

comunidade fitoplanctônica, não havendo a necessidade do cálculo do biovolume. Esta fato

pode ser comprovado pela alta correlação encontrada entre as duas grandezas.

As cianobactérias que dominavam o ambiente foram identificadas, isoladas e a

sua toxicida avaliada. Esses organismos se mostraram produtoras de toxinas causadoras de

PSP. STX e dcSXT para C. raciborskii e dcGTX para Planktothrix agardhii. 

Essa problemática evidencia a necessidade da implementação de ações integradas

dos órgãos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e companhia de saneamento estadual

visando a prevenção e remediação do processo de degradação da qualidade da água, atuando

na  ampliação  do  saneamento  básico,  na  educação  ambiental,  na  fiscalização  dos  usos  e
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ocupações do solo na bacia hidrográfica mas, principalmente, no controle das atividades  de

piscicultura na bacia hidráulica. Além disso, é extremamente necessário que as companhias de

saneamento invistam no desenvolvimento e implantação de tecnologias para minimização dos

riscos de intoxicação aguda e crônica da população que utiliza essas águas para consumo.
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7 ANEXOS

Representação, em porcentual, de cada classe na análise quantitativa nas coletas do período de

estudo.

Tabela 9-Composição da comunidade fitoplanctônica em 08/01/2010.
08/01/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 83.776,80 99,52%
CHLOROPHYCEAE 228 0,27%

BACILARYOPHYCEAE 156 0,19%
ZYGNEMOPHYCEAE 24 0,03%

TOTAL 84184,8 100,00%

Tabela 10-Composição da comunidade fitoplanctônica em 21/01/2010.
21/01/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 37.434,00 99,46%
CHLOROPHYCEAE 102 0,27%

BACILARYOPHYCEAE 84 0,22%
ZYGNEMOPHYCEAE 18 0,05%

TOTAL 37638 100,00%

Tabela 11-Composição da comunidade fitoplanctônica em 03/02/2010.
03/02/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 174.666,10 99,57%
CHLOROPHYCEAE 625,1 0,36%

BACILARYOPHYCEAE 98,7 0,06%
CRYPTOPHYCEAE 32,9 0,02%

TOTAL 175422,8 100,00%
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Tabela 12-Composição da comunidade fitoplanctônica em 18/02/2010.
18/02/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 213.849,40 99,53%
CHLOROPHYCEAE 584,1 0,27%

BACILARYOPHYCEAE 424,8 0,20%
TOTAL 214858,3 100,00%

Tabela 13-Composição da comunidade fitoplanctônica em 03/03/2010.
03/03/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 140.444,30 99,71%
CHLOROPHYCEAE 83 0,06%

BACILARYOPHYCEAE 332 0,24%
TOTAL 140859,3 100,00%

Tabela 14-Composição da comunidade fitoplanctônica em 17/03/2010.
17/03/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 241.037,80 99,71%
CHLOROPHYCEAE 429,8 0,18%

BACILARYOPHYCEAE 92,1 0,04%
CRYPTOPHYCEAE 122,8 0,05%

ZYGNEMOPHYCEAE 61,4 0,03%
TOTAL 241743,9 100,00%

Tabela 15-Composição da comunidade fitoplanctônica em 08/04/2010.
08/04/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 99.935,80 99,27%
CHLOROPHYCEAE 450,8 0,45%

BACILARYOPHYCEAE 202,4 0,20%
ZYGNEMOPHYCEAE 73,6 0,07%
EUGLENOPHYCEAE 9,2 0,01%

TOTAL 100671,8 100,00%
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Tabela 16-Composição da comunidade fitoplanctônica em 22/04/2010.
22/04/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 183.198,70 98,92%
CHLOROPHYCEAE 1618,4 0,87%

BACILARYOPHYCEAE 380,8 0,21%
TOTAL 185197,9 100,00%

Tabela 17-Composição da comunidade fitoplanctônica em 06/05/2010.
06/05/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 195.910,00 99,99%

BACILARYOPHYCEAE 28,6 0,01%
TOTAL 195938,6 100,00%

Tabela 18-Composição da comunidade fitoplanctônica em 20/05/2010.
20/05/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 619.606,40 99,94%
CHLOROPHYCEAE 79,6 0,01%

BACILARYOPHYCEAE 318,4 0,05%
TOTAL 620004,4 100,00%

Tabela 19-Composição da comunidade fitoplanctônica em 10/06/2010.
10/06/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 363.179,20 99,97%

BACILARYOPHYCEAE 46 0,01%
ZYGNEMOPHYCEAE 46 0,01%

TOTAL 363271,2 100,00%
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Tabela 20-Composição da comunidade fitoplanctônica em 23/06/2010.
23/06/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 65.499,30 99,78%
CHLOROPHYCEAE 68 0,10%

BACILARYOPHYCEAE 76,5 0,12%
TOTAL 65643,8 100,00%

Tabela 21-Composição da comunidade fitoplanctônica em 06/07/2010.
06/07/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 112.158,60 99,62%
CHLOROPHYCEAE 371 0,33%

BACILARYOPHYCEAE 53 0,05%
TOTAL 112582,6 100,00%

Tabela 22-Composição da comunidade fitoplanctônica em 04/08/2010.
04/08/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 128.767,50 99,88%
CHLOROPHYCEAE 53,1 0,04%

BACILARYOPHYCEAE 106,2 0,08%
TOTAL 128926,8 100,00%

Tabela 23-Composição da comunidade fitoplanctônica em 10/08/2010.
19/08/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 150.280,00 99,18%
CHLOROPHYCEAE 530,4 0,35%

BACILARYOPHYCEAE 707,2 0,47%
TOTAL 151517,6 100,00%

Tabela 24-Composição da comunidade fitoplanctônica em 02/09/2010.
02/09/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 165.355,90 99,41%

BACILARYOPHYCEAE 976,8 0,59%
TOTAL 166332,7 100,00%
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Tabela 25-Composição da comunidade fitoplanctônica em 15/09/2010.
15/09/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 219.444,10 99,32%
CHLOROPHYCEAE 530,4 0,24%

BACILARYOPHYCEAE 972,4 0,44%
TOTAL 220946,9 100,00%

Tabela 26-Composição da comunidade fitoplanctônica em 23/09/2010.
23/09/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 195.067,60 99,62%

BACILARYOPHYCEAE 745,6 0,38%
TOTAL 195813,2 100,00%

Tabela 27-Composição da comunidade fitoplanctônica em 07/10/2010
07/10/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 147.584,80 99,42%

BACILARYOPHYCEAE 868 0,58%
TOTAL 148452,8 100,00%

Tabela 28-Composição da comunidade fitoplanctônica em 20/10/2010.
20/10/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 139.194,50 99,19%
CHLOROPHYCEAE 152,4 0,11%

BACILARYOPHYCEAE 914,4 0,65%
ZYGNEMOPHYCEAE 76,2 0,05%

TOTAL 140337,5 100,00%

Tabela 29-Composição da comunidade fitoplanctônica em 03/11/2010.
03/11/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 73.409,20 98,73%

BACILARYOPHYCEAE 940,8 1,27%
TOTAL 74350 100,00%
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Tabela 30-Composição da comunidade fitoplanctônica em 18/11/2010.
18/11/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 177.357,60 99,62%
CHLOROPHYCEAE 321,3 0,18%

BACILARYOPHYCEAE 357 0,20%
TOTAL 178035,9 100,00%

Tabela 31-Composição da comunidade fitoplanctônica em 24/11/2010.
24/11/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 196.463,50 99,00%
CHLOROPHYCEAE 700,7 0,35%

BACILARYOPHYCEAE 1274 0,64%
TOTAL 198438,2 100,00%

Tabela 32-Composição da comunidade fitoplanctônica em 02/12/2010.
02/12/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 245.088,40 99,52%
CHLOROPHYCEAE 79,6 0,03%

BACILARYOPHYCEAE 1034,8 0,42%
CRYPTOPHYCEAE 79,6 0,03%

TOTAL 246282,4 100,00%

Tabela 33-Composição da comunidade fitoplanctônica em 10/12/2010.
10/12/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 104.575,20 98,97%

BACILARYOPHYCEAE 1084,2 1,03%
TOTAL 105659,4 100,00%
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Tabela 34-Composição da comunidade fitoplanctônica em 16/12/2010.
16/12/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 71.184,30 99,61%

BACILARYOPHYCEAE 277,5 0,39%
TOTAL 71461,8 100,00%

Tabela 35-Composição da comunidade fitoplanctônica em 23/12/2010.
23/12/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 195.690,60 99,28%
CHLOROPHYCEAE 1171,8 0,59%

BACILARYOPHYCEAE 248 0,13%
TOTAL 197110,4 100,00%

Tabela 36-Composição da comunidade fitoplanctônica em 29/12/2010.
29/12/2010

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 203.283,60 98,86%
CHLOROPHYCEAE 1400,4 0,68%

BACILARYOPHYCEAE 622,4 0,30%
ZYGNEMOPHYCEAE 311,2 0,15%

TOTAL 205617,6 100,00%

Tabela 37-Composição da comunidade fitoplanctônica em 06/01/2011.
06/01/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 135.298,80 98,18%
CHLOROPHYCEAE 1067,2 0,77%

BACILARYOPHYCEAE 1435,2 1,04%
TOTAL 137801,2 100,00%
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Tabela 38-Composição da comunidade fitoplanctônica em 11/01/2011.
11/01/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 47.591,20 98,14%
CHLOROPHYCEAE 204,5 0,42%

BACILARYOPHYCEAE 613,5 1,27%
EUGLENOPHYCEAE 81,8 0,17%

TOTAL 48491 100,00%

Tabela 39-Composição da comunidade fitoplanctônica em 19/01/2011.
19/01/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 40.524,00 91,54%
CHLOROPHYCEAE 1289,4 2,91%

BACILARYOPHYCEAE 2210,4 4,99%
ZYGNEMOPHYCEAE 245,6 0,55%

TOTAL 44269,4 100,00%

Tabela 40-Composição da comunidade fitoplanctônica em 27/01/2011.
27/01/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 148.087,70 95,01%
CHLOROPHYCEAE 6541,6 4,20%

BACILARYOPHYCEAE 884 0,57%
ZYGNEMOPHYCEAE 176,8 0,11%
EUGLENOPHYCEAE 176,8 0,11%

TOTAL 155866,9 100,00%

Tabela 41-Composição da comunidade fitoplanctônica em 03/02/2011.
03/02/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 53.045,50 92,47%
CHLOROPHYCEAE 3873,2 6,75%

BACILARYOPHYCEAE 445,2 0,78%
TOTAL 57363,9 100,00%
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Tabela 42-Composição da comunidade fitoplanctônica em 10/02/2011.
10/02/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 854,00 71,70%
CHLOROPHYCEAE 285 23,93%

BACILARYOPHYCEAE 43 3,61%
CRYPTOPHYCEAE 4 0,34%

ZYGNEMOPHYCEAE 5 0,42%
TOTAL 1191 100,00%

Tabela 43-Composição da comunidade fitoplanctônica em 16/02/2011.
16/02/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 30.411,00 93,75%
CHLOROPHYCEAE 1504,2 4,64%

BACILARYOPHYCEAE 196,2 0,60%
CRYPTOPHYCEAE 261,6 0,81%

ZYGNEMOPHYCEAE 65,4 0,20%
TOTAL 32438,4 100,00%

Tabela 44-Composição da comunidade fitoplanctônica em 24/02/2011.
24/02/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 63.313,80 95,31%
CHLOROPHYCEAE 2823,6 4,25%

BACILARYOPHYCEAE 144,8 0,22%
ZYGNEMOPHYCEAE 144,8 0,22%

TOTAL 66427 100,00%

Tabela 45-Composição da comunidade fitoplanctônica em 03/03/2011.
03/03/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 27.008,80 92,38%
CHLOROPHYCEAE 1275,2 4,36%

BACILARYOPHYCEAE 954 3,26%
TOTAL 29238 100,00%
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Tabela 46-Composição da comunidade fitoplanctônica em 17/03/2011.
17/03/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 87.126,60 100,00%

TOTAL 87126,6 100,00%

Tabela 47-Composição da comunidade fitoplanctônica em 31/03/2011.
31/03/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 49.557,30 98,91%
CHLOROPHYCEAE 432,6 0,86%

BACILARYOPHYCEAE 103 0,21%
CRYPTOPHYCEAE 10,3 0,02%

TOTAL 50103,2 100,00%

Tabela 48-Composição da comunidade fitoplanctônica em 14/04/2011.
14/04/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 35.413,50 98,98%
CHLOROPHYCEAE 244,4 0,68%

BACILARYOPHYCEAE 122,2 0,34%
TOTAL 35780,1 100,00%

Tabela 49-Composição da comunidade fitoplanctônica em 27/04/2011.
27/04/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 14.184,00 99,42%
CHLOROPHYCEAE 55,8 0,39%

BACILARYOPHYCEAE 25,2 0,18%
CRYPTOPHYCEAE 1,8 0,01%

TOTAL 14266,8 100,00%
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Tabela 50-Composição da comunidade fitoplanctônica em 11/05/2011.
11/05/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 13.099,80 99,58%
CHLOROPHYCEAE 44,8 0,34%

BACILARYOPHYCEAE 7 0,05%
ZYGNEMOPHYCEAE 1,4 0,01%
EUGLENOPHYCEAE 1,4 0,01%

TOTAL 13154,4 100,00%

Tabela 51-Composição da comunidade fitoplanctônica em 25/05/2011.
25/05/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 38.331,30 98,52%
CHLOROPHYCEAE 496 1,27%

BACILARYOPHYCEAE 79,6 0,20%
TOTAL 38906,9 100,00%

Tabela 52-Composição da comunidade fitoplanctônica em 09/06/2011.
09/06/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 129.245,20 99,52%
CHLOROPHYCEAE 496 0,38%

BACILARYOPHYCEAE 124 0,10%
TOTAL 129865,2 100,00%

Tabela 53-Composição da comunidade fitoplanctônica em 21/06/2011.
21/06/2011

CLASSES CONCENTRAÇÃO PORCENTAGEM
CYANOBACTERIA 235536 99,55%
CHLOROPHYCEAE 806,4 0,34%

BACILARYOPHYCEAE 268,8 0,11%
TOTAL 236611,2 100,00%
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