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RESUMO 

As cianobactérias podem produzir metabólitos secundários com propriedades 
altamente tóxicas, que são conhecidas como cianotoxinas. Váriosepisódios de 
intoxicação em humanos e animais têm sido relatados nos mais diversos países. 
Algumas espécies de cianobactérias tóxicas desenvolvem-se em ambientes de 
água doce, principalmente em reservatórios, formando florações intensas 
sobcondições favoráveis. Florações de cianobactérias têm sido observadas 
frequentemente no reservatório Joanes I (Região Metropolitana de Salvador-RMS, 
Bahia) que é responsável pelo abastecimento da cidade de Salvador e RMS, além 
de possuir intenso uso recreativo, aquicultura, navegação, pesca e irrigação. 
Deste modo, avaliar a comunidade de cianobactérias e identificar a presença de 
genes de cianotoxinas, bem como detectar a produção de toxinas em florações do 
reservatório Joanes I é de fundamental importância para os órgãos de gestão das 
águas e saúde pública de modo a permitir a utilização segura desse recurso 
hídrico. Neste trabalho, as amostras de água de quatro pontos distintos no 
reservatório Joanes I foram analisadas, em uma campanha, no período úmido. As 
análises físico-químicas e biológicas da água seguiram a metodologia do Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater. Observou-se que os 
parâmetros oxigênio dissolvido, fósforo total, cor verdadeira, demanda bioquímica 
de oxigênio e coliformes termotolerantes apresentaram-se fora dos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 2. O cálculo do 
índice de estado trófico da água dos pontos amostrais indicaramcondições 
eutróficas. As investigações microscópicas das amostras preservadas com 
lugol,identificaram dez gêneros cianobacterianos, sendo cinco deles conhecidos 
como potencialmente produtores de toxinas. As contagens de células pelo método 
de Utermöl nas quatro amostras, mostraram que nos pontos P3 e P4 os valores 
excederam os recomendados pela Resolução CONAMA 357/05 para águas classe 
2 (<50.000 células mL-1), e três pontos amostrais (P1, P3 e P4) excederam valores 
indicados pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, a qual estabelece 
análises e coletas semanais da água acima de 20.000 células mL-1. O potencial 
genético para produção das toxinas cilindrospermopsina, microcistina e 
saxitoxinas foi avaliado a partir da extração do DNA genômico total das amostras 
e observou-se amplificações por PCR dos genes PS e mcyE. Os produtos da PCR 
foram sequenciados e comparados com banco de dados utilizando a ferramenta 
BLASTe mostraram que elas se agruparam com sequências homólogas de 
cianobactérias conhecidas como produtoras das respectivas toxinas. As análises 
químicas por LC-MS/MS das amostras ambientais buscando a 
cilindrospermopsina, anatoxina-a e homoanatoxina-a detectaram a presença 
somente da cilindrospermopsina nos pontos P1 e P2. Os resultados deste estudo 
contribuem para o aumento de informações sobre o reservatório Joanes I, a 
importância da utilização conjunta de diferentes métodos para análises das 
cianobactérias e suas toxinas, e alertam para preocupante situação deste 
reservatório em relação à saúde pública.  

PALAVRAS-CHAVE: Cianobactérias, Cianotoxinas, Saúde Pública, Biotecnológia. 



  

 

 

ABSTRACT 

Cyanobacteria produce secondary metabolites with highly toxic properties, which 
are known as cyanotoxins. Numerous cases of intoxication in humans and animals 
have been reported in several countries. Some species of toxic cyanobacteria 
develop in freshwater environments, mainly in reservoirs, forming intense blooms 
under favorable conditions. Cyanobacterial flora have frequently been observed in 
the Joanes I reservoir (Metropolitan Region of Salvador-RMS, Bahia), which is 
responsible for supplying the city of Salvador and RMS, besides having intense 
recreational use, fishing and irrigation. Thus, evaluating the cyanobacteria 
community and identifying the presence of cyanotoxin genes, as well as detecting 
toxin production in the Joanes I reservoir blooms is of fundamental importance to 
water management and public health bodies in order to allow the use water 
resource. In this work, water samples from four distinct points in the Joanes I 
reservoir were analyzed in a wet season. The physical-chemical and biological 
analyzes of water followed the methodology of the Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. It was observed that dissolved oxygen, 
total phosphorus, true color, biochemical oxygen demand and thermotolerant 
coliforms were outside the limits established by CONAMA Resolution 357/05 for 
class 2 waters. The calculation of the trophic status index of the water sample 
points indicated eutrophic conditions. Microscopic investigations of the samples 
preserved with lugol identified ten cyanobacterial genera, five of them being known 
as potential toxin producers. Cell counts by the Utermöl method in the four 
samples showed that at points P3 and P4 the values exceed those recommended 
by CONAMA Resolution 357/05 for class 2 waters (<50,000 cells mL-1), and all 
sampling points exceeded values recommended by Ordinance No. 2914/2011 of 
the MS, which establishes weekly analyzes and collections of water above 20,000 
mL-1 cells. The genetic potential for the production of the toxins, 
cylinderspermopsin, microcystin and saxitoxins was evaluated by extracting the 
total genomic DNA from the samples and PCR amplifications of the PS and mcyE 
genes were observed. PCR products were sequenced and phylogenetic analyzes 
of the amino acid sequences showed that they were clustered with homologous 
sequences of cyanobacteria known to produce the respective toxins. The chemical 
analyzes by LC-MS / MS of the environmental samples searching for the 
cylindrospermopsina, anatoxin-a and homoanatoxin-a detected the presence of 
only cylindrospermopsina at points P1 and P2. The results of this study contribute 
to the increase of information on the Joanes I reservoir, the importance of the joint 
use of different methods to analyze the cyanobacteria and their toxins, and alert to 
the worrying situation of this reservoir in relation to public health. 

KEY WORDS: Cyanobacteria, Cyanotoxins, Public Health, Biotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao invés da coleta e devido tratamento dos efluentes líquidos, em muitas cidades 

no Brasil, frequentemente ocorre o lançamento in natura de esgotosdomésticos e 

industriais. Além disso, ocorrecarreamento e lixiviação de fertilizantes agrícolas e 

dejetos derivados da pecuária, em corpos hídricos ou direto no solo, sem 

préviotratamento e/ou sem tecnologiaadequada, o que provoca a eutrofização e, 

com isso, pode propiciar os episódios de florações nos corpos hídricos (Chorus et 

al., 1999; Nunnery et al. 2010; Nuvolari, 2011; SNSA, 2015; ANA, 2016). 

A floração de fitoplânctonem reservatórios brasileiros é um problema recorrente, e 

tem prejudicado os usos múltiplos da água, uma vez que pode causar impactos de 

ordem socioeconômica, ambiental e de saúde pública, além decontribuir para 

problemas nas propriedades organolépticas, como alterações na coloração, no 

odor e sabor desagradável na água tratada para abastecimento (Taranu et al., 

2015; SNSA, 2015; ANA, 2016;Häggqvist et al. 2017).  

Outrossim, a decomposição dos organismos da floração de fitoplâncton leva a 

desoxigenação, alterando as propriedades químicas da água e afetando a 

capacidade de sobrevivência de organismos aquáticos. Entretanto, o maior 

problema está na capacidade de algumas espécies de cianobactérias produzirem 

certos metabólitos secundários, denominados genericamente de cianotoxinas. 

Dentre as cianotoxinas, encontramos as neurotoxinas (anatoxinas-a, anatoxina-

a(s) e saxitoxinas), as hepatoxinas (microcistinas, nodularinas), citotoxina 

(cilindrospermopsina) e as dermatotoxinas, que causam reações alérgicas (Chorus 

e Bartram 1999;Funari e Testai, 2008; Brasil, 2015; ANA, 2016).  

Na região do Nordeste, o caso mais grave de morte por intoxicação ocorreu na 

cidade de Caruaru, estado de Pernambuco (Pouria et al. 1998; Jochimsen et al. 

1998; Macêdo, 2004). Outro episódio com morte que se destacou foi em 1996 e 

ocorreu em um reservatório na região de Paulo Afonso, Bahia(Teixeira et al. 1993; 

Deberdt, 2004).Vários reservatórios e açudes utilizados para o abastecimento 
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público, em muitas regiões do país, principalmente na região do nordeste, 

apresentam frequentes florações de cianotoxinas potencialmente tóxicas (Chorus, 

2001). Vale ressaltar que o consumo de organismos aquáticos também pode ser 

um fator de risco, uma vez que podem bioacumular as cianotoxinas em seus 

tecidos (Magalhães et al. 2003; Ibelings et al. 2007; Pearson et al. 2008). 

De forma a dar respostas na prevenção da exposição às cianotoxinas em saúde 

pública, o estudo de cianobactérias e cianotoxinas deve recorrer às várias 

metodologias, de uma forma multidisciplinar, em que cada uma delas se 

complementa e contribui para melhor entendimento das ocorrências das florações 

de cianobactérias potencialmente tóxicas (Churro et al. 2015;Crawford et al. 2016; 

Medlin et al. 2017; Salmaso et al. 2017). 

Neste contexto, o planejamento e estudo detalhado dos usos da água para 

abastecimento públicodemandam que sua qualidade, estabelecida em função de 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, esteja dentro dos limites 

estabelecidos na legislação de forma a garantir os usos múltiplos da água (Von 

Sperling, 2010; Paixãoet al. 2009 apud Pinheiro et al. 2013; Jardim et al. 2014). 

Deste modo, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 2.914 de 29/12/2011 

(Brasil, 2011) instituiu diretrizes, metodologias e responsabilidades concernentes 

ao controle, vigilância e monitorização da qualidade da água para abastecimento 

humano e seus padrões de potabilidade, tornando obrigatórioo monitoramento de 

cianobactérias e de algumas cianotoxinas nas captações de água de reservatório 

e nas estações de abastecimento público.  

Para a vigilância da microcistina e cilindorspermopsina, o valor máximo permitido 

na água foi fixado em 1,0 μg L-1; para saxitoxinas 3,0 μg L-1; para anatoxinas não 

foi determinado um padrão (Brasil, 2011). Vale ressaltar que a Portaria do 

Ministério da Saúde recomenda somente a análise da cilindrospermopsina e 

anatoxina, diferente das microcistina e saxitoxina onde as análises são 

obrigatórias em águas que se prestam para o abastecimento público. Com isso, 
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algumas concessionárias de abastecimento público não realizam análises para 

aquelas.   

Em adição, a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 

357 do ano de 2005 (BRASIL, 2005) contempla o monitoramento destes 

organismos em águas naturais. Com relação aos parâmetros físico-químicos e 

biológicos a Resolução CONAMA 357/2005 estabeleceu padrões de qualidade 

para águas doces, classes especial, 1, 2 e 3, existindo assim, limites legais para a 

sua concentração nesses ambientes aquáticos (BRASIL, 2005). 

 Além dos padrões de limites estabelecidos pela legislação vigente, existem 

ferramentas para subsidiar o estudo e gestão dos corpos hídricos, como o cálculo 

do Índice de Estado Trófico – IET, que de acordo com Lamparelli (2004) funciona 

como um registro das atividades humanas na bacia hidrográfica, provendo 

subsídios para a formulação de planos de manejo e gestão de ecossistemas 

aquáticos, por meio de estratégias que visem à sustentabilidade dos recursos 

hídricos. O IET tem por finalidade classificar corpos hídricos em diferentes graus 

de trofia, avaliando a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes. 

No caso de corpos hídricos, como o Rio Joanes, que recebe o aporte de 

efluentesao longo do curso do rio,tem apresentado suas águas com elevado teor 

de nutrientes, o que tem facilitado a proliferação de fitoplâncton e bactérias, 

sobretudo as cianobactérias. Essas por sua vez, quando presentes, podem 

produzir toxinas prejudiciais aos organismos aquáticos e ao homem, sendo assim 

é de fundamental importância realizardiagnóstico das águas, utilizando de 

diversas metodologias e técnicas analíticas, onde uma complementa a outra, de 

forma a melhorar e garantir um gerenciamento adequado e os múltiplos usos da 

água (Pinheiro et al. 2010). 

Diante do exposto, a presente pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: As 

cianobactérias causadoras de um evento de floração no reservatório Joanes I, 

possuem e expressam a informação genética para produção de Cianotoxinas? 
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Como hipótese ao questionamento apresentado, tem-se:Durante um evento de 

floração, na presença da informação genética para produção de cianotoxinas pode 

ser detectada a presença da toxina. 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a presença de espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas e a 

detecção de cianotoxinas, bem como a presença de genes específicosdestas 

toxinas, em quatro pontos amostrais durante coleta única realizada no reservatório 

Joanes I, visando contribuir para avaliação das condições do corpo hídrico e 

gestão adequada do mesmo. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar os parâmetros físico-químicos e biológicos das amostras 

coletadas; 

 Analisar a densidade das células de cianobactérias, assim como a 

presença de genes específicos relacionados à produção de microcistina, 

cilindrospermopsina e saxitoxina; 

 Detectar as cianotoxinas intracelulares por meio de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência acoplada a Espectrometria de Massa - HPLC/MS nas 

amostras dos quatro pontos amostrais coletados no Joanes I; 

 Implementar no Laboratório de Bioenergia e Catálise - LABEC o método de 

detecção e quantificação da Cilindrospermopsinapor Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência Acoplada a Espectrometria de Massa – HPLC/MS. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo traz uma abordagem sobre as principais características das 

cianobactérias, especialmente de água doce. Além das interferências que têm 

levado os corpos hídricos ao processo de eutrofização e, por consequência, o 

aumento dos episódios de florações de cianobactérias. Mostra um levantamento 

dos trabalhos publicados sobre as ocorrências de cianobactérias em reservatórios 

do Nordeste brasileiro, além da descrição das principais cianotoxinas e os 

problemas causados à saúde pública. Por último, uma abordagem das principais 

técnicas analíticas utilizadas para o estudo das cianotoxinas.      

2.1. Cianobactérias e processo de eutrofização 

As cianobactérias, antigamente classificadas como algas cianofíceas, são micro-

organismos aeróbicos fotoautotróficos, unicelulares, procariontes, podendo ser 

filamentosas ou cocóides, ocorrendo isoladamente ou em colônias. Possuem 

clorofila “a” e ficobiliproteínas, realizando fotossíntese comliberação de oxigênio 

associado com os fotossistemas I e II. Sua organização celular evidencia que são 

muito parecidas com as bactérias, tanto estruturalmente como bioquimicamente 

(Chorus e Bartram, 1999; Sant´Anna, 2006; Beltrame e Pascholati, 2011; Brasil, 

2015).  

Uma das características das cianobactérias é a capacidade de se desenvolver em 

diversosambientes. São cosmopolitas e, apresentam grande tolerância as 

variações e condições ambientais, podendo ser encontradas em uma variedade 

de ambientes,desde dulcícolas, marinhos, salobros e terrestres (Canto de Sá et al. 

2010). 

As espécies de cianobactérias possuem alta capacidade adaptativa no meio 

aquático, o que atribuem vantagens em detrimento a outros grupos 

fitoplanctônicos, tornando-as espécies predominantes em episódios de florações. 

Algumas dessas características são: a tolerância à baixa luminosidade para 
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manter suas funções fisiológicas; possuem vacúolos que possibilitam 

flutuabilidade, permitindo migrar na coluna d’água; alta capacidade de estocar o 

fósforo em seu metabolismo, o que possibilita o crescimento mesmo em situações 

de baixa concentração de nutrientes; e especialmente o fato de serem 

impalatáveis faz com que sejam pouco predadas pelo zooplâncton(Ran et al. 

2010; Beltrame e Pascholati, 2011; Silva et al., 2013). 

Dentre as espécies que possuem essas características, a Cylindrospermopsis 

raciborskiimerece destaque por apresentar dominância em muitos episódios de 

florações e por possuir a capacidade de produzir toxinas(Padisák, 1997; 

Bittencourt, et al. 2003).  

Outra característica desses organismos é a capacidade de algumas 

cianobactérias fixarem o nitrogênio atmosférico. Este fato é possível devido à 

presença de umaestrutura adaptativa chamada heterócito, que favorece seu 

desenvolvimento em ambientes com baixa concentração de compostos 

nitrogenados e também facilita interações de simbiose com outros seres vivos 

(Funasa, 2003;Silva et al., 2013; Brasil, 2015). 

No grupo das cianobactérias,já foram catalogadas cerca de 150 gêneros e mais 

de 2.000 espécies, que foram identificadas em todo o mundo, cuja maioria é de 

água doce (Chorus e Bartram, 1999; Molica e Azevedo, 2009; Guven e Howard, 

2011).Dentre ascianobactérias formadoras de floração,destacam-se os gêneros: 

Aphanizomenon, Phormidium, Aphanocapsa, Pseudanabaena, Oscillatoria, 

Microcystis,Gloeotrichia,Cylindrospermopsis,Nodularia e 

Anabaena(Carmichael,2001; Salmaso, et al. 2017). 

O sistema precário de saneamento básico, especificamente, a falta de 

esgotamento sanitário dos municípios, junto com o uso de fertilizantes agrícolas, 

promove o aumento da carga orgânica e mineral na água de rios e reservatórios, 

ocasionando a eutrofização, o que favorece o desenvolvimento de florações de 

espécies fitoplactônicas nos ecossistemas aquáticos, especialmente 

cianobactérias (Brasil, 2006). 
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A eutrofização das águas continentais é considerada um dos maiores problemas 

ambientais em nível mundial. Ela causagrandesimpactos negativos à 

saúdepública, ecológicos, sociais e econômicos, mediante a deterioração do 

recurso hídrico (CETESB, 2013; SNSA, 2015; ANA, 2016). O principal problema 

da eutrofização se mostra em propiciar a ocorrência de florações de 

cianobactérias potencialmente produtora de toxinas, especialmente em 

reservatórios do Nordeste brasileiro.  

2.2. Ocorrências de florações de cianobactérias em reservatórios do 

Nordeste 

As florações de cianobactérias nos corpos hídricos ocorrem em todo o mundo 

(Chorus and Bartram 1999; Codd et al. 2005; Paerl et al. 2011; Paerl, 2012;Merel 

et al. 2013;Taranu et al. 2015).No Brasil, a situação é mais intensa e frequente na 

região do Nordeste, já que a eutrofização em reservatórios e açudes propiciam 

florações de cianobactérias devido às altas temperaturas da água durante o ano 

todo, dos períodos recorrentes de seca e as longas horas de irradiação solar, que 

estimulam o processo de fotossíntese e a reprodução das cianobactérias (Chorus 

e Bartram, 1999; Bouvy, et al. 2000; Molica et al. 2005;Silvaet al. 2011; Piccin-

Santos, et al. 2012; Bittencourt-Oliveira, 2014; Salmaso et al. 2017). Outro fator 

refere às estratégias adaptativas das cianobactérias, citadas no capítulo anterior, 

que as tornam predominantes em florações em reservatórios, e devem constituir 

uma das várias explicações para a dominância e sucesso das cianobactérias em 

ambientes eutrofizados, especialmente aqueles sujeitos às consequências 

negativas das atividades humanas(Ran et al. 2010; Beltrame e Pascholati, 2011; 

Silva et al., 2013). 

Além disso, somado aos fatores morfométricos, hidrológicos, longo tempo de 

retenção hidráulica, que provoca estagnação da água, baixo tempo de renovação 

e baixa qualidade da água, que potencializam a ocorrência das cianobactérias e, 

com isso, exigem um monitoramento e manejo adequado para uma melhor gestão 
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das águas (Apeldoorn et al. 2007; Silvaet al. 2011;Salmaso et al. 2017). A falta de 

esgotamento sanitário é outro fator que contribui para aumento das florações de 

cianobactérias em reservatórios, uma vez que o lançamento de efluentes 

domésticos, sem prévio tratamento, contribui para aumento de nutrientes e 

matéria orgânica nos corpos hídricos (CETESB, 2013; SNSA, 2015; ANA, 2016).     

As florações excessivas de cianobactérias decorrem do crescimento destes 

organismos em quantidades superiores a 103células por mL. Isso implica em uma 

frequência de monitoramento semanal desses organismos, no ponto de captação 

da água em reservatório, pelo órgão de abastecimento público, conforme 

estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde, nº 2914/11 (Brasil, 2011). 

Muitas vezes, podem formar florações que levamà diminuição da transparência 

das águas, gosto e odor desagradáveis à água, problema para as estações de 

tratamento d’água, pois podem causar perda da carga de filtros, redução dos 

níveis de oxigênio, mortandade de animais e a liberação de toxinas (WHO 2004; 

Vasconcelos 2006; CETESB, 2013; SNSA, 2015). 

No Brasil, cianobactérias produtora de toxina são amplamente distribuídas em 

todas as regiões. Costa e Azevedo (1994) analisaram que dentre 16 estirpes 

coletadas nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas, São Paulo, 

Minas Gerais e Bahia e, avaliadas quanto à toxicidade, 12 estirpes apresentaram 

toxinas. 

Na  

Tabela 1mostra grande parte dos trabalhos publicados (artigos 

científicos,relatórios técnicos e trabalhos acadêmicos) sobre apredominância, 

ocorrência e a densidade de florações de cianobactérias em reservatórios de 

abastecimento público do Nordeste brasileiro. As espécies de cianobactérias mais 

predominantes e abundantes dos estudos publicados são os 

gênerosCylindrospermopsis, Microcystis, Planktothrix e Geitlerinemadescritas em 

46, 19, 23 e 17 reservatórios, respectivamente. Os quatro gêneros predominantes 

são potencialmente produtoras de toxinas.  
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Bittencourt-Oliveira e Molica (2003) destacaram, dentre as cianobactérias 

potencialmente produtoras de toxinas, a importância da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii, uma vez que pode produzir neurotoxinas, 

hepatotoxinase citotoxinas (Chorus e Bartram, 1999).   

A maioria dos reservatóriosestudados apresentaram densidade de cianobactérias 

acima do limite permitido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que determina 

os limites máximos permitidos de densidade de 50.000cél/mLpara a presença 

desses organismos em águas de mananciais destinadas ao abastecimento público 

de águas doces classificadas como classe 2 (Brasil, 2005). 

De acordo com o estudo realizado por Bouvy et al.(2000), a cianobactéria 

filamentosa Cylindrospermopsis sp. representou 42,6% do total de densidade de 

algas para a totalidade do conjunto de dados em 39 reservatórios no Nordeste do 

Brasil. Estudos corroboram que dentre as cianobactérias mais comuns e de maior 

abundância em reservatórios do nordeste brasileiro, encontram-se espécies 

potencialmente tóxicas, tais como as dos gêneros Cylindrospermopsis (Bouvy et 

al. 2000; Costa et al. 2003;Bittencourt-Oliveiraet al. 2011). 

Nas duas últimas décadas documenta-se a frequente ocorrência de 

Cylindrospermopsis raciborskii nas águas dos reservatórios e açudes em diversos 

estados do Brasil. Uma das regiões com intensos registros de sua presença é a 

Nordeste (Bittencourt, et al. 2003). 

No reservatório de Xingó no Rio São Francisco em Alagoas, episódio de florações 

de microalgas que ocorreu recentemente, em 2015, na região e que se estendeu 

ao longo de 28 km do lago, atingindo os pontos de captação de água utilizados 

pela Companhia de Saneamento de Alagoas - Casal. Este fato causou a 

interrupção da operação das estações de tratamento da Casal, comprometendo o 

abastecimento de água dos municípios da região, bem como, causando sérios 

problemas ecológicos e sócio-econômicos devido à presença de cianotoxinas 

(CASAL, 2015). 
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 Dentre as espécies de cianobactérias presentes na floração do reservatório 

Xingó, a Cylindrospermopsis raciborskii apresentou uma maior densidade ( 

Tabela 1). Ainda segundo o estudo, em todos os pontos de coleta foi registrada a 

ocorrência de cianobactérias potencialmente tóxicas. Os elevados valores de 

densidade de cianobactéria superam os parâmetros máximos estabelecidos no 

art.14, inc. II, art.15, inc. VIII, e art. 16, inc. II, todos da Resolução 357 do 

CONAMA (LABMAR/ICBS/UFAL, 2015).   

No reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, no estado Rio Grande do Norte, 

Costa et al. (2006) observaram predominância de cianobactériasde 90-100% da 

densidade total de fitoplâncton na água bruta, com a presença de saxitoxinas e 

microcistinas, indicando um risco à população local. A espécie que apresentou 

maior densidade no estudo foi a Cylindrospermopsis raciborskii (1x106 cel mL-1) ( 

Tabela 1). No reservatório Tapacurá, destinado a abastecimento humano no 

estado de Pernambuco, Molica et al. (2005), detectaram a presença de saxitoxina, 

neosaxitoxina e dc-saxitoxin, que segundo os autores foram produzidos pela 

espécie Cylindrospermopsis raciborskii. 

O reservatório Joanes I, que abastece parte da cidade de Salvador e da Região 

Metropolitana de Salvador - BA apresenta constantes episódios de florações de 

cianobactérias. No estudo publicado pela EMBASA (2015), a maior densidade das 

cianobactérias Cylindrospermopsis sp.com98.406 cel mL-1 e Merismopedia 

tenuissima com79.060 cel mL-1, indicando valores acima do limite estabelecido 

pela legislação vigente para rio classe 2 ( 

Tabela 1). O trabalho publicado por Magalhãeset al. (2016) mostrou que as 

espécies de cianobactérias tóxicas, Cylindrospermopsis raciborskii e Planktothrix 

agardhii, predominaram a comunidade fitoplactônica do reservatório Joanes I, 

além da detecção da presença de cianotoxinas, em campanhas de monitoramento 

realizadas pela empresa responsável pelo abastecimento público de água - 

EMBASA, nos anos de 2012 a 2015. 
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As florações e a produção de toxinas dessa espécie comprometem a qualidade da 

água para abastecimento, balneabilidade, e pode provocar mortandade de 

organismos aquáticos, além de aumentarem, consideravelmente, os custos com 

tratamento (Funasa, 2003; Pinheiro, et al. 2013).  

A grande recorrência de florações de cianobactérias potencialmente produtoras de 

toxinas em reservatórios de abastecimento público pode expor a população a risco 

de intoxicação aguda e/ou crônica por ingestão da água sem tratamento adequado 

para remoção dessas toxinas.  
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Tabela 1 - Levantamento dos trabalhos publicados sobre Ocorrências e Densidades de 
Cianobactérias mais predominantes nos reservatórios do Nordeste 

 

Estado Local Cianobactérias Predominantes Densidade (cél/mL) Período Referências
Synechocystis aquatilis 720.000
Microcystis panniformis 5.900.000
Microcystis protocystis 1.100.000
Raphidiopsis curvata 410.000
Coelomoron tropicale 100.000
Geitlerinema amphibium 180.000
Raphidiopsis mediterranea 810.000

Reservatório de Duas Unas Microcystis panniformis 2.000.000.000
Merismopedia tenuissima 50.000.000.000
S. aphanizomenoides 260.000.000

Carpina Planktothrix aghardii 3.000.000.000
Cylindrospermopsis raciborskii 440.000.000
Microcystis panniformis 690.000.000
Microcystis protocystis 370.000.000

Alagoinha, Arcoverde, 
Carpina, Duas Unas, 
Ingazeira, Ipojuca, Jucazinho, 
Mundaú, Pedra, Poço da 
Cruz, Tapacurá e Venturosa

Cylindrospermopsis raciborskii > 100.000.000

Mandaú Cylindrospermopsis raciborskii 100.000
Carpina Microcystis Panniformis 300.000

Raphidiopsis curvata 1.342.448
Geitlerinema amphibium 369.100
Planktothrix aghardii 221.832
Planktothrix agardhii 604.160
Cylindrospermopsis raciborskii 239.616
 Microcystis spp. 818.230
 Sphaerocavum brasilienses 1.400.784

Cylindrospermopsis raciborskii 5.740.000
Microcystis aeruginosa 530.000
Planktothrix agardhi 550.000
Merismopedia tenuissima 200.000

Planktothrix agardhii 4.450.000 (org/L)
Cylindrospermopsis raciborskii 1.390.000
Komvophorum schmidlei 559.000
Geitlerinema amphibium 445.000
Cylindrospermopsis raciborskii 82.880.000 (ind/L)
Geitlerinema amphibium 7.190.000
Chroococcus minutus 3.480.000
Raphidiopsis mediterranea 2.580.000
Merismopedia punctata 1.650.000
Merismopedia minima 1.470.000
Microcystis aeruginosa 880.000
Pseudanabaena catenata 770.000

Cylindrospermopsis raciborskii 75.170.000
Geitlerinema amphibium 4.030.000
Merismopedia punctata 480.000
Microcystis aeruginosa 600.000
Oscillatoria sp. 330.000
Planktothrix agardhii 3.430.000

PE Reservatório Arcoverde
agosto e novembro 
de 2007

BITTENCOURT-
OLIVEIRA, et al., 2012

PE Reservatório de Carpina
abril de 2001 a 
março de 2002

MOURA, et al.,2007

PE Reservatório Mundaú
janeiro e junho de 
2005 

MOURA, et al.,2007

PE
Reservatórios Arcoverde e 
Pedra

novembro de 2007 e 
Agosto de 2008

DANTAS, et al., 2011.

PE Reservatório de Carpina Cylindrospermopsis raciborskii 9.770.000 (org/L)
bimensais, nos 
períodos seco e 
chuvoso de 2006

LIRA, et al., 2011.

PE
reservatório Armando 
Ribeiro Gonçalves

mensalmente 2009 e 
2011

VIEIRA, P. C. S. 2013.

PE Reservatório de  Mundaú Cylindrospermopsis raciborskii 2.700.000.000
mensalmente de 
agosto a novembro 
de 2004 e junho e 

BITTENCOURT-
OLIVEIRA, et al., 2011.

PE
14 de abril de 2007 a 
04 de agosto de 

PICCIN-SANTOS, et 
al., 2012.

PE Reservatório do Carpina
 julho a novembro de 
2006

ARAGÃO, et al., 2007.

PE Reservatório de Mundaú
janeiro 2010 a 
novembro 2011

SILVA, et al., 2011. 

PE
fevereiro de 2009 a 
janeiro de 2010

ARAGÃO, 2011.

Reservatório Venturosa

Mandaú
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Continuação

 

Estado Local Cianobactérias Predominantes Densidade (cél/mL) Período Referências

Cylindrospermopsis raciborskii 2.160.000

Microcystis aeruginosa 880.000

Microcystis panniformis 1.210.000

Gleitlerinema amphibium 510.000

Planktothrix agardhii 10.430.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 270.000

Cylindrospermopis raciborskii 95.700.000

Geitlerinema amphibium 24.200.000

Planktothrix agardhii 12.900.000

Cylindrospermopsis raciborskii 1.100.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 190.000

Geitlerinema amphibium 420.000

Planktothrix isothrix 430.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 2.100.000

Cylindrospermopsis raciborskii 28.800.000

Microcystis panniformis 3.356.700.000

Planktothrix agardhii 10.300.000

Cylindrospermopsis raciborskii 2.470.000

Geitlerinema amphibium 4.260.000

Planktothrix isothrix 1.400.000

Cylindrospermopsis raciborskii 120.000

Geitlerinema amphibium 50.000

Planktothrix agardhii 333.400.000

Cylindrospermopsis raciborskii 17.400.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 29.300.000

Geitlerinema amphibium 63.700.000

Microcystis panniformis 16.110.000

Cylindrospermopsis raciborskii 2.080.000

Microcystis panniformis 2.270.000

Planktothrix agardhii 260.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 1.73.0000

Cylindrospermopsis raciborskii 630.000

Venturosa Merismopedia tenuissima 11.760.000

Sphaerospermopsis aphanizomenoides 29.300.000

Cylindrospermopsis raciborskii 17.400.000

Planktothrix agardhii 333.400.000

Geitlerinema amphibium 63.700.000

Pseudanabaena catenata 8.400.000

Cylindrospermopsis raciborskii 28.800.000

Microcystis spp 3.356.700.000

Cylindrospermopsis raciborskii 96.500.000

Geitlerinema amphibium 24.200.000

Pseudanabaena catenata 1.000.000

Merismopedia tenuissima 1.900.000

Planktothrix agardhii 860.000

Cylindrospermopsis raciborskii 570.000

Geitlerinema amphibium 90.000

Anabaena spiroides 140.000

Cylindrospermopsis raciborskii 160.000

Pseudanabaena sp 200.000

Merismopedia tenuissima 79.060

Cylindrospermopsis sp 98.406

Microcystis sp 63.268

Planktothrix sp 59.123

Alphanocapsa sp 32.941

Aphanizomenon sp 13.608

BA reservatório do Joanes I
24 de fevereiro de 
2015 a 25 de fevereiro 
de 2015

EMBASA, 2015.

PE Reservatório de Jucazinho e Carpina
Janeiro 2013 e 
dezembror 2014

OLIVEIRA, et al.,2015. 

PE Reservatório Tapacurá março a maio de 2002 MOLICA, et al., 2005.

PE

Reservatório Jucazinho
fevereiro, março, abril 
e outubro, 2009

BITTENCOURT-
OLIVEIRA, et al., 2011.

Reservatório Duas Unas
maio, 2009

Reservatório Arcoverde maio, 2009

Duas Unas

Ingazeira

Ipojuca

Jucazinho

Mundaú

Tapacurá

PE

Alagoinha

23 amostras de meses 
secos e chuvosos em 
2009

BITTENCOURT-
OLIVEIRA, et al., 2014 .

Arcoverde

Carpina
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Continiuação

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Estado Local Cianobactérias Predominantes Densidade (cél/mL) Período Referências
Cylindropermopsis raciborskii 21.789 (org/L)

Gleiterineima amphibium 28.531

Gleiterineima uniguanulatum 94.129

Microcystis aeruginosa 51.055

Cylindrospermopsis raciborskii 9.100

Planktothrix agardhii 252.000

Pseudanabaenaceae 10.267

Cylindrospermopsis raciborskii 4.700

Planktothrix agardhii 153.300

Pseudanabaenaceae 2.133

Chroococcalles 110.394

Cylindrospermopsis catemaco 22.288

Cylindrospermopsis raciborskii 33.229

Geitlerinema sp 15.350

Merismopedia sp 106.891

Planktothrix agardhii 583.000

Cylindropermopsis raciborskii 1.121.328

Merismopedia sp. 147.491

Planktothrix agardhii 31.602

Oscillatoria sp 35.839

Pseudoanabaena sp. 413.560

Cylindrospermopsis raciborskii 1.000.000 abril e maio de 2000

Microcystis spp 316.228 julho de 2000

Aphanizomenon spp 31.623 Novembro a dezembro de 2000

Chroococcus turgidus 720

Oscillatoria articulata 166

Oscillatoria lacustris 144

Oscillatoria limnetica  180

Pseudanabaena catenata 300

Planktothrix agardhii 220

Planktothrix agardhii 604.160

Cylindrospermopsis raciborskii 239.616

Microcystis sp 818.230

 Sphaerocavum brasilienses 1.400.784

Cylindrospermopsis raciborskii 235.417

Pseudanabaena limnetica 165.064

Microcystis sp 137.318

Dolichospermum sp 108.378

Raphidiopsis mediterrânea 168.296

Reservatório Coremas – Mãe D’ÁguaLimnothrix sp 199.200

Reservatório Açu (remanso) Oscillatoria sp 219.484 maio a junho de 2011

Oscillatoria sp 510.859

Merismopedia punctata 201.813 

Reservatório Coremas – Mãe D’ÁguaCylindrospermopsis raciborskii 436.016 fevereiro a abril de 2011

Coelomorom sp. 7.736  (ind/ml)

Planktothrix isothrix 31.024

Microcystis sp. 38.761

Anabaena circinalis 27.575

Planktolyngbya limnética 32.304

Gleiterineima amphibium 8.226

249.480
407.880

PB Açúde Bodocongó
novembro de 2011 até 
setembro de 2012

MONTEIRO, et al.,  
2013.

AL
Reservatório da UHE Xingó, 
Rio São Francisco

Cylindrospermopsis raciborskii Maio de 2015
LABMAR/ICBS/UFAL, 
2015

RN
Reservatório Armando 
Ribeiro Gonçalves (eixo) abril a junho de 2010

CARDOSO, et al., 2016.

PB
Rio Piranhas (montante 
Remanso Engenheiro Ávidos)

fevereiro a abril de 2011

RN Reservatório João Alves
Setembro de 2003 a 
Agosto de 2004

CHELLAPPA, et 
al.,2009.

RN
Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves

entre abril de 2009 e 
outubro de 2011, em 
frequência mensal

VIEIRA, 2013.

CE açude Acarape do Meio
maio de 2012 a maio 
de 2013

SANTOS, 2014.

RN
reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves

COSTA, et al., 2006.

Junho de 2002 FREIRE, 2007. 

Açude Pacoti

CE reservatório Sítios Novos
janeiro de 2010 a 
junho de 2011

LOPES, 2013

BA Reservatório de Pedra
novembro de 2005 a 
agosto de 2007

CARRARO, 2009.

CE 

Açude Gavião 
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2.3. Cianotoxinas 

Alguns dos metabólitos secundários de cianobactérias são tóxicos para animais, 

incluindo seres humanos, e assim se chamam cianotoxinas (Apeldoorn et al. 

2007). 

As cianotoxinas são compostos intracelulares presentes na maioria das 

cianobactérias e são produzidas, principalmente, na fase de crescimento desses 

organismos (Siqueira et al. 2005). As toxinas podem permanecer acumuladas no 

citoplasma das cianobactérias depois de produzidas (Haider et al. 2003; Lorenzi, 

2004). No entanto, pode ser liberada para a água por meio do rompimento (lise) 

de sua membrana celular. Esse processo pode ocorrer devido ao mecanismo de 

senescência (morte natural) ou ainda de forma induzida, como por exemplo com 

uso de produtos químicos, encontrando-se então na forma dissolvida, chamada de 

extracelular (Cybis et al. 2006; Sá, 2006). Enquanto que a cilindrospermopsina 

podem ser excretadas pela célula em condições fisiológicas normais (Carvalho et 

al. 2013). 

Uma vez que a presença dessas cianotoxinas no meio ambiente representa uma 

ameaça para a saúde humana e animal, elas têm sido o foco principal de 

pesquisas sobre os metabólitos secundários de cianobactérias. No entanto, as 

cianobactérias também produzem metabólitos secundários que são potenciais 

drogas terapêuticas, como criptoxicinas, e há um interesse constante em descobrir 

novos produtos naturais de cianobactérias como potenciais candidatos a 

medicamentos (Nunnery et al. 2010). 

A maioria das espécies de cianobactérias que predominam em florações de 

reservatórios são potencialmente produtoras de cianotoxinas (Duy et al. 2000). 

Além disso, uma mesma espécie de cianobactéria pode produzir uma ou mais 

cianotoxinas, porémas causas de sua produção bem como sua função para a 

célulaainda é bastante discutida.Alguns pesquisadores acreditam que esses 

compostos desempenham mecanismo de defesa contra herbivoria, protegendo as 
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cianobactérias contra a ação de algas competidoras ou de predadores, geralmente 

protozoários, microcrustáceos, larvas de peixes, moluscos, dentre outros(Anciutti e 

Cochôa, 2010).  

Os principais gêneros de cianobactérias produtores de toxinas incluem 

Dolichospermum(Anabaena), Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix, Lyngbya 

e Cylindrospermopsis (Chorus e Bartran, 1999; Salmaso et al. 2017). As toxinas 

mais comuns e perigosas produzidas por esses gêneros de cianobactérias são 

microcistinas, anatoxinas, nodularinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas(Funari 

e Testai, 2008). 

As cianotoxinas representam um grupo muito amplo de toxinas naturais, tanto no 

aspecto químico como toxicológico. Podem ser classificadas em três grupos, de 

acordo com a estrutura química: peptídeos cíclicos (hepatotoxicas), alcalóides 

(citotóxica) e lipopolissacarídeos (Chorus e Bartram, 1999). Também podem ser 

classificadas de acordo com seu mecanismo de ação em: (i) hepatotóxicas, que 

são as microcistinas e nodularinas; (ii) neurotóxicas, representadas pela 

anatoxina-a, homoanatoxina-a, anatoxina-a(s) e saxitoxinas; (iii) citotóxica, a 

cilindrospermopsina; e (iv) as dermatotoxinas que são as toxinas 

lipopolissacarídicas, comuns a várias espécies de cianobactérias. (Carmichael, 

2001; Funari e Testai, 2008; Chorus e Bartram, 1998; Apeldoorn et al. 2007). 

A população é constantemente exposta ascianotoxinas, através do uso da água 

de reservatórios que apresentam florações de cianobactérias. As principais vias de 

intoxicação ocorrem através de atividades recreativas, e sobretudo, pelo consumo 

da água tratada, onde o tratamento convencional da água bruta não remove 

totalmente as cianotoxinas presentes na água (Chorus et al.2000). 

Além disso, outra forma de contaminação ocorre devido àtransferência das toxinas 

através da cadeia trófica, pelo consumo de animais aquáticos, já que esses 

organismos possuem a capacidade de bioacumalar as toxinas nos seus tecidos 

(Magalhães et al. 2003; Ibelings et al. 2007; Funari e Testai, 2008; Pearson et al. 

2008; Carmichael, 1992). Há diversos relatos de reaçõesnocivas na saúde em 
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humanos e animais relacionados ao contato com essas toxinas, variando 

deintoxicação crônica e aguda, podendo levar a óbito (Funari e Testai, 2008; Codd 

et al. 2005).   

As cianotoxinas podem apresentar efeitos crônicos ou agudos mediante o tempo e 

o grau de exposição. Vários relatos de intoxicações em seres humanos causados 

pela exposição às toxinas de cianobactérias têm ocorrido em muitos países 

(Turquia, Polônia, Suécia, África do Sul, Austrália, Inglaterra, Brasil, China) 

(Falconer, 1994; Haider et al. 2003; Häggqvist et al. 2017). Trabalhos sugerem 

que a alta incidência de câncer de fígado na população da China pode ser devida 

à exposição crônica a microcistina na água potável (Fujiki et al. 1996, Ueno et al. 

1996, Wu et al. 1999). As duas intoxicações letais mais comuns atribuídas a 

cianobactérias na água potável ocorreram no Brasil. Uma floração maciça dos 

gêneros Anabaena e Microcystis na barragem de Itaparica, na região de Paulo 

Afonso no estado da Bahia, foi responsável por 2000 casos de gastroenterite, 

resultando em oitenta e oito mortes, principalmente crianças (Teixeira et al. 1993). 

Outro caso de intoxicação ocorreu em um centro de hemodiálise em Caruaru, no 

estado de Pernambuco, em 1996, quando mais de sessenta pacientes de uma 

clínica morreram em razão de uma contaminação relacionada a presença de 

cianotoxinas na água utilizada nas sessões de hemodiálise (Pouria et al. 1998; 

Jochimsen et al. 1998). Porém, a intoxicação crônica a níveis baixos de 

cianotoxinas permanece um problema crítico para saúde pública (Funari e Testai, 

2008). 

A Portaria 2914 de 29/12/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011), estabeleceu 

os procedimentos e seu padrão de potabilidadeda água para consumo humano, 

tornando obrigatório o monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas nas 

coletas d’água das captações e nas estações de abastecimento público, 

estabelecendo limites máximos aceitáveis de concentrações de 3,0 µg/Lpara 

saxitoxinas e 1,0 µg/L paramicrocistinas e cilindrospermopsina. A Portaria ainda 

estabelece que, quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/ml, 
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deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de 

captação, com frequência semanal (Brasil, 2011). Vale evidenciar que a portaria 

somente recomenda a análise da cilindrospermopsina e anatoxina e isso faz com 

que muitas empresas de abastecimento público não realizem as análises de 

outras toxinas, quando necessário.  

Embora as condições ambientais em que as cianobactérias produzem toxinas 

permaneçam em grande parte desconhecidas, a forma como essas toxinas são 

sintetizadas está se tornandomais esclarecida. Muitos desses compostos bioativos 

de cianobactérias possuem aminoácidos proteinogênicos e não proteinogênicos, 

assim como funcionalidade derivada de policetídeos, o que mostra que suas 

prováveis biossínteses envolvem as enzimas multifuncionais sintetases de 

peptídeossintetase não-ribossômica (NRPS, do inglês “non-ribosomal peptide 

synthetase”), policetídeo sintase tipo I (PKS, do inglês “polyketide synthase”) ou 

um híbrido das duas (NRPS/PKS)(Meissner et al. 1996; Dittmann et al. 1997; 

Fiore, et al. 2011; Salmaso, et al. 2017); Estas são modulares e cada módulo 

contém informações para uma única unidade de peptídeo sintetase. Estas 

enzimas são caracterizadas por um arranjo modular dos genes que a codificam e 

contém sequências altamente conservadas. Na biossíntese das cianotoxinas, os 

genes de NRPSs e PKSs geralmente estão agrupados (Kurmayer et al. 2009; 

Fiore et al. 2011). Meissner et al. (1996) em sua pesquisa verificaram que apenas 

a estirpe tóxica contém sequências de genes de síntese de peptídeos. Ainda 

segundo Pearson e Neilan (2008), a produção de toxina depende da presença dos 

genes responsáveis pela produção da mesma. Ou seja, a capacidade de uma 

estirpe de cianobactéria para produzir toxinas depende da presença desses genes 

e de sua expressão sob certas condições fisiológicas e ambientais (Churro, et al. 

2015) 

Portanto, uma espécie já descrita como tóxica, não indica, necessariamente a 

produção das toxinas. Muitas vezes, na mesma floração podem ser encontradas 

estirpes tóxicas coabitando com outras não tóxicas. Sabe-se também que uma 
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mesma estirpe pode produzir mais do que uma variante de determinada 

cianotoxina (Kurmayer et al. 2009; Fernandes, 2008). 

2.3.1. Classes de Cianotoxinas 

2.3.1.1. Hepatotoxinas – Microcistina  

As cianotoxinas classificadas como hepatotóxicas são os peptídeos cíclicos: 

microcistina e nodularina. As microcistinas são grupos de toxinas de 

cianobactérias mais comumente encontradas em florações em todo o mundo 

(Chorus e Bartram, 1998; Soares, 2009). 

Devido àsmicrocistinascausarem problemasno mundo todo, elas têm sido as 

cianotoxinas maisestudadas e parecem ser produzidas somente por espécies de 

cianobactérias(Neilan et al. 1999). As microcistinas constituem uma família de 

cianotoxinas, produzidas por diversos gêneros de cianobactérias, como 

Microcystis, Dolichospermum(Anabaena), Planktothrix, Oscillatoria, Anabaenopsis, 

Nostoc, Synechocystis, Lyngbya, Fischerella (Pearson et al. 2010; Sivonen, 2006). 

A microcistina é um heptapeptídeo cíclico com massa molecular variando entre 

895 a 1150Da.Foram reportadas até o momento 95 variantes desta molécula, mas 

especula-se que este número pode ser maior.As mais conhecidas são MC-RR; 

MC-YR; MC-LR e MC-LA (Chorus e Bartram, 1998; Apenldoorn et al. 2007; Bortoli 

et al. 2014).  

 As variantes das microcistinas possuem praticamente a mesmatoxicidade e 

quase todas apresentam DL50 entre 60 e 70 g kg-1de peso corpóreo e sintomas 

parecidos de envenenamento (Carmichael, 1994). 

As microcistinas inibem asproteínas fosfatases tipo 1 e tipo 2A de células 

eucariotas, importantes para o metabolismo celular. Também atuam como 

promotoras de tumores e danificam os hepatócitos, causando hemorragias intra-
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hepáticas, necrose ou destruição parênquimal das células do fígado(Chorus e 

Bartram, 1999; Honkanen et al. 1990). 

Em estudos realizados em peixes, constatou-se que a microcistina também pode 

provocar danos hepáticos nesses organismos, além de distúrbios na regulação 

iônica, modificações comportamentais e mortalidade. Porém, o principal problema 

está na capacidade desse organismo em bioacumular essas toxinas no tecido. 

Portanto, isso indica que ao consumir peixes contaminados, as pessoas poderão 

também intoxicar-se (Carmichael, 1994; Funasa, 2003). 

Devido à gravidade destas toxinas, a Organização Mundial de Saúde definiu como 

valor de concentração máxima de microcistina 1 µg/L na água potável e 10 µg/L 

nas águas de recreio (Głowacka J. et al. 2011). 

As microcistinas são solúveis em metanol e em água, mas insolúveis em solventes 

apolares. Este grupo de cianotoxinas é extremamente estável em diversas 

condições como: valores de pH próximo da neutralidade são resistentes a hidrólise 

química e oxidaçãoe mantêm sua toxicidade mesmo após a fervura (Apenldoorn et 

al. 2007). Em ambientes naturais, principalmente na ausência de luz, as 

microcistinas podem permanecer estáveis por um longo período (meses e até 

anos). A hidrólise ocorre somente em condições extremas, como a 6M HCl e a 

altas temperaturas (Chorus e Bartham, 1998; Harada et al. 1996),o que traz sérias 

implicações à saúde pública devido à sua persistência no meio ambiente e 

exposição aos seres humanos. 

 Além das características estáveis da toxina no meio extracelular, Lambert et al. 

(1996), na tentativa de remover microcistinas da água por meio de filtros de carvão 

ativado, evidenciaram que o processo de tratamento convencional da água 

(floculação, sedimentação e cloração) foram ineficientes para a remoçãodessa 

toxina da água. 

A estrutura geral da microcistina é relativamente hidrofílica (polar), que se origina 

a partir de ácidos carboxílicos nas posições 3 e 6 e uma ocorrência frequente de 

arginina nas posições 2 e 4 (Catherine et al. 2017). A estrutura básica da 
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microcistina é a sua forma mais encontrada na natureza e apresenta sequência de 

aminoácidos ciclo (D-Ala1 –X2 –D-MeAsp3 –Z4 –Adda5 – D-Glu6–Mdha7) (Figura 

1). Essa estrutura envolve cinco aminoácidos praticamente invariáveis, D-alanina 

(1), D-MeAsp (ácido D-metilaspártico) (3), Adda (ácido 3-amino-9-metoxi-2,6,8-

trimetil-10-fenil-4,6 dienóico) (5), ácido D-glutâmicoe Mdha (N-metildiidroalanina) 

(7). (Chorus e Bartram, 1998; Spoof et al. 2005; Rinehart et al. 1994; Carmichael et 

al.1988; Catherine et al. 2017). 

As microcistinas e as nodularinas são sintetizadas não ribossomicamente através 

do mecanismo tiotemplate de complexos enzimáticos multifuncionais contendo 

tanto módulos NRPS como PKS (Tillet et al., 2000). 

O grupo de genes envolvidos na biossíntese de microcistina, mcy, foi o primeiro 

agrupamento de genes de metabolitos complexos a serem completamente 

sequenciados a partir de uma cianobactéria. Na espécie Microcystis aeruginosa, o 

agrupamento de genes mcy abrange 55 kb de DNA e compreende dez genes 

organizados em dois operões divergentes, mcyA-C e mcyD-J (Tillett et al. 2000).  

O maior dos dois operões, mcyD-J, codifica uma PKS (McyD), duas enzimas 

híbridas que compreendem módulos NRPS e PKS (McyE e McyG) e enzimas 

envolvidas no“tailoring”(McyJ, F e I) e no transporte (McyH) da toxina. O operão 

menor, mcyA-C, codifica três NRPSs (McyA-C). A organização deste agrupamento 

parece ser variável nas diferentes espécies de onde foi sequenciado, embora se 

julgue que o processo de biossíntese das toxinas é similar (Pearson e Neilan, 

2008).  

O genes mcyE (HEPF / HEPR) se ligam às regiões conservadas do domínio da 

aminotransferase e amplificam os genes mcyE (472 pb) de todas as 

cianobactérias produtoras de microcistina presente em uma amostra (Jungblut e 

Neilan, 2006).  O uso de iniciadores universais é extremamente importante para 

estudos em amostras ambientais, que podem conter vários gêneros produtores de 

microcistina. Um par de iniciador desenhado por Junglblut e Neilan (2006) para 

mcyE, por exemplo, é capaz de detectar cepas produtoras de hepatotoxina nos 



 

 

gêneros Anabaena, Microcysti

entanto, se for necessário a identificação final dos organismos produtores de 

microcistina na amostra, clonagem e seqüenciamento do produto de PCR são 

requeridos juntamente com outras técnicas moleculares

Figura 1 – Estrutura química geral da microcistina

Fonte: Catherine et al. 2017

2.3.1.2. Neurotoxinas 

As neurotoxinas são alcalóides que

organismos e são caracterizadas por sua ação rápida, que varia de minutos a 

poucas horas. São divididas em três sub

saxitoxinas (STX). Essas toxinas atuam em

mecanismos fisiológicos, 

transmissão dos estímulos nervosos, com consequente morte do animal por 

paralisia respiratória (Haider 

As cianotoxinas anatoxina

produzidas por estirpes fixadoras de nitrogênio

prejudiciais no sistema neurológico. A anatoxina

agentes de bloqueio neuromuscular colinérgico; a anatoxina

acetilcolinesterase e a saxitoxin

1999; Sivonen et al. 1999).

  

Anabaena, Microcystis, Phormidium, Planktothrix, Nostoc e Nodularia.

entanto, se for necessário a identificação final dos organismos produtores de 

microcistina na amostra, clonagem e seqüenciamento do produto de PCR são 

requeridos juntamente com outras técnicas moleculares. 

Estrutura química geral da microcistina 

2017. 

Neurotoxinas – Saxitoxina, Anatoxina (a), Anatoxina

ão alcalóides que podemprejudicar o sistema nervoso

e são caracterizadas por sua ação rápida, que varia de minutos a 

poucas horas. São divididas em três sub-grupos: anatoxina-a, anatoxina

. Essas toxinas atuam em organismos vertebrados por diferentes 

mecanismos fisiológicos, porém, todas causam bloqueio neuromuscular da 

transmissão dos estímulos nervosos, com consequente morte do animal por 

paralisia respiratória (Haider et al. 2003; Sivonen et al. 1999). 

natoxina-a, homoanatoxina-a, anatoxina-a (S) e a saxitoxina s

produzidas por estirpes fixadoras de nitrogênio, que provocam alterações 

prejudiciais no sistema neurológico. A anatoxina-a e a homoanatoxina

agentes de bloqueio neuromuscular colinérgico; a anatoxina

acetilcolinesterase e a saxitoxina bloqueia os canais de sódio (Chorus e Bartram, 

1999). 
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transmissão dos estímulos nervosos, com consequente morte do animal por 

(S) e a saxitoxina são 

que provocam alterações 

a e a homoanatoxina-a são 

agentes de bloqueio neuromuscular colinérgico; a anatoxina-a(S) inibe a 

Chorus e Bartram, 



  

39 

 

As saxitoxinas, também chamadas de toxina paralisante por mariscos (“Paralytic 

Shellfish Poisoning” – PSP), são neurotóxicas potentes, produzidos 

especialmente, por cianobactérias filamentosas de vários gêneros, como 

Aphanizomenon,Dolichospermum (Anabaena), Lyngbya, Cylindrospermopsis, 

Raphidiopsis, Scytonema, Geitlerinema, Cylindrospermum e Phormidium (Chorus 

e Bartram, 1999; Pearson et al. 2010; Ballot et al. 2017). Recentemente foi 

observado o primeiro relato da presença de saxitoxinas em Microcystis, até o 

momento, este gênero era somente conhecido pela produção de microcistinas 

(Sant’anna et al. 2011).   

As STX possuem baixa massa molecular (menor que 500 Da), que bloqueiam os 

canais de íons de sódio dependentes de voltagem, atuando nos lados 

extracelulares através da interação com um receptor de neurotoxina conhecido 

como sítio 1. (Lipkind et al. 1994; Cestèle et al. 2000). Descobriu-se ainda que 

aSTX também se liga a canais de potássio e cálcio (Chorus e Bartram, 1999; 

Llewellyn, 2006). 

A ingestão de STX por humano pode levar a umasíndrome conhecidas como 

envenenamento paralisante por mariscos (PSP). Em casos graves, PSP causa 

morte por insuficiência respiratória (Kelly et al. 1991). Em ambientes marinhos, 

cerca de 2.000 casos de intoxicação humana, através do consumo de mariscos e 

peixes são relatados anualmente com uma taxa de mortalidade de 

aproximadamente 15%. Ainda não são conhecidos antídotos e desintoxicação 

para PSP (Chorus e Bartram, 1999; Hallegraeff, 1995).  

A STX é 2.000 vezes mais tóxica que cianeto de sódio e 100 vezes mais 

venenosa que estricnina (Wang et al. 2003, apud Fiore et al. 2011). A maior 

epidemia atribuída a exposição às PSPs ocorreu em 1987, na Guatemala, onde 

187 pessoas foram afetadas e 26 delas morreram (Rodrigue et al. 1990). 

Quimicamente, as STX (C10H17N7O4) são um alcalóide carbamatos não sulfatados, 

de estrutura tricíclica, que consiste em um grupo tetrahidropurínico e dois 

agrupamentos guanídicos. Após a síntese da molécula-base, pode haver 



 

 

modificações em cinco posições de seus grupos funcionais, gerando mais de 30 

análogos da mesma (Figura 

2012; Ballot et al. 2017).

Figura 2 – Estrutura química geral da Saxitoxina

Fonte: Ballot et al. 2017. 
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Quimicamente, a CYN (C15H21N5O7S) é um alcaloide guanidínico inibidor da 

síntese proteica, com um peso molecular de 415 (Figura 4). Apresentam efeitos 

amplos, conhecidos como citotóxicos, pois causam desordens nos rins, trato 

gastrointestinal, órgãos endócrinos, coração, sistema imune, vascular e muscular. 

Esta toxina também pode ser considerada uma hepatotoxina, pois exerce a sua 

ação no fígado causando a perda de cromossomas e da cadeia dupla de DNA que 

leva à formação de tumores hepáticos (Soares, 2009; Santos, 2011).Geralmente 

apresentam duas respostas de toxicidade: uma rápida, provavelmente devido à 

formação de um metabolito tóxico no organismo, e outra mais lenta, resultado da 

inibição da síntese proteica (Soares, 2009; Funasa, 2003). 

A estabilidade desta substância é bem conhecida,Moreira et al. 2012 e 

Poniedzialek et al., 2012,através de ensaios de ebulição repetida da água e de 

exposição a variações de pH entre 4 a 10 durante 2 meses, comprovaram alta 

estabilidade da CYN a valores extremos de temperatura e pH, quando se encontra 

em solução.  Contudo, em meio de cultura e exposta à radiação solar, ela 

degrada-se rapidamente (Moreira et al.2012).  

Essas características de estabilidade da CYN no meio conferem um elevado 

potencial de toxicidade, pois aumenta o risco de exposição da população e dos 

organismos nos ambientes aquáticos, onde condições mais favoráveis de 

temperatura e pH permitem a persistência da CYN por tempo prolongado 

(Dittmann et al. 2013). 

Ao contrário de outras cianotoxinas, a molécula de CYN é totalmente neutra em 

termos de carga elétrica, mas com cargas locais, devidos a grupos ionozados 

(Moreira et al. 2012), por esse motivo, é altamente solúvel e encontra-se na forma 

dissolvida, tornando-se uma importante via de contaminação poringestãodireta 

pela água (Ibelings e Chorus 2007; Funari e Testai 2008). 

A biossíntese da CYN é completa e envolve além de outras enzimas uma 

amidinotransferase, uma NRPS e uma PKS, que codificam os genes aoaA, aoaB e 

aoaC, respectivamente (Schembri et al. 2001; Fiore et al. 2011). 



 

 

Figura 4 - Estrutura química da c

Fonte: Chorus e Bartram (1999).
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capacidade de detectar essas toxinas na água de consumo humano representa 

uma garantia de não expor os consumidores a riscos associados à saúde (Brasil, 

2011). 

Com relação a normas ambientais, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, 

através da ResoluçãoCONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), contempla o 

monitoramento destes organismos e estabelece limite máximo permitido de 

células por mililitro para cada classe do rio (Tabela 2) e ainda aCONAMAnº 274, 

de 29/11/2000, dispõe sobre as condições de balneabilidade, estabelece 

restrições à recreação de contato primário quando verificada a ocorrências de 

florações de algas.  

Tabela 2 -Valores Máximos Permitidos (VMP) para cianotoxinas, clorofila a e 
cianobactérias. 

PORTARIA 2.914 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Parâmetro Unidade VMP 

Microcistina μg L-1 1,0 

Saxitoxina μg L-1 3,0 

Cylindrospermopsina μg L-1 1,0 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05, ÁGUA DOCE-CLASSE 2 

Parâmetro Unidade VMP 

Cianobactérias Células mL-1 50.000 

Clorofila a μg L-1 30 

Fonte: Brasil, 2005; Brasil, 2011. 

De acordo com Funasa, foram estabelecidos níveis de alerta para monitoramento 

e manejo de cianobactérias em reservatórios de abastecimento público e criados 

valores limite que foram adaptados às condições dos ecossistemas aquáticos 

brasileiros. Esses níveis foram classificados em Nível de Vigilância, Nível de Alerta 

1, Nível de Alerta 2 e Nível de Alerta 3(Funasa, 2003).  

O nível de vigilância é caracterizado pela detecção de estágios iniciais de 

desenvolvimento de florações de cianobactérias através do monitoramento do 

manancial. Os valores indicativos para o nível de vigilância são de uma colônia ou 

cinco filamentos de cianobactérias por mililitro de água bruta até 10.000 cel/mL ou 
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de 0,2 mm3 a 1,0 mm3 de biovolume por litro. Nesse estágio podem ser 

observados na água sabor e odor desagradáveis; no entanto, a ausência desses 

fatores não indica ausência de cianobactérias tóxicas (Funasa, 2003).  

No nível de alerta 1, existe a confirmação do início do estabelecimento de uma 

floraçãode cianobactérias, considerando-se os valores indicativos de 10.000 a 

20.000 células de cianobactérias por mililitro ou de 1 a 2 mm3 de biovolume por 

litro. Recomenda-se o monitoramento do manancial com frequência semanal.  

No nível de alerta 2 existe a confirmação do estabelecimento de uma floração de 

cianobactérias causando problemas na qualidade da água e os valores indicativos 

são de 20.000 a 100.000 células de cianobactérias por mililitro ou de 2 a 10 mm3 

de biovolume por litro. Se for confirmado que a floração é composta de gêneros 

potencialmente tóxicos, devem ser tomadas medidas operacionais de 

monitoramento e prevenção de risco à saúde (Funasa, 2003). 

 No nível de alerta 3 existe a presença de uma floração tóxica bem definida no 

manancial, com risco iminente para a saúde da população. Os valores indicativos 

são de números de células de cianobactérias acima de 100.000 cel-1 mL ou 

biovolume > 10mm3 por litro ou presença de cianotoxinas confirmadas por 

análises químicas ou bioensaios de toxicidade. Essas condições indicam um risco 

acentuado para a saúde pública caso o sistema de tratamento de água seja 

ineficiente para remoção de cianotoxinas. É recomendável que sejam tomadas 

medidas operacionais de monitoramento e prevenção de risco à saúde (Funasa, 

2003). 

De forma a dar respostas sobre a presença de cianobactérias e cianotoxinas em 

águas de reservatórios é importante a utilização conjunta de diversas 

metodologias, de forma multidisciplinar, onde uma complementa a outra para 

entendimento e obrigações estabelecidas pela legislação vigente. 
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2.5. Métodos para detecção de cianobactérias e suas toxinas em águas 

É conhecido que as florações de cianobactérias apresentamdiferentes espécies 

produtoras e não produtoras de toxinas e, além disso, em uma mesma espécie 

podem existirestirpes tóxicas e não tóxicas, haja vista que os fatoresque 

influenciam a produção de cianotoxinas, a exemplo da regulação genética e 

condições ambientais,são ainda um desafio para os pesquisadores(Kurmayer et 

al. 2009; Fernandes, 2008; Churro, et al., 2015).  

Neste contexto, é importante investigarque organismos estão presentes no 

ambiente, averiguar se têm o potencial para produzir toxinas, que toxinas podem 

produzir e se estão ativamente em produção (Merel et al. 2013;Churroet al. 2015). 

Sendo assim, surge a necessidade de implementar métodos analíticos confiáveis 

que possibilitem detectar e quantificar as cianobactérias, as suas toxinas, ou então 

ambas, de modo a prevenir a população da sua presença em reservatórios que se 

prestam a abastecimento público. 

Atualmente, muitos métodos analíticos laboratoriaispodem ser utilizados para 

avaliar as características microbiológicas em amostras de água. A principal técnica 

de monitorização utilizada para identificação e contagem das cianobactérias em 

reservatórios inclui a microscopia óptica, no entanto, para que tal identificação seja 

fiável, é necessário um observador experiente com um elevado nível de 

especialização taxonômica. Além disso, a técnica não permite inferir conclusões 

acerca da toxicidade das cianobactérias, não se podendo distinguir espécies 

tóxicas de não-tóxicas (Moreira et al. 2011).  

Para que tal distinção seja possível, as técnicas de biologia molecular como PCR 

e sequenciamento possibilitam a identificação das espécies e seu potencial 

toxigênico. Um importante avanço na área de ecologia microbiana foi o uso da 

sequência do gene que codifica para o rRNA 16S, uma “impressão digital” 

molecular que pode ser utilizada para identificar micro-organismos em ambientes 

naturais, permitindo o desenvolvimento de técnicas independentes do cultivo para 
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a análise da biodiversidade de cianobactérias no hábitat natural (Nübel et al. 

1999). 

As principais técnicas utilizadas para analisar as cianotioxinas são: a 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), os ensaios imunoenzimáticos 

(ELISA) e métodos moleculares que usam oligonucleótideos iniciadores 

específicos (Sivonen, 2008; Apeldoorn et al. 2007). 

2.5.1. Métodos Moleculares 

Os métodos moleculares estão sendo desenvolvidos e utilizados em muitos países 

para auxiliar no monitoramento e controle de cianobactérias tóxicas. Um exemplo 

é o teste daReação em Cadeia da Polimerase (PCR) descoberta em 1983 por 

Kary Mullis. Este é um método de amplificação dos ácidos nucleicos com grande 

desenvolvimento e utilização em diversos estudos (Nübel et al. 1997, Pearson e 

Neilan, 2008).  

O desenvolvimento dos métodos moleculares para a detecção de espécies de 

cianobactérias potencialmente produtoras de toxinassomente foi possível após a 

identificação e sequenciamento dos genes envolvidos na biossíntese das 

cianotoxinas (Tillet et al., 2000; Wilson et al., 2000; Schembri et al., 2001; 

Christiansen et al., 2003; Jungblut et al. 2006, 2005;Oliveira, 2010; Ballot et 

al.2010). Portanto, os métodos moleculares representam uma ferramenta 

complementar no monitoramento, uma vez que os oligonucleotídeos iniciadores 

têm sido desenhados tendo como alvo sequências específicas desses genes, 

permitindo a amplificação por PCR e consequentemente a detecção das 

cianobactérias que os possuem (Salmaso et al. 2017; Méjean et al. 2013). 

Nos métodos baseados em PCR são utilizadas várias sequências de genes de 

cianobactéria para a detecção de espécies (por exemplo, rpoC1, rbcLX, rpoB, 

fregmento do gene 16S rRNA, fragmento ITS rRNA 16S-23S) ou identificação de 
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agrupamentos de genes envolvidos na biossíntese de toxinas (por exemplo: 

microcistina, saxitoxina, anatoxina-a, cilindrospermopsina)( 

Tabela 3). Para aumentar a precisão e a resolução dos métodos moleculares, 

pode ser utilizada PCR multiplex, que é capaz de identificar uma série de genes 

da via biossintética, detectando simultaneamente estirpes produtoras de toxinas 

potencialmente diferentes. Outra técnica que está sendo bastante utilizada é a 

PCR convencional, um método simples, rápido e que está se tornando bastante 

viável para detectar cepas potencialmente produtoras de toxinas em amostras de 

água. (Sivonen, 2008). Além dessas, existem outras técnicas de PCR, as mais 

comuns são RT-PCR (Reverse Transcriptase Chain Reaction), Nested-PCR e 

PCR competitiva. 

O método de PCR utiliza um segmento de DNA alvo (de tamanho delimitado 

através de dois primers oligonucleotídicos específicos) para ser amplificado pela 

DNA polimerase. Esta reação decorre em ciclos sucessivos, 30-40 ciclos, onde 

ocorre a desnaturação do DNA alvo por aquecimento (92-95ºC), a anelamento dos 

primerscom as sequências complementares do DNA alvo (50-60ºC), e a 

elongação enzimática dos primers (68-72ºC) em que a DNA polimerase sintetiza 

as sequências compreendidas entre os primers. Deste modo, como a elongação 

de um ciclo é utilizada no ciclo seguinte, o número de cópias do segmento de DNA 

delimitado pelos primers duplica teoricamente em cada ciclo de amplificação 

(Taveira, 2000).  

Tabela 3 -Metabólitos secundários de Cianobactérias e cluster de genes biossintéticos 

Metabólitos 
Estirpes 

produtoras 

Classes 
Estruturais 

dos 
metabólitos 

Atividade 
Biológica 

Cluster 
(tamanho) 

Referências 

CIANOTOXINAS DE ÁGUA DOCE 

Microcistinas  

Microcystis 
aeruginosa 
PCC 7806 

PK/NRP Hapatotóxica mcy(55kb) 

(Tillet et al. 
2000) 

Microcystis 
aeruginosa 
NIES 843 

(Kaneko et 
al. 2007) 

Planktothrix (Rounge et 
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Metabólitos 
Estirpes 

produtoras 

Classes 
Estruturais 

dos 
metabólitos 

Atividade 
Biológica 

Cluster 
(tamanho) 

Referências 

CIANOTOXINAS DE ÁGUA DOCE 

rubescens 
NIVA CYA 98 

al. 2009) 

Anabaena sp. 
90 

(Rouhiainen 
et al. 2004) 

Planktothrix 
agardhii NIVA 

CYA 126/8 

(Christiansen 
et al. 2003) 

Nodularina 
Nodularia 

spumigena 
NSOR 10 

PK/NRP Hepatotóxica nda (48kb) 
(Moffitt & 

Neilan, 2004) 

Anatoxin-
a/Homoanatoxina-a  

Oscillatoria 
sp.PCC 6506 

PK/NRP Neurotóxica ana (29 kb) 

(Méjean et 
al. 2009) 

Anabaena sp. 
37 

(Rantala-
Ylinen et al. 

2011) 

Saxitoxinas 

Cylindrosperm
opsis 

raciborskii T3 

Alcaloide Neurotóxica stx (35 kb) 

(Kellmann et 
al. 2008) 

Anabaena 
circinalis 131C 

Mihali et al. 
2009) 

  
Aphanizomeno

n NH5 
Mihali et al. 

2009) 
Raphidiopsis 

bookii D9 
Stucken et 
al. 2010) 

Lyngbya wollei 
Murray et al. 

2011) 

Cilindrospermopsina 

Cylindrosperm
opsis 

raciborskii 
AWT 205 

PK/NRP Citotóxica cyr (43 kb) 

(Mihali et al. 
2008) 

Aphanizomeno
n sp. 10E6 

(Stuken & 
Jakobsen, 

2010) 
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Metabólitos 
Estirpes 

produtoras 

Classes 
Estruturais 

dos 
metabólitos 

Atividade 
Biológica 

Cluster 
(tamanho) 

Referências 

CIANOTOXINAS DE ÁGUA DOCE 

Oscillatoria sp. 
PCC 6506 

(Mazmouz et 
al. 2010) 

Cylindrosperm
opsis 

raciborskii CS 
505 

(Stucken et 
al. 2010) 

Raphidiopsis 
curvata 

CHAB1 150 

(Jiang et al. 
2012) 

Fonte: Méjean et al. 2013. 

Devido à alta sensibilidade e rapidez da PCR, é possível detectar genótipos 

tóxicos muito antes da floração da cianobactéria tóxica. Com isso, os corpos 

hídricos que estão em risco de formação de floração de cianobactérias tóxicas 

podem ser identificados no início do estágio de crescimento, juntamente com 

fatores ambientais que podem potencialmente influenciar a abundância de 

genótipos produtores de toxinas (Kurmayer et al. 2009).A cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) ou a análise imunoenzimática (ELISA) também são técnicas 

recomendadas e bastante utilizadas em monitoramento para detecção e 

quantificação de cianotoxinas intra e extracelulares em corpos hídricos 

(Eagleshamet al. 1999; Oliveira, 2010; Magalhães, 2015). Contudo, nenhuma 

destas técnicas é preventiva, ou seja, elas somente são realizadas quando a 

floração tóxica já se formou. 
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2.5.2. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplada a 

Espectrometria de Massa – HPLC/MS 

Dos métodosanalíticos modernos, aplicados atualmente para a detecção e 

quantificação das cianotoxinas, destacam-se os métodos químicos, 

especificamente a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) associada à 

espectrometria de massa (MS), devido à sua elevada especificidade, sensibilidade 

e viabilidade para a análise de uma diversidade de substâncias (Collins et al. 

1997; Eagleshamet al. 1999; Dell’Aversanoet al. 2004; Kikuchi et al. 2007; 

Bláhováet al. 2009; Gallo et al. 2009; Dörr, 2011; Wu and French, 2013; 

Magalhães, 2015; Méjean et al. 2016). 

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é um método amplamente citado 

e utilizado nos dias atuais para a separação, identificação e quantificação das 

cianotoxinas, sobretudo, por serem compostos polares e não-voláteis. As 

principaiscianotoxinas analisadas por HPLC são microcistina, cilindrospermopsina, 

saxitoxina e suas variantes (Chorus e Bartram, 1998). Ainda por este método 

pode-se detectar anatoxina-a e homoanatoxina-a (James et al., 2008; Méjean et 

al. 2016). 

A cromatografia líquida é um método físico-químico de separação dos 

componentes de uma mistura, realizada através da separação destes 

componentes entre duas fases (móvel e estacionária), que estão em contato. A 

amostra que possue os analitos a serem separados é diluída na fase móvel e 

durante a sua passagem através da fase estacionária, alguns componentes são 

intensamente retidos pela fase estacionária e, por isso se movem lentamente com 

o fluxo da fase móvel. Enquanto isso, outros componentes interagem fracamente 

com a fase estacionária, sendo transportados mais facilmente pela fase móvel. 

Devido a essas diferenças em mobilidade, os analitos da mistura podem ser 

separados e analisados de forma qualitativa e/ou quantitativa, pela própria técnica 

de cromatografia líquida ou em conjunto com outras técnicas experimentais, tais 
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como a espectrofotometria ou a espectrometria de massas (Collins et al., 1997; 

Guzmán-Guillén, et al. 2013). 

Os solventes da fase móvel utilizada em HPLC devem possuir alto grau de pureza 

e estar ausente da presença de oxigênio ou outros gases dissolvidos, sendo 

purificada (filtradas e/ou desgaseificadas) antes do uso. A bomba deve 

proporcionar ao sistema vazão contínua sem pulsos com alta reprodutibilidade, 

possibilitando a eluição da fase móvel a um fluxo adequado (Msagati et al., 2006). 

Para confirmação e identificação dacianotoxina analisada, o detector MS pode ser 

empregado, por ser um método mais avançado e aprimorado. Este detector 

fornece a melhor solução para identificação dos analitos, pois usa como 

ferramenta de detecção a identificação dos íons gerados pela fragmentação das 

moléculas, produzindo desta maneira um espectro de massas específico de cada 

analito, correspondendo como que a uma “impressão digital” do mesmo. Portanto, 

o método HPLC acoplado ao MS permite a separação e identificação simultânea 

de compostos (Msagati et al., 2006). Contudo, alguns entravesassociados à 

aplicação dos métodos cromatográficos compreendem a necessidade de pessoas 

qualificadas, o custo relativamente mais oneroso do equipamento e a falta de 

padrões certificados para algumas variantes das cianotoxinas e alto custo do 

padrão (Humpage et al., 2010).  

O HPLC/MS pode contar com o emprego de diversos métodos de ionização, tais 

como FAB (fast atom bombardment), Maldi (matrix-assisted laser desorption), 

eletrospray, entre outros (Furey et al., 2008). O HPLC/MS pode alcançar limites de 

detecção de até 0,02 µg/l (Msagati et al., 2006) 

Uma boa separação cromatográfica ocorre quando os picos estão bem definidos e 

separadosuns dos outros com uma resolução aceitável, permitindo a identificação 

precisa e a quantificação dos analitos. Essa separação resulta em um 

cromatograma, onde os picos formados são analisados de acordo com seus 

tempos de retenção e intensidade, possibilitando sua identificação(Msagati et al., 

2006; Guzmán-Guillén, et al. 2013).Pode acontecer, por vezes, que os analitos 
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não sejam separados completamente e eluam com tempos de retenção muito 

próximos. Isto resulta na sobreposição dos picos, o que indica uma fraca 

resolução do sistema cromatográfico e impossibilita a quantificação correta dos 

analitos (Rouessac e Rouessac, 2007). 

Para se quantificar as cianotoxinas é necessário o conhecimento prévio da 

variante detectada e a realização de uma curva de calibração com seu padrão 

analítico respectivo, o qual por sua vez é bastante caro e de difícil obtenção por 

importação por se tratar de substância classificada com risco associado (James et 

al., 2008).  

Para otimização de um método analítico, o conhecimento das particularidades do 

equipamento, a escolha adequada, criteriosa, tratamento correto e rigoroso tanto 

das fases móvel e estacionária como das colunas cromatográficas são 

fundamentais para uma boa eficiência do método aplicado, permitindo a obtenção 

de resultados aceitáveis e válidos para arealização dos objetivos propostos 

(Magalhães, 2015). 

2.5.3. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

Amplamente utilizado como método de screening (varredura), o ELISA, ou enzima 

imuno ensaio, foi desenvolvido, primeiramente, para a detecção de microcistinas e 

provou ser um método muito sensível, rápido e que requer pouca quantidade de 

amostra (Msagati et al., 2006) sendo ainda capaz de detectar quantidades dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação. 

O método se baseia no reconhecimento dos peptídeos por anticorpos monoclonais 

ou policlonais. A elevada variação estrutural que ocorre, por exemplo, entre as 

microcistinas, pode levar a reações cruzadas entre os anticorpos com diferentes 

variantes da toxina ou com outros compostos que possam estar presentes nas 

amostras, podendo estas reações não representar corretamente valores de 
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concentração da toxina (pouco seletivo) ou pode gerar falsos positivos (Msagati et 

al., 2006; Rapala et al. 2002;). 

O emprego da Cromatografia Liquida de Alta Eficiência é uma boa alternativa a 

ser utilizada. Embora o custo de um equipamento de HPLC seja elevado, o custo 

analítico, quando comparado ao ELISA, é menor. Outra limitação do HPLC é o 

fato dos métodos para detecção de cianotoxinas possuírem limites de detecção 

mais elevados, quando comparados a outras metodologias (cromatografia líquida 

associada à espectrometria de massa e testes imunoenzimáticos – ELISA) e de 

serem mais laboriosos. Quando implementada, entretanto, a análise por HPLC é 

uma excelente ferramenta para análise rotineira de cianotoxinas (Brasil, 2015). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho compreendeu os seguintes procedimentos: 

coleta de água em uma campamha em quatro pontos amostrais no reservatório do 

Joanes I em julho de 2017; Análises físico-químicas e biológicas da água que 

foram realizadas no LABDEA do Departamento de Engenharia Ambiental; 

Avaliação quali-quantitativa das espécies de cianobactérias nos pontos amostrais 

no Laboratório Ecologia e Paleoecologia – EcoPaleo do Instituto de Biologia da 

UFBA;Implantação do método analítico para análise de 

cilindrospermopsinaextracelular por HPLC/MS realizadas no LABEC; Detecção de 

cianotoxinas intracelulares (cilindrospermopsina e anatoxina-a) por HPLC/MS, 

realizada no Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain- LIED na 

Université Paris7 Denis-Diderot na França; Avaliação através de biologia 

molecular da presença dos genesespecíficosrelacionados à produção de 

cianotoxinas (microcistina, cilindrospermopsina e saxitoxina) que foi realizado no 

Department of Microbiology/Organismic Interactionsof University of Tübingen, 

Germany. 
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3.1. Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do rio Joanes(12° 43’ 06” S 38° 21’ 15” W)drena uma área de 

quase 1.200 km², apresentando uma extensão linear de 75 km, possui uma vazão 

média da ordem de 11 m3/s e a vazão regularizada atinge 6,4 m3/s. Sua bacia 

possui 64.436 hectares e abrange os municípios de São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Candeias, Simões Filho, Camaçari, Dias D’Ávila, Lauro de 

Freitas e Salvador esuas principais nascentes estão localizadas no município de 

São Francisco do Condee São Sebastião do Passé (INEMA, 2015; EMBASA, 

2015).O Rio Joanes desemboca na praia de Buraquinho, entre os municípios de 

Lauro de Freitas e Camaçari (EMBASA, 2015). No trecho próximo aos pontos de 

nascente encontram-se atividades de exploração petrolífera: gás e óleo bruto pela 

Petrobrás, além de atividades de criação de gado bovino e bubalinos(Oliveira, 

1999). 

O clima é tropical úmido, com índice pluviométrico superior a 1.800mm/ano e a 

umidade relativa do ar em torno de 80%. A direção predominante dos ventos é do 

quadrante leste (E), com variações de sudeste (SE) e nordeste (NE). O período 

chuvoso corresponde às estações do outono e do inverno (Oliveira, 1999). 

Seus maiores afluentes localizados na margem esquerda são os rios Uberaba, 

Lamarão, Sucuricanga e Bandeira e pela margem direita destacam-se o Riacho 

São Francisco, Rios Ibirussu, Boneçu, Petecada, Jacarecanga, Itabaoatã, 

Muriqueira e Ipitanga; compreendendo uma extensão total de seus cursos d’água 

de cerca de 245 Km. No Rio Joanes, de montante para jusante localizam-se as 

barragens Joanes II e Joanes I, respectivamente (INEMA, 2015). A barragem do 

Joanes I, situada entre os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Simões 

Filho foi construída com a finalidade de abastecer Salvador, região metropolitana e 

áreas industriais desta região(EMBASA, 2015).  

O Rio Joanes é uma importante fonte de abastecimento de água para diversos 

municípios: Salvador, Candeias, Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias D’Ávila, 
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Madre Deus e São Francisco do Conde, sendo também utilizado para aquicultura, 

dessedentação animal, recreação, pesca e navegação. No entanto, a Barragem 

do Joanes I, localizada nos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, apresenta 

constantemente florações de cianobactérias, que provocam gosto e odores na 

água bruta e geram dificuldades nas estações de tratamento de água - ETA1 e 

ETA2 (EMBASA, 2015), além de causar elevação do custo do tratamento. 

O rio Joanes é uma área de preservação ambiental (APA), pois ele é responsável 

por cerca de 40% do abastecimento de água da região metropolitana de Salvador 

(INEMA, 2015; EMBASA, 2015).No entanto, a bacia do rio Joanes, atualmente, 

vem sofrendo impactos com a ação antrópica ao longo do curso do rio.Essas 

atividades vêm sendo realizadasde formaexcessiva, com o lançamento de 

efluentes no rio sem tratamento prévio, atividades mineradoras como a extração 

de cascalho, pedras, areia e caulim, com as atividades industriais na região da 

bacia, desflorestamento da mata ciliar e um aumento da urbanização (Ribeiro et 

al. 2007; INEMA, 2015). 

A resolução CONAMA 357/2005 classifica as águas em função dos usos atuais e 

futuros. As águas da represa do Joanes I foram classificadas como água doce - 

classe 2 pela Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), 

nº. 053, de 19 de junho de 2009, baseado em estudos realizados pelo Instituto de 

Gestão das Águas e Clima do Estado da Bahia - Ingá, atualInstituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia - Inema, estabelecendo em seu Art. 1.  

“I - Enquadrar (SIC) transitoriamente o Rio Joanes, classe 2 - Água doce, 
no município de São Sebastião do Passé, do ponto de coordenadas 
38°32’27,72”W; 12°35’31,61”S seguindo à jusante, incluindo os 
reservatórios Joanes II e Joanes I, ao ponto de coordenadas 
38°19’31,20”W; 12°50’11,25”S, no limite entre os municípios de Lauro de 
Freitas e Camaçari”(CONERH, 2009). 

Para o presente estudo, foi realizada uma campanha única de coletae análise de 

água no reservatório Joanes I, no período úmido (07/06/2017). As coletas de água 

foram realizadas em 4pontos distintos na barragem Joanes I (P01, P02, P03 e 

P04).A localização, as coordenadas e descrições dos pontos amostrais estão 



 

 

descritas na(Figura 5)

trabalhoseguiram os mesmos 

Baiana de Águas e Saneamento 

com os dados levantados neste trabalho.

Figura 5 - Mapa de localização dos pontos amostrais

Fonte: Embasa, 2017. 

Quadro 1 - Rede de Amostragem, localização e características dos pontos.

Fonte: Embasa, 2017. 

Latitude (S) Longitude (W)

P01 12º 50' 9.37" 38º 19' 29.0"

P02 12º 49' 11.73" 38º 19' 34.90"

P03 12º 47' 15.01" 38º 19' 56.05"

P04 12º 46' 21.68" 38º 20' 19.33"

Código

  

)e(Quadro 1). Os pontos amostrais utilizados neste 

seguiram os mesmos pontos de monitoramento utilizados pela Empresa 

Águas e Saneamento – EMBASA, cujos resultados serão comparados 

com os dados levantados neste trabalho. 

 
Mapa de localização dos pontos amostrais na Barragem do Joanes I

Rede de Amostragem, localização e características dos pontos.

Longitude (W) Latitude Longitude

38º 19' 29.0" 12.832853º 38.320896º
No local de captação da EMBASA na barragem de 
Joanes I no bairro de Jambeiro/ Lauro de Freitas.

38º 19' 34.90" 12.819924º 38.326361º
Saindo do bairro Jambeiro em direção a Areia 
Branca passando pela Pedreira Omacil com 
destino a prainha da represa.

38º 19' 56.05" 12.787504º 38.332236º
Localizado a jusante da ponte da BA 535 (Via 
Parafuso) sobre a barragem de Joanes I.

38º 20' 19.33" 12.772689º 38.338703º
Localizado proximo ao Vilarejo de Parafuso em 
Camaçari/BA.

Coordenadas Geográficas
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ontos amostrais utilizados neste 

pontos de monitoramento utilizados pela Empresa 

EMBASA, cujos resultados serão comparados 

na Barragem do Joanes I. 

Rede de Amostragem, localização e características dos pontos.

No local de captação da EMBASA na barragem de 
Joanes I no bairro de Jambeiro/ Lauro de Freitas.

Saindo do bairro Jambeiro em direção a Areia 
Branca passando pela Pedreira Omacil com 
destino a prainha da represa.
Localizado a jusante da ponte da BA 535 (Via 
Parafuso) sobre a barragem de Joanes I.
Localizado proximo ao Vilarejo de Parafuso em 
Camaçari/BA.

Descrição



 

 

3.2. Coleta das amostra

Ascoletas deamostras de água

da lâmina d’água. Os frascos de vidro âmbar (1L) foram condicionados 

vezescom água do rio a ser amostrad

coletadas trêsréplicas em cada ponto

análises de biologia molecular e cromatografia

acondicionadas e transportadas em frascos no 

análise de cianotoxinas e cianobactérias

As amostras para análi

frascos de plástico e preservadas com 

realizada através do arraste (por aproximadamente 100 metros), com rede 

específica para fitoplâncton

inserida em frascos plástico

Figura 6 - Arraste e recolhimento da rede de fitoplâncton e condicionamento em frasco 
plástico durante o procedimento de coleta

 

Paraa clorofila a, realizou

d’água. Acoleta foi feita manualmente (submergindo o frasco de coleta), 

frasco de vidro âmbar;o fra

espaço que possibilitouahomogeneização da amostra

foi imediatamentearmazenada ao abrigo da luz e transportada em caixa térmica 

  

amostras de água 

s de águaforam realizadas a aproximadamente 30cm abaixo 

Os frascos de vidro âmbar (1L) foram condicionados 

do rio a ser amostrado, antes de encher com a amostra. 

s trêsréplicas em cada ponto, em frascos separados (triplicata)

de biologia molecular e cromatografia líquida. As amostras foram 

acondicionadas e transportadas em frascos no escuro e em isopor comgelo

e cianobactérias(BRASIL, 2015). 

As amostras para análise quantitativa de cianobactérias foram coletadas em 

stico e preservadas com lugol. Jápara análise qualitativa

realizada através do arraste (por aproximadamente 100 metros), com rede 

específica para fitoplâncton, malha de 30 micrômetros. A amostra concentrada foi 

plásticos identificados (Figura 6). 

Arraste e recolhimento da rede de fitoplâncton e condicionamento em frasco 
durante o procedimento de coleta. 

ealizou-se a coleta a aproximadamente 30cm abaixo da lâmina 

feita manualmente (submergindo o frasco de coleta), 

o frasco de coleta foi preenchido de forma 

ahomogeneização da amostra antes da análise

imediatamentearmazenada ao abrigo da luz e transportada em caixa térmica 
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a aproximadamente 30cm abaixo 

Os frascos de vidro âmbar (1L) foram condicionados duas 

antes de encher com a amostra. Foram 

parados (triplicata) para 

As amostras foram 

scuro e em isopor comgelo, para 

quantitativa de cianobactérias foram coletadas em 

para análise qualitativa, a coleta foi 

realizada através do arraste (por aproximadamente 100 metros), com rede 

amostra concentrada foi 

 

Arraste e recolhimento da rede de fitoplâncton e condicionamento em frasco 

a coleta a aproximadamente 30cm abaixo da lâmina 

feita manualmente (submergindo o frasco de coleta), com 

de forma que ficou um 

antes da análise.A amostra 

imediatamentearmazenada ao abrigo da luz e transportada em caixa térmica 
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comgelo, não excedendo o prazo de 48 horas após a coleta para a filtração 

(Quadro 2) (CETESB, 2011). 

As amostras para os parâmetros físico-químicosforam coletadas em recipientes de 

plástico. Para o parâmetro coliformes termotolerantes coletou-se em frasco de 

vidro estéril com o preservante tiossulfato de sódio e foram acondicionados em 

uma caixa térmica de isopor, preenchida com gelo, a fim de ser preservada numa 

temperatura em torno de 5 °C a 10 °C. As amostras para análise de fósforo total, 

amônia e nitrogênio total foram preservadas com ácido sulfúrico (Quadro 2). A 

transparência da coluna d’água foi medida com disco de Secchi (CETESB, 2005; 

2011).Para os parâmetros: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, salinidade e 

condutividade elétrica foram medidos no campo através da sonda 

multiparâmetros(modelo HANNA HI 9828). 

Quadro 2 - Procedimento de Coleta das Amostras. 

 

Ensaios
Recipiente/Quant 
Amostra Preservação Armazenamento Referência

Clorofila a (filtrada no 
laboratório)

Vidro neutro âmbar de 1L
Resfriamento (em gelo) 
e proteger da luz

Resfriamento (4°C a 10°C) e manter 
protegido da luz

(CETESB, 2011); APHA, 
2012.

Parâmetros físico-
químicos

Frasco de Plástico Resfriamento (em gelo)
Resfriamento temperatura em torno de 
5 °C a 10 °C 

(CETESB, 2011); APHA, 
2012.

Nitrogênio total, fósforo 
total e amônia

Frasco de Plástico Ácido Sulfúrico 
Resfriamento temperatura em torno de 
5 °C a 10 °C 

(CETESB, 2011); APHA, 
2012.

Cianotoxinas
Frasco de vidro de cor âmbar 
de Boca Larga de 1L

Resfriamento (em gelo)
Filtração e Liofilização ou 
Congelamento (para eventual análise 
de Cylindrospermopsina extracelular)

(BRASIL, 2015). 

Cianobactérias Frasco de plástico de 1L Lugol 
Resfriamento (4°C a 8°C) e manter 
protegido da luz

(CETESB, 2011); (BRASIL, 
2015).

Coliformes 
termotolerantes Frasco de vidro de 200 ml

Tiossulfato de sódio, 
EDTA, frasco estéril.

Resfriamento (4°C a 8°C) e manter 
protegido da luz APHA, 2012
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3.3. Análises Físico-Químicas e Biológicas da Água 

3.3.1. Análise dos parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e pH 

As análises para os parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido (O.D), 

condutividade e pH foram medidos em campo através da sonda multiparamétrica 

calibrada (modelo HANNA HI 9828). 

3.3.2. Análises dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

No procedimento das análises foi seguida a metodologia do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2015), conforme (Tabela 4). 

Tabela 4 -Métodos das análises dos parâmetros físico-químicos e biológicos usados. 

Parâmetros LQ e 
Unidade  

Métodos 

Nitrogênio total 0,50 mg/L N Kit HACH LR/HR 
Fósforo total  0,10 mg/L  P SM 4500-P D 22ª Ed. 
Nitrato  0,10 mg/L N-

NO3 
SM 4500-NO3 C 22ª Ed. 

Nitrito  0,05 mg/L N-
NO2 

SM 4500-NO2 B 22ª Ed. 

Amônia  0,10 mg/L N-
NH3 

Método Mod. SM 417 14ª Ed./ SM 4500-NH3 D 22ª 
Ed. 

Fosfato  0,10 mg/L  P SM 4500-P D 22ª Ed. 
Sólidos totais  10 mg/L SM 2540B 22ª Ed. 
DQO  5,0 mg/L O2 SM 5220 D 22ª Ed./ Kit HACH LR 
DBO  1,0 mg/L SM 5210B 22ª Ed. 
Cor  5,0 mg/L Pt-Co SM 2120C 22ª Ed. 
Clorofila a mg/m3 Adaptado APHA - 10200 H 
Coliformes termotolerantes 1 UFC/100mL Membrana Filtrante SM 9222D 22ª Ed. 
Turbidez NTU SM 2130B 22ª Ed. 
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3.4. Análise quali-quantitativa das células de cianobactérias 

As amostras preservadas em lugol foram encaminhadas para contagem das 

células e identificação de cianobactérias através de microscópio óptico no 

Laboratório de Ecologia e Palaeoecologia - EcoPaleo.O método utilizado foi 

Utermöhl onde a metodologia de análise foi baseada no manual da 

Unesco_Methods for Quantitative Phytoplankton Analysis (2010).  

3.5. Análise porBiologia Molecular de Cianobactérias e Cianotoxinas 

As amostrasforam filtradas em filtros de fibra de vidro com porosidade de 0,52 

micrômetros e foram armazenadas em freezer. Em seguida estas foram 

liofilizadaspor 14h em liofilizador tipo Enterprise 1 (Terroni) no Laboratório de 

Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos do ICS/UFBA.As amostrais foram 

analisadas no Department of Microbiology/Organismic Interactions na University of 

Tübingen na Alemanha. Os procedimentos de análises seguiram com a extração 

do DNA, amplificação por Reação da Cadeia em Polimerase - PCR, eletroforese e 

o sequenciamento. Essas etapas estão descritas abaixo.   

3.5.1. Extração do DNA Genômico 

A extração do DNA genômico das células de cianobactérias do filtro 

liofilizadopassou por diversos processos. A primeira etapa de extração iniciou com 

a lise celular das cianobactérias. O filtro liofilizado foi inserido em um microtubo 

com tampa de rosca; o excesso do material do filtro sem biomassa foi retirado com 

uma pinca estéril. No microtubo, adicionou-se 300µl de Tampão TE (Tris EDTA – 

pH 7,8 para DNA) com propósito de preservar as moléculas de DNA; adicionou-se 

no tubo pérolas de vidro (aproximadamente 100µl) e 300µl da mistura 

Fenol:Clorofórmio:Álcool Isoamílico-IAA (25:24:1)(marca: Roth), afim de 

desnaturar as proteínas. Em seguida, colocou-se os microtubos no Ribolizador 

(MP, FastPrep-24™ 5G Instrument) em 6 ciclosde 20 segundos, com velocidade 
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de 6,5 m/s e intervalos de 300 segundos entre os ciclos. Após esse procedimento, 

os microtubos foram centrifugados por 5 min. à 14.000 rpm e retirou-se o 

sobrenadante (fase aquosa transparente) e transferiu para novos microtubos de 

1,5 mL. Para precipitação do DNA, adicionou-se etanola 100% até completar 1,5 

mL no tubo, depois se inverteu o tubo por 10x, centrifugou-se por 20 min.a 14.000 

rpm e descartou o Etanol à 100%. O mesmo procedimento foi utilizado com etanol 

à 70%, com centrifugação durante 2 min. Após o descarte do etanol, os 

microtubos foram colocados em Bloco aquecedor a 50ºC para evaporação do 

etanol e, em seguida, adicionou 50µl de água MilliQ e conservou no freezer até a 

análise por PCR (reação em cadeia da polimerase).  

3.5.2. Amplificação dos genes por Reação em Cadeia da Polimerase - 

PCR 

Através da literatura, pares de primeres específicos foram escolhidos para marcar 

e identificar a presença de cianobactérias em geral e específicamente de genes 

ligados à produção das cianotoxinas microcistina, saxitoxina e 

cilindrospermopsina. Para cada par de primersespecíficos das cianotoxinas e 

cianobactérias foram realizadas reações de PCR em um volume final de 20 µL. A 

mistura para a reação de PCR continha 10 µL da mistura de RedTaq Mastermix 2-

fold (mistura contendo Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2 e tampões de reação 

em concentrações ideais para amplificação eficiente de DNA por PCR), 2µL de 

template(extrato de DNA ou água ultrapura), 1µL de cada primer (primer de 16S 

RNAr, cilindrospermopsina, saxitoxina e microcistina) e 6 µL de água ultrapura. 

O template para as análises do controle negativo (-) foi acrescentado somente 

água ultrapura e no caso da utilização de um controle positivo (+) foi utilizado 

como template o extrato da cianobactéria Brasilonema sp.  

As informações sobre os primeres utilizados e os parâmetros das análises da 

reação da PCRestão descritasno Anexo 1. 
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3.5.3. Eletroforese 

A presença de fragmentos de DNA, após realização de PCR, foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose à 1%, diluída em tampão TAE. Para 30 mL de 

agarose, adicionou-se 1,8 µL do corante Midori Green (Advance DNA Stain. 

Nippon Genetic Europe) em cuba horizontal (PeQlab).Foi adicionado no gel 5µL 

do marcador (1kb DNA Ladder – New England, Biolabs) e 10 µL dos produtos da 

PCR em cada poço. O tampão de corrida utilizado foi TAE 1x e a tensão utilizada 

foi de 120 volts.  

A visualização das bandas de DNA no gel ocorreu em luz UV no transiluminador 

(Phase, Lübeck, Alemanha) e as fotos foram tiradas com máquina fotográfica da 

marca Cannon. 

3.5.4. Extração de bandas e sequenciamento 

Após a visualização dos resultados através da eletroforese em gel, as bandas 

resultantes da amplificação por PCR foram excisadas do gel e o DNA foi extraído 

com o kit DNA Gel Extraction (Monarch) seguindo as instruções do fabricante. 

Após a extração, o DNA purificado foi enviado para sequenciamento (empresa: 

gatc-biotech). A amostra enviada para sequenciamento continha as seguintes 

substâncias: 2,5 µL de água ultrapura, 2,5 µL do primer inicial (foreward) e 5 µL do 

produto a ser sequenciado. 

Os resultados das sequências de nucleotídeos obtidas foram comparados com as 

sequências depositadas no banco de dados no BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool), disponível no site: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 
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3.6. Análises de Cianotoxinas 

3.6.1. Análise de cianotoxinas intracelulares 

3.6.1.1. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – HPLC 

As amostras de água para análise de cianotoxinas (cilindrospermopsina, 

anatoxina-a e homoanatoxina-a) foram filtradas em filtros de fibra de vidro com 

porosidade de 0,52 micrômetros e em seguida liofilizados no Laboratório de 

Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos do ICS/UFBA. Os filtros foram levados 

para o Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain- LIED na Université 

Paris7 Denis-Diderot na França para as análises de cianotoxinas intracelulares. 

O processo de extração das toxinas da biomassa do filtro liofilizado compreendeu 

os seguintes passos: Adicionou-se 10 mL de ácido fórmico (0,1%) nos filtros e 

permaneceu por 24 horas em temperatura ambiente misturando ocasionalmente 

no vórtex. O material foi transferido para tubo corex de vidro e sonificado com 

sonda de ultrasson (modelo Misonix – Ultrasonic Liquid Processors) com 40 de 

amplitude durante 2 minutos. 

Centrifugou-se o material a uma velocidade de 12.000 rpm durante 30 minutos 

com temperatura de 25°C, em seguida retirou-se o sobrenadante com seringa e 

agulha e passou em filtro de 0,2 µm (polietersulfona, Nalgene) para um vial de 

1,5mL. 

O eluente utilizado para a análisede cianotoxinas nos extratos 

(cilindrospermopsina, anatoxina-a e homoanatoxina-a) foi metanol (Hipersolv 

Chromanorm) e água MilliQ (0.1% de ácido fórmico). Na (Tabela 5), encontram-se 

os parâmetros que foram utilizados para as análises por HPLC/MS2 no Laboratoire 

Interdisciplinaire des Énergies de Demain- LIED na Université Paris7 Denis-

Diderot na França. 
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Para análise HPLC/MS2, foram utilizados dois sistemas, o primeiro constituído em 

um espectrômetro de massaem tandem 6410 (Agilent Technologies) acoplado a 

uma fonte ESI (electrospray) no sistema de LC da Agilent (Agilent Series 1200)e 

equipado com um amostrador automático (Agilent MicroWPS Series 1200).Os 

analitos foram detectados em um equipamento do tipo Triplo Quadrupolo em 

modo de Monitoramento de Reações Múltiplas-MRM, onde os parâmetros estão 

descritos na (Tabela 5). 

O segundo sistema foi um espectrômetro de massa quadrupolo Varian em 

Tandem 320-MS acoplado a uma fonte ESI (eletrospray) do sistema Varian LC 

(212-LC, Varian) e equipado com um amostrador automático (Prostar 410, Varian). 

Os dados foram adquiridos no modo íon positivo (Mann et al. 2012; Mejéan et al. 

2016). 

Tabela 5-Parâmetros cromatográficos e espectrométricos para análises de 
cilindrospermopsina, anatoxina-a e homoanatoxina-a por HPLC/MS2noLaboratoire 
Interdisciplinaire des Énergies de Demain- LIED na Université Paris7 Denis-Diderot. 

CondiçõesAnálises LC/MS 
HPLC 

Coluna Analítica Atlantis dC18 Reversed-Phase(150 x 2,1 mm, 3 µm) 
Temperatura da Coluna 28◦C 

Volume Injeção 5 µL 

Fase Móvel 
A) Água Ultra Pura + Ácido fórmico (0,1%) 

B) Metanol + Ácido fórmico (0,1%) 

Taxa de Fluxo 0.200 mL/min 

Gradiente 

Gradiente para análise CYN: 
Tempo (min)                 /               Fase Móvel B% 

0             5,0 

15                                                10,0 

17                                                10,0 

19                                                 5,0 

25                                                 5,0 

Gradiente análise Anatoxina e Homoanatoxina: 

Tempo (min)                 /               Fase Móvel B% 

0                   5,0 

15                                                20,0 

17                                                20,0 

19                                                  5,0 

25                                                  5,0 
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Fonte: Autoria Própria, 2017. 

3.6.1.2. Desenvolvimento do Método Cromatográfico para CYN no LABEC 

No desenvolvimento do método analítico para detecção e quantificação da 

cilindrospermopsina, realizado no LABEC/UFBA, foram adotados vários 

procedimentos, com modificações, de acordo com o manual do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2015);Agilent Technologies (2014) e Jussi et al.(2017).   

Dentre os diversosmateriais utilizados para a realização do trabalho experimental, 

destacam-se, basicamente, a coluna cromatográfica para a separação da CYN, os 

solventes aquosos e orgânicos para a composição da fase móvel em HPLC/MS, 

as soluções necessárias para o ajuste do pH, o calibrante do MS, o padrão 

certificado da CYN para a preparação da solução padrão de trabalho. 

Neste trabalho, utilizou-se a coluna Zorbax Agilent Polaris SB-C18, com diâmetro 

interno de 4,6mm, comprimento de 50 mm e diâmetro de partícula de 1,8 µm 

adquirida através da Agilent Technologies. Os solventes ultilizados no experimento 

Parâmetros 
Espectrométricos - 

Cianotoxinas 
1º Sistema 2º Sistema 

Polaridade Positiva Positiva 

Voltagem do capilar 4000 V 80 V 

Pressão do nebulizador 20 psig 60 psig 

Temperatura de 
secagem 

350°C 18 psig 

Fluxo do gás de 
secagem 

10 L/min 250°C 

Tensão do cone 81 V p/ Anatoxina, 101 V p/ Homo 10 L/min 

Energia de colisão 8 eV 16 V 

Razão m/z do ions 
Anatoxina-a 

166 m/z → 149.1 m/z 166 m/z → 149 m/z 

Razão m/z do ions 
Homoanatoxina-a 

180 m/z → 163.1 m/z 180 m/z → 163 m/z 

Razão m/z do ions CYN 416 m/z → 192.1 m/z 416 z → 192 m/z 



  

67 

 

foram metanol (MeOH), água ultrapura grau HPLC e o ácido acético (CH3COOH, 

p.a.). Padrão daCYN certificado, marca Sigma Aldrich Brasil, com uma 

concentração de 10 µg mL-1 com uma pureza superior a 95% HPLC.A otimização 

do método para a identificação e quantificação da CYN, foi desenvolvida através 

de um equipamento HPLC da Agilent Technologies 1260 Infinity acoplada a um 

detector MS da Agilent Technologies 6120, com fonte de ionização por 

Electrospray (ESI) e um analisador Single Quadrupolo, sediado no Laboratório de 

Bioenergia e Catálise –LABEC na Escola Politécnica - UFBA, visualizados no 

Anexo 1. 

As condiçõespara desenvolvimento do método analítico da CYN no equipamento 

de HPLC da Agilent Technologies1260 Infinity acoplado a um detector MS da 

Agilent Technologies 6120, sucedeu-se em diversas tentativas, modificações e 

adaptações seguindo, especificamente, Agilent Technologies (2014), até atingir as 

melhores condições cromatográficas e espectrométricas para a separação e 

detecção da CYN. 

No processo do desenvolvimento do método analítico para CYN, houve 

adaptaçõescomo a substituição do ácido trifluoracético para ácido acético, 

aumento da temperatura da coluna e volume de injeção, ajuste para equilíbrio da 

coluna condicionando com a fase móvel inicial, ajustes nos parâmetros do 

espectrometro de massa, modificações do gradiente de acordo com a coluna 

disponível, que por sua vez, era diferente das utilizadas nas referências. Os 

parâmetros foram ajustados até se observar um pico bem definido e conhecer o 

tempo de retenção da CYN. 

Na curva de calibração, para proceder à quantificação da toxina, foram preparadas 

soluções do padrão em água pura (0,5; 1; 2; 4; 10 e 20µg L-1), incluindo uma 

amostra em branco, os quais foram analisados a posteriori por HPLC/MS 

utilizando os parâmetros estabelecidos anteriormente. 
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3.7. Cálculo do Índice de Estado Trófico da Água 

Foicalculado o Índice do Estado Trófico da água. Os resultados do índice 

calculados a partir dos valores de fósforo e clorofila “a” devem ser entendidos 

como uma medida do potencial de eutrofização. 

O Índice do Estado Trófico apresentado foi composto pelo cálculo doÍndice do 

Estado Trófico para o fósforo – IET(PT) e o Índice do Estado Trófico para aclorofila 

a – IET(CL), modificados por Lamparelli (2004). 

- Reservatórios 

IET(CL) = 10 × (6 − ((0,92 − 0,34 × (lnCL)) ln2⁄ )) 

IET(PT) = 10 × (6 − (1,77 − 0,42 × (lnPT) ln2⁄ )) 

onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em μg L-1; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em μg L-1; 

ln: logaritmo natural. 

Os resultados apresentados nas tabelas do IET compõem a média aritmética 

simples dos índices relativos ao fósforo total e a clorofila a, segundo a equação: 

𝐈𝐄𝐓 = [𝐈𝐄𝐓(𝐏𝐓) + 𝐈𝐄𝐓(𝐂𝐋)]/𝟐 

Os valores do IET são classificados segundo classes de estado trófico, conforme 

descrito por Lamparelli (2004) e CETESB (2006). 

3.8. Tratamento de dados: Análise Eatatística multivariada – Análise de 

Correspondência Canônica – CCA 

A análise de correspondência canônica (CCA) foi usada para determinar as 

variáveis ambientais importantes na distribuição das cianobactérias.Para a 

seleção das variáveis ambientais foi levado em consideração as variávies que não 
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estavam correlacionadas entre si e a ecologia das espécies, desta forma das 18 

variáveis ambientais forma selecionadas 10 variáveis para análise de CCA. A 

CCAfoi aplicada a partir de dados biológicos–densidade de cianobactérias e dados 

ambientais referentes aos pontos amostrais estudados.Os dados foram 

transformados em Log(x+1) e os dados de densidades de cianobactérias por raiz 

quadrada baseado na referênciade Legendre (1998). Foi utilizado o Programa 

PAST versão 3.18 - Paleontological Statistics Software (Hammer et al. 2001).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análises dos parâmetros físicos-químicos e biológicos da água 

A partir da análise realizada neste estudo, observou-se que alguns parâmetros, 

tais como, fósforo total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio 

dissolvido (OD), cor verdadeira e clorofila a apresentaram, para todos os pontos 

amostrais, valores fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

357/05. No ponto 04, coliformes termotolerantes, apresentou valor muito acima 

(1,2x104UFC/100 mL) do padrão limite constituído pela legislação. Esse parâmetro 

é considerado como biondicador de contaminação da água por esgoto doméstico, 

uma vez que sua presença possui relação direta com o grau de contaminação 

fecal (Tabela 7). 

Os valores de fósforo total (< 0,03 mg L-1para ambientes lênticos) apresentaram-

se acima dos limites estabelecidos pela legislação nos quatro pontos amostrados, 

conforme pode ser observado mediante análise da (Tabela 7). Os maiores valores 

de fósforo totalforam observados no P3 (0,15 mgL-1) e no P4 (0,25 mg L-1), o que 

pode ter contribuído, além de outros fatores, para o aumento da densidade de 

cianobactérias 403.387cel mL-1 e 260.759cel mL-1nos respectivos pontos.Em 

estudos realizados por Coelho et al. (2015),em janeiro de 2015,campanha 

realizada pelo INEMAem fevereiro de 2015, eem estudo elaborado pela empresa 

Hydros (2015) apud Magalhães (2016) nos meses de março, abril e junhodo 
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mesmo ano,também foram observados valores de fósforo total acima do permitido 

pela legislação,variando entre 0,05 mg L-1 a 0,25 mg L-1na região do reservatório 

Joanes I. 

Observa-seque as concentrações de clorofila “a” nos pontos amostrais variaram 

entre 31,23 g L-1a 54,86 g L-1 e estiveram acima do padrão (≤ 30 g L-1) 

permitido pela resolução CONAMA 357/05. A maior concentração foi observada 

no P4 (54,86 g L-1) onde foi acompanhada por elevada densidade de 

cianobactéria (260.759 cel mL-1), parâmetro que apresentou valor muito superior 

ao estabelecido pela Resolução (<50.000 cel mL-1), o que podeser uma 

conseqüência direta da eutrofização do reservatório Joanes I, como indicado pelo 

cálculo do IET, que mostrou um grau de trofia hipereutrófico no P4 

Tabela 7). 

Valores semelhantes foram observados em campanhas realizadas pelo INEMA 

(2015) nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, onde foram detectados altos 

valoresde clorofila “a” coincidindo com valores elevados de densidades de 

cianobactérias, principalmente, na região do ponto P4, que fica localizado no inicio 

do barramento, é válido ressaltar que essa região é receptora de todos os 

efluentes lançados na área do reservatório do Joanes I. A Portaria nº 2914/2011 

do Ministério da Saúde recomenda que o monitoramento do parâmetro clorofila “a” 

seja realizado semanalmente, como indicador do potencial de aumento da 

densidade de cianobactérias.  

O oxigênio dissolvido (OD) é o mais importante indicador da qualidade ambiental, 

uma vez que é indispensável à manutenção dos processos vitais nos organismos 

aquáticos. Os valores de OD no presente estudo foram expressos em mg L-1 e 

porcentagem desaturação de acordo com a temperatura. Os valores de OD em 

todos os pontos amostrais apresentaram-se fora dos padrões estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/05, com valores menores que 4,0 mg L-1 apresentando 

porcentagem de saturação de OD inferiores a 44%, conforme ilustra a Tabela 6. O 

menor valor foi observado no P4 (2,48 mg L-1) com porcentagem de saturação de 
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OD igual a 32,2%.Em águas naturais, o oxigênio é indispensável para os seres 

vivos, especialmente os peixes, nos quaisa maioria das espécies não resiste a 

concentrações de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg L-1e 

porcentagem de saturação menor que 60% (EMBRAPA, 2011). Resultados de OD 

menores que 4,6 mg L-1também foram encontrados peloINEMA (2015) durante as 

campanhas realizadas nos meses de fevereiro, março e setembro de 2015, 

porCoelho et al. (2015) em campanha realizada no mês de janeiro de 2015 e pela 

Hydros (2015) apud Magalhães (2016) em campanhas nos meses de março a 

junho de 2015. A diminuição da concentração de oxigênio, em meio aquático pode 

ser consequência da alta temperatura, perdas para a atmosfera, mineralização da 

matéria orgânica, oxidação de íons e pela presença de poluentes orgânicos 

biodegradáveis,nos quais as bactérias, originalmente presentes na água, 

degradam esses compostos e consomem o oxigênio dissolvido na água (Brasil, 

2006; Sant’anna, 2010). 

Os resultados de DBO5, apresentaram em todos os pontos, valores acima dos 

padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces, classe 

2 (< 5mg.O2L
-1). Os resultados de DBO5 neste estudo podem indicar que os 

pontos amostrados denotam uma elevadaconcentração de matéria orgânica nas 

águas no reservatório Joanes I, causado pela presença de carga orgânica e de 

micro-organismos decompositores, o que pode provocara redução das 

concentrações de OD na água. 

De acordo com o Índice de Estado Trófico (IET) calculado, os pontos P1 e P2, 

ambos com IET de 66, foram classificados como supereutróficos, já o P3 (68) e P4 

(71) foram classificados como hipereutróficos, conforme pode ser observado na 

Tabela 7. 

Em uma análise geral dos parâmetros físico-químicos e biológicos das águas do 

reservatórioJoanes I, é possível inferir que os pontos 3 e 4, apresentaram valores 

quemaisdivergiram negativamente dos padrões instituídos pela legislação, quando 

comparados com os demais pontos amostrais. Os altos valores do IET possuem 
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relaçãocom os valores elevados de fósforo total e clorofila “a”, que, juntamente 

com valores dos parâmetros OD e DBO, fora dos limites exigidos pela legislação, 

indicam que a barragem Joanes I é um receptor de efluente doméstico e encontra-

se em condições de eutrofização. Os efluentes lançados no reservatório, próximo 

ao P3 e P4 (12° 47’ 15,01”S; 38º 19’ 56,05”W e 12º 46’ 68”S; 38° 20’ 19,33”W), 

provêm das cidades de Camaçari e Simões Filho, em conjunto com comunidades 

desses municípios, o que compromete seus usos múltiplos, devido, sobretudo ao 

excesso de carga nutricional de suas águas e, consequente, proliferação de 

cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas (INEMA, 2015; EMBASA, 

2015). 

Tabela 6 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e biológicos da barragem do 
Joanes I (07/06/2017). 

Parâmetros 

Resolução 
Conama 357/05 

Água doce- 
Classe 2 

Und P1 P2 P3 P4 

NUTRIENTES 

Nitrogênio total 
 

mg L-1 3,83 1,05 3,27 3,98 
Fósforo total ≤ 0,03 mg L-1 0,05 0,06 0,15 0,25 

Nitrato ≤ 10 mg L-1 0,10 0,11 0,85 0,58 
Nitrito ≤ 1,0 mg L-1 0,01 0,01 0,13 0,23 

Amônia 
≤ 3,7mg L-1  N, 
para pH <7,5 mg L-1 0,35 0,33 0,45 0,98 

Fosfato 
 

mg L-1 0,00 0,00 0,00 0,12 
CONSTITUINTES DO SISTEMA 

Sólidos totais 
 

mg L-1 92,0 91,0 107 129 

DQO 
 

mg L-1  O2 26,80 24,50 29,82 32,47 

DBO ≤ 5 mg L-1O2 mg L-1  O2 7,15 5,23 13,93 19,71 

Cor verdadeira ≤ 75 mg Pt/L PTCo 99 81 170 183 

Turbidez ≤ 100 UNT NTU 2,82 2,58 5,53 7,84 

Temperatura 
 

°C 26,59 27,31 28,41 27,86 

pH 6,0 a 9,0 
 

7.04 6,76 6,5 6,47 

Oxigênio Dissolvido ≥ 5 mg L-1O2 3,77 2,53 3,22 2,48 

Condutividade Elétrica  µs cm-1 218 319 223 238 

Potencial Redox 
 

ORP -42,5 -54,1 -38,2 -36,7 

Sólidos Totais Dissolvidos ≤ 500 mg L-1 ppm 109 109 111 119 

Transparência 
 

m 1,03 1,12 0,98 0,72 
CONSTITUINTES MICROBIOLÓGICOS 



 

 

Parâmetros 

Clorofila “a” 
Coliformes 
termotolerantes 
Densidade de 
Cianobactérias 

Os valores em vermelho indicam violação ao padrão

CONAMA 357/05 para águas doces, classe 2

Tabela 7 - Valores do Índice de Estado Trófico dos pontos amostrais.

Cálculo do Índice de Estado Trófico 
Pontos  Valores  Classificação

P1 66 Supereutró

P2 66 Supereutrófico

P3 68 Hipereutrófico

P4 71 Hipereutrófico

 Figura 7 -Valores do Índice de Estado Trófico 
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P3

P2

P1

Cálculo do Índice de Estado Trófico 

  

Resolução 
Conama 357/05 

Água doce- 
Classe 2 

Und P1 P2

≤ 30 ug L-1 Mg/m3 45,32 42,05

≤ 1.000 UFC/100mL 30 19

≤ 50.000 Cel mL-1 31.709 17.050

Os valores em vermelho indicam violação ao padrão estabelecido pela Resolução 

CONAMA 357/05 para águas doces, classe 2. 

Valores do Índice de Estado Trófico dos pontos amostrais. 

Cálculo do Índice de Estado Trófico - IET 
Classificação 

Supereutrófico 

Supereutrófico 

Hipereutrófico 

Hipereutrófico 

 

Valores do Índice de Estado Trófico – IET 

68

66

66

20 30 40 50 60
IET

Cálculo do Índice de Estado Trófico - IET

73 

P2 P3 P4 

42,05 31,23 54,86 

19 120 12.000 

17.050 403.387 260.759 

estabelecido pela Resolução 
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68

70 80
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4.2. Resultados quali-quantitativos das espécies de cianobactérias 

A contagem das células e identificação de cianobactérias nos pontos amostraisfoi 

realizada através de microscópio óptico no Laboratório de Ecologia e 

Palaeoecologia – EcoPaleo. 

Neste trabalho, o maior valor de densidade total de espécies de cianobactérias 

observado nos pontos amostrais do reservatório Joanes I, foi observado no ponto 

03, o qual apresentou uma concentração de 403.387cel mL-1, seguido pelo ponto 

04, com valor de 260.759cel mL-1. Em ambos os pontos, as espécies responsáveis 

pela alta densidade de células foram a Merismopedia tenuissima e 

Romeria heterocellularis (Tabela 8).  

Em campanha realizada no ponto P3 no reservatório Joanes I, pelo INEMA (2015), 

no mês de fevereiro de 2015, a espécie Merismopedia tenuissima (97.339cel mL-1) 

também se destacou com maior densidade na amostragem. Um resultado similar 

foi observado em um estudo realizado por Aragão (2011), no 

reservatóriodeVenturosa no estado de Pernambuco, o qual, observou-se uma 

elevada densidade de células da espécie Merismopedia tenuissima (50x109cel mL-

1).  

Segundo Carmichael (1994), além de contribuir para a produção primária por meio 

da fotossíntese, a Merismopedia tenuissima pode também produzir, quando em 

elevada concentração, lipopolissacarídeos (LPS) que são conhecidos por causar 

irritação na pele ao contato e desconforto gastrointestinal. 

A espécie Romeria heterocellularis também se destacou com altas 

densidades,nos pontos P3 e P4. Essa espécie não foi observada em campanhas 

realizadas no ano de 2015, no reservatório Joanes Ipelo INEMA (2015) e 

pelaEMBASA (2015). No levantamento de estudos publicados sobre ocorrências 

de cianobactérias em reservatórios do Nordeste (Tabela 1) essa espécie também 

não foi registrada. 
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Esses valores apresentaram-se muito acima do estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 357/05, que constitui padrão limite para Água doce - classe 2, com 

densidades de cianobactérias menor que 50.000 cel mL-1. Em complemento, a 

densidade de número de células de cianobactérias dos P3 e P4 ultrapassaram 

100.000 cel mL-1. Isso corrobora para a interpretação em que a região situada 

nesses pontos do reservatório de abastecimento do Joanes I alcança o Nível de 

Alerta 3, (nível de alerta mais elevado para >100.000 cel mL-1, que caracteriza-se 

pela presença de uma floração bem definida no manancial, com risco iminente 

para saúde da população) (Funasa, 2003).  

Vale ressaltar que os dados de densidades de cianobactérias observados neste 

estudo correspondem ao período chuvoso (Jun/2017), densidades mais 

acentuadas foram observadas em campanhas realizadas pela EMBASA (2015) 

apud Magalhães (2016), no período seco, no ponto de capatção do reservatório 

(Ponto P1), com valores de 199.000 cel mL-1 (Fev/2015) e 99.000 cel mL-1 

(Mar/2015). Campanhas realizadas pelo INEMA (2015), nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2015, também observaram valores elevados de densidades nos 

pontos P1, P2 e P3 (mesmos pontos amostrais adotados neste trabalho), 

atingindo valores que variaram de 212.882 cel mL-1 a 295.369 cel mL-1. Com 

excessão do P3 (403.387 cel mL-1) que apresentou maior concentração no 

período chuvoso quando comparado com dados dos estudos no período de 

estiagem.   

 A sazonalidade pode exercer influência na variação dos parâmetros físico-

químicos e biológicos na água, especialmente, na dinâmica e concentração de 

cianobactérias (Talarico, 2016). Valores de densidades de cianobactérias e 

índices pluviométricos, analisados no ponto de captação do reservatório Joanes I, 

em uma série histórica de monitoramento realizada pela EMBASA (2015), no 

período de 2012 a 2015, indicaram que os maiores valores de cianobactérias 

concentraram-se nos meses de estiagem (novembro a março) nestaregião. Deste 

modo, o baixo índice pluviométrico pode contribuir para a concentração de 
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nutrientes, derivados de contribuições externas ao longo da bacia, como 

efluentesdomésticos, escoamento de fertilizantes, dentre outros, contribuindo 

assim, para o florescimento de cianobactérias e, consequente degradação da 

qualidade da água (Magalhães, 2016).  

Foram identificadas, neste trabalho, espécies/gêneros de cianobactérias que são 

potencialmente produtoras de cianotoxinas nos pontos da barragem Joanes I, 

como Cylindrospermopsis raciborskii, Cylindrospermopsis cf. acuminato-crispa, 

Aphanocapsa sp.,Phormidium sp. e Pseudanabaena sp. (Tabela 8). 

No presente estudo, observaram-se densidades baixas deCylindrospermopsis 

raciborskii nos pontos P1, P2 e P3. No entanto, de acordo com os resultados do 

plano de monitoramento realizado pela EMBASA (2015), no ponto de captação 

(P1) do reservatório Joanes I, nos meses de fevereiro a junho de 2015, observou-

se a presença da espécie Cylindrospermopsis raciborskii em todas as campanhas, 

com destaque de maior densidade, nos meses de março e abril e apresentaram 

uma acentuada redução nos meses de maio e junho.  

Nas amostras qualitativas e quantitativas de cianobactérias realizadas pelo INEMA 

(2015), nos Pontos P1, P2 e P3 do reservatório Joanes I, nos meses de janeiro e 

fevereiro, a Cylindrospermopsis sp. foi uma das espécies que mais se destacaram 

em todos os pontos e campanhas do estudo.   

A realização do levantamento de trabalhos publicados, de acordo com a  

Tabela 1, evidencia os recorrentes registros da presença e dominância da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii, nas águas dos reservatórios e açudes em diversos 

estados da região do Nordeste. Além desta espécie, ainda é registrada a 

ocorrência de C. phillipinensis, C. catemaco e C. acuminato crispa (Codd et al. 

2005; Melcher, 2008; Bernard, et al. 2017). 

O gênero Cylindrospermopsis tem sido largamente estudado e algumas delas são 

de importância sanitária, em função da formação de florações, de sua ampla 

distribuição por todo o mundo e da capacidade de produção de 
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cianotoxinasneurotóxicas e citotóxicas (saxitoxinas e cilindrospermopsinas). No 

Brasil, a espécie C. raciborskii possui ampla distribuição, sendo encontrada em 

corpos hídricos de todo o país (Codd et al. 2005; Melcher, 2008). O aumento da 

ocorrência desta espécie em reservatórios do Brasil, principalmente no nordeste, 

deve-se as suas vantagens adaptativas, como a presença de vacúolos de gás que 

permitem migrar na coluna d’água e, possibilita permanecer na superfície ou no 

fundo do corpo de água, onde conseguem captar radiação no espectro verde que 

alcança uma maior profundidade (ficobilina), além de poder utilizar nitrogênio 

orgânico e até fixar nitrogênio atmosférico(Chorus e Bartram, 1999; Ran et al. 

2010; Beltrame e Pascholati, 2011; Silva et al., 2013). 

A espécie Aphanocapsa delicatissimamostrou-se presente, nos quatro pontos 

amostrais, com densidade celular variando de 8.806 cel mL-1 a 20.230 cel mL-1. 

Em campanha realizada pelo INEMA (2015), no mês de janeiro, no reservatório 

Joanes I, também observou-se a espécie A. delicatissima com densidade de 8.124 

cel mL-1 no ponto P1 e 30.466 cel mL-1 no ponto P3. Segundo Komárek e 

Anagnostidis (1998), essa espécie é cosmopolita. Sant’Anna et al. (2004) 

registraram-na em um reservatório de Paraibuna (SP). Além disso, no Brasil foram 

encontradas espécies dos gêneros Aphanocapsa como produtoras de microcistina 

(Sant’Anna et al. 2004). 

Os gêneros Phormidium sp. mostrou-se presente nos pontos P1 e P2 com 

densidades muito baixas, são espécies que possuem a capacidade de produzir 

microcistinas e saxitoxinas (Chorus e Bartram, 1999; Pearson et al. 2010; Ballot et 

al. 2017). Em campanhas realizadas pelo INEMA (2015), nos meses de janeiro e 

fevereiro e no levantamento de trabalhos publicados sobre ocorrências de 

cianobactérias em reservatório do Nordeste (Tabela 1), essas espécies não foram 

registradas.Pseudanabaena sp.é potencialmente produtores de microcistinas e 

destacam-se em florações(Carmichael,2001; Salmaso, et al. 2017). 

Tabela 8 - Densidade de Cianobactérias nos pontos amostrais na barragem Joanes I, 
2017. 

Espécies de Cianobactérias P1 P2 P3 P4 
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Espécies de Cianobactérias P1 P2 P3 P4 

Sphaerocavum brasiliense  60 24 476 0.00 

Cylindrospermopsisacuminato-crispa 24 6 952 60 

Cylindrospermopsis raciborskii 78 354 12 0.00 

Phormidium sp.1 12 6 0 0.00 

Aphanocapsa delicatissima 13.209 8.806 16.184 20.230 

Aphanocapsa sp.1 476 238 5.236 5.950 

Merismopedia glauca 0,00 0,00 0,00 7.735 

Merismopedia tenuissima 357 6.426 283.900 112.455 

Pseudanabaena sp.1 238 238 0,00 90 

Romeria heterocellularis  17.255 952 96.628 114.240 

Total 31.709 17.050 403.387 260.759 

 

4.3. Análise Estatística Multivariada – Análise de Correspondência 

Canônica (ACC) 

O resultado da análise de correspondência canônica está apresentado na (Figura 

8)e na (Tabela 9). O teste estatístico não foi significativo (p>0,05), o que indica 

que as correlações podem ser ao acaso. 

A análise de correspondência canônica explicou  88.5% da variação dos dados, 

sendo 63.44% no eixo 1 e 29.9% no eixo 2.  A análise demonstrou que no ponto 1 

e ponto 2 apresentaram os maiores valores de pH, oxigênio dissolvido, 

tranparência e condutividade elétrica com altas densidade de Aphanocapsa 

delicatissima, Sphaerocavum brasiliense, Pseudanabaena sp.1, Phormidiumsp.1 e 

Cylindrospermopsis raciborskii. O ponto 3 obteve os maiores vaores de nitrato, 

temperatura e sobressaiu a densidade de Merismopedia tenuissimae 

Cylindrospermopsis acuminato-crispa. 

O ponto 4 apresentou maior densidade de Merismopedia glauca, 

Romeria heterocellularis eAphanocapsasp.1e maior valor de amônia, solidos 

totais, fósforo total e DBO . 



 

 

Tabela 9 - Síntese dos resultados da anális
variáveis ambientais e da densidade de cianobactérias nos pontos de coletas no 
reservatório Joanes I 

Eixo Autovalores 

1 0,14 56.9

2 0,07 31.6

Figura 8 -Análise de Corresp
variáveis ambientais com os eixos 1 e 2 da CCA, baseada nas dez variáveis biológicas da 
amostragem. Variáveis ambientais: FT (fósforo total); NO
(turbidez); ST (sólidos to
(Condutividade elétrica). Variáveis biológicas: Sph_
Cylin_cr (Cylindrospermopsis acuminato
raciborskii); Phor_ sp.1 (Phormidium s
hetero (Romeria heterocelluraris
tenuissima) M. glauca (Merismopedia 

4.4. Análise de Cianotoxinas por Biologia Mo

O potencial genético para produção das toxinas microcistina, saxitoxina e 

cilindrospermopsina da comunidade cianobacteriana, das amostras liofilizadas dos 

quatro pontos, foi verificado por meio de amplificações por PCR dos genes 

  

Síntese dos resultados da análise de correspondência canônica baseada nas 
variáveis ambientais e da densidade de cianobactérias nos pontos de coletas no 

% p 

56.9 0.44 

31.6 0.12 

Análise de Correspondência Canônicos (CCA) dos pontos amostrais 
variáveis ambientais com os eixos 1 e 2 da CCA, baseada nas dez variáveis biológicas da 

ostragem. Variáveis ambientais: FT (fósforo total); NO3 (nitrato); NH
ST (sólidos totais);Transp. (transparência); Temp. (temperatura); C

ica). Variáveis biológicas: Sph_b (Sphaerocavum brasiliense
Cylindrospermopsis acuminato-crispa); Cylin_ra (

Phormidium sp.1); Apha_del (Aphanocapsa delicatissima
Romeria heterocelluraris); Apha sp.1 (Aphanocapsa sp.1); M. tem (

Merismopedia glauca); R. hetero (Romeria heterocellularis

Análise de Cianotoxinas por Biologia Molecular 

O potencial genético para produção das toxinas microcistina, saxitoxina e 

cilindrospermopsina da comunidade cianobacteriana, das amostras liofilizadas dos 

quatro pontos, foi verificado por meio de amplificações por PCR dos genes 
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e de correspondência canônica baseada nas 
variáveis ambientais e da densidade de cianobactérias nos pontos de coletas no 

 

s (CCA) dos pontos amostrais com dez 
variáveis ambientais com os eixos 1 e 2 da CCA, baseada nas dez variáveis biológicas da 

NH4 (amônia); Turb 
ncia); Temp. (temperatura); C. ele 

Sphaerocavum brasiliense); 
(Cylindrospermopsis 

Aphanocapsa delicatissima); R. 
sp.1); M. tem (Merismopedia 

heterocellularis).  

O potencial genético para produção das toxinas microcistina, saxitoxina e 

cilindrospermopsina da comunidade cianobacteriana, das amostras liofilizadas dos 

quatro pontos, foi verificado por meio de amplificações por PCR dos genes 
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mcyE(microcistina), sxtA (saxitoxina) e PS (cilindrospermopsina), cujos resultados 

obtidos estão sumariados naTabela 10. 

Foram realizadas as extrações de DNA a partir dos filtros liofilizados dos pontos 

amostrais, em seguida a amplificação do gene 16S rRNA e eletroforese em gel, a 

fim de se confirmar a presença do DNA genômico de cianobactérias nos extratos, 

antes de proceder as análises de PCR e sequenciamento para as cianotoxinas 

(microcistina, saxitoxina e cilindrospermopsina).  

Como verificado naFigura 9, o gene codificante 16S rRNA estava presente em 

todas as amostras (P1 a P4) das reações da PCR, o que confirmou a presença do 

DNA genômico de cianobactérias nos extratos dos pontos amostrais.Tendo-se 

obtido este resultado,foi realizada uma excisão das bandas da PCR com primers 

da 16S rRNA de cianobactérias (27F/809R) de forma a se verificar a espécie 

predominante na amostra através do sequenciamento. Os resultados do 

sequenciamento foram comparados com o banco de dados disponível no BLAST. 

Os resultados para P3 e P4 indicaram que a espécie Synechocystis sp predomina 

a comunidade de cianobactérias nas amostras ou pode ser que as condições de 

PCR favoreceram a amplificação da 16S rRNA dessa espécie.Esse gênero 

pertence ao grupo dos picoplâctons (< 2 μm de dimensão), por conta disso, não foi 

possível ser observado na análise quali-quantitativa. Vale ressaltar que, esta 

espécie é potencialmente produtora de microcistina (Nascimento e Azevedo, 1999; 

Pearson et al. 2010). Nos pontos P1 e P2 não houve uma espécie de 

cianobactéria predominante, portanto, não deu resultado no sequenciamento do 

produto da PCR.  
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Figura 9 - Resultados obtidos através da análise por PCR utilizando os primers 16S 
27F/16S 809R. O resultado do gel corresponde ao produto da PCR com extrato. M: 
Marcador 1 kb; C(+): parte superior controle positivo. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Os resultados das análises dos produtos da PCR utilizando o par deprimers 

(HEPF/HEPR), para a detecção de hepatotoxina (microcistina)foi positiva para 

todas as amostras. As bandas das amostras do P1 e P2 mostraram-se fracas, ou 

seja, com pouco material genético,isso, provavelmente, impossibilitou o 

sequenciemento do P1. (Figura 10). 

Tendo-se obtido este resultado, os produtos da PCR dos pontos foram enviadas 

para sequenciamento sem purifição de forma a se proceder à confirmação dogene 

específico da microcistina ( 

Tabela 10).O resultado do sequenciamento do produto de PCR obtido, permitiu 

confirmar a detecção do gene mcyE que faz parte da biossíntese da microcistina. 

A confirmação da presença deste gene, indica que espécies de cianobactérias 

presentes nas amostras de água do reservatório Joanes I, possuem a capacidade 

de sintetizar a microscistina, no entanto, para confirmar sua expressão, faz-se 

necessário a realização de análises químicas (HPLC/MS, Elisa, entre outros) a fim 

de verificar se as cepas tóxicas estão ativamente em produção (Churro, et al. 

2015). No presente estudo, não foi possível realizar análises químicas para 

detecção de microcistina intracelular e na água do reservatório Joanes I.  
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Apesar de ter sido identificado alguns gêneros relacionados com a produção de 

microcistinas nos pontos amostrais, os resultados positivos para a presença do 

gene específico que codifica a microcistina, sobretudo, nos pontos P3 e P4, 

podem estar relacionados, principalmente, ao gênero Aphanocapsa, que foi 

observado em grande quantidade nestes pontos (Tabela 8) (Sant’Anna et al. 

2004; Salmaso, et al. 2017; Bernard, et al. 2017). Além disso, o gênero 

Synechocystis sp., identificado por sequenciamento através do produto de PCR do 

gene codificante 16S rRNA, também pode estar conexo com a presença do gene 

mcyE, uma vez que esse gênero de cianobactéria são potencialmente produtores 

de microcistinas (Nascimento e Azevedo, 1999; Pearson et al. 2010).  

A especificidade dos primers HEPF/HEPR, na detecção de hepatotoxinas em 

amostras ambientais, já foi demonstrada. Jungblut et al. (2006) amplificaram com 

sucesso fragmentos de 472 bp a partir de amostras de florações de 

cianobactériasprodutoras de microcistinaem corpos hídricos da Austrália e da 

Europa. 

 

Figura 10 - Resultados obtidos através da análise por PCR utilizando os primers 
HEPF/HEPR. M: Marcador 1 kb; C(-): Controle negativo; Linha 3 a 6 corresponde ao P1 
ao P4. 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Conforme observado naFigura 11, o gene sxtA, codificante para saxitoxina, não 

estiveram presentes em nenhuma das amostras testadas. Isso mostra que 

possivelmente, não havia espécie de cianobactéria que possuía o gene sxtA que 

codifica a enzima para síntese da saxitoxinas. Vale ressaltar que as bandas 

visíveis do gel correspondem ao primer. 

 

Figura 11 - Resultados obtidos através da análise por PCR utilizando os 
primerssaxtaF/saxtaR. M: Marcador 1 kb; C(-): Controle negativo; Linha 3 a 6 corresponde 
ao P1 a P4. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Os resultados das amplificações de PCR para os primers M13/M14, referente ao 

gene PS (específico para a cilindrospermopsina) foi positivo para todos os pontos. 

Porém, não houve resultados para o sequenciamento das bandas, isso, pode ser, 

devido a presença de pouco material genético nas bandas, que apresentaram-se 

fracas, conforme verificado naFigura 12.   

O resultado positivo para a presença de gene codificante para CYN, no 

reservatório do Joanes I, especielmente nos pontos P1, P2 e P3 indica que 

espécies de cianobactérias desta amostra possuíam o gene PS. Considerando a 

análise microscópica dos gêneros existentes nestas amostras (Tabela 8) e os 

conhecidamente produtores de CYN, pode-se supor que Cylindrospermopsis 

raciborskii ou Cylindrospermopsis cf. acuminato-crispa sejam as espécies que 

contenham esse gene.  
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Yilmaz e Phlips (2011) verificaram a presença do gene PS em 10 amostras das 43 

coletadas em 17 lagos e rios da Flórida, nos Estados Unidos. Este gene também 

foi detectado em amostras ambientais de três reservatórios do estado de 

Pernambuco (Bittencourt-Oliveira et al. 2011). 

 

Figura 12 - Resultados obtidos através da análise por PCR utilizando os primers M13/ 
M14. M: Marcador 1 kb; C(-): Controle negativo; Linha 3 a 6 corresponde ao P1 a P4. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Tabela 10 - Resultados obtidos nas reacções de PCR efectuadas com os primers 
utilizados. 

 

Amostras 

Liofilizadas 

Cianobactérias Microcistina Saxitoxina Cilindrospermopsina 

16S rRNA 
(27F/809R) 

HEPF/HEPR 
sxtA 

(saxtaF/saxtaR) 
PS (M13/M14) 

P1 (+) (+) (-) (+) 

P2 (+) (+) (-) (+) 

P3 (+) (+) (-) (+) 

P4 (+) (+) (-) (+) 

Controle Negativo (-) (-) (-) (-) 

Controle Positivo (+) NR NR NR 

Legenda: (+) resultado positivo na reacção de PCR, (-) resultado negativo na reacção de 
PCR, (NE) reacção não realizada. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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4.5. Análise de Cianotoxina Intracelular 

4.5.1. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – HPLC/MS 

As análises qualitativas das cianotoxinas (cilindrospermopsina, homoanatoxina-a e 

anatoxina-a) foram realizadas por meio de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência acoplada à Espectrometria de Massa – HPLC/MS no Laboratoire 

Interdisciplinaire des Énergies de Demain- LIED na Université Paris7 Denis-

Diderot na França. Devido à falta de implementação dos métodos para as 

análisesdemicrocistina e saxitoxina no equipamento de HPLC/MS, não foram 

possíveis de serem executadas. 

NaFigura 13, podem-se observar o cromatograma do padrão da CYN, com tempo 

de retenção igual a 4 minutos. Os resultados das amostras ambientais mostram 

ausência da CYN nos P3 e P4, no entanto, pode-se observar, possivelmente, a 

presença da CYN nos P1 e P2 (Figura 13). 

A presença de cilindrospermopsina foi identificada a partir do tempo de retenção e 

massa molecular entre o padrão e a amostra. Os resultados mostram que o pico 

presente a 4 min de 416.3 m/z está bem fragmentado no íon filho 194.2 m/z que 

mostra que deve ser cilindrospermopsina. 

Os resultados positivos para a presença da CYN nos pontos P1 e P2 no 

reservatório Joanes I, podem indicar que a estirpe que possuía o gene codificante 

para produção de CYN, como confirmado na análise molecular, encontrava-se 

ativamente em produção. O mesmo não ocorreu nos pontos P3 e P4, o qual, 

verificou-se a presença do gene que codifica para CYN, entretanto, nãofoi 

detectadaa produção desta toxina através da técnica de HPLC/MS. 

Resultados similares aos pontos P1 e P2, também foram observados num estudo 

realizado por Miranda (2014), do rio das Velhas – MG, o qual, foi verificado 

resultado positivo para gene PS para cilindrospermopsina e confirmou-se a 

presença da toxina com o ensaio deHPLC.  



  

86 

 

Existem alguns fatores que podem ter influenciado os resultados negativos para 

detecção de CYN nos pontos P3 e P4, como a falta da expressão do genótipo 

produtor de cilindrospermopsina, que no momento da avaliação,não estavasendo 

expressa (Kurmayer e Kutzenberger, 2003; Bittencourt-Oliveira, 2003), ou que a 

toxina estivesse presente, mas em concentrações abaixo do limite de detecção da 

HPLC. 

Outro fator que pode ter influenciado a não produção desta toxina, se deve as 

variavéis ambientais. Estudos previamente realizados referem-sea variações 

ocorridas em função de parâmetros como luz, temperatura, pH e nutrientes 

podendo influenciar na produção de cianotoxinas (WHO, 1999). 

Segundo a legislação do Ministério da Saúde,Portaria 2914/2011, exige 

monitoramento somente para microcistina e saxitoxina.Para cilindrospermopsina e 

anatoxina-a(s) somente quando for detectada a presença de gêneros de 

cianobactérias potencialmente produtoras da toxina. Portanto não há exigência na 

legislação federal quanto a cilindrospermopsina, mesmo existindo pesquisas 

demonstrando suaação nociva a saúde humana e de animais (Molica e Azevedo, 

2009; Brasil, 2011). 

 Como pode ser observado nos quatros cromatogramas, não houve pico de 166 

m/z (anatoxina-a) a 3,5 min, nem 180 m/z (homoanatoxina-a) a 11,5 min, 

Portanto,não há anatoxina-a nem homoanatoxina-a nas quatro amostras (Figura 

17). 



  

87 

 

 

Figura 13 - Cromatograma do padrãoda CYN e resultados da CYN nos quatro pontos 
amostrais. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Figura 14 - Cromatograma com a detecção da CYN nos pontos 1 e 2 em triplicata, com 
pico no tempo de retenção de 4 minutos. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

Figura 15 - Cromatogramas do padrão de Anatoxina-a em triplicata. Tempo de retenção 
3,5 min. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Figura 16 -Cromatogramas do padrão de Homoanatoxina-a em triplicata. Tempo de 
retenção 11,5 min. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

Figura 17 -Cromatogramas para anatoxina-a e homoanatoxina-a nos quatro pontos 
amostrais. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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4.6. Desenvolvimento do Método Cromatográfico para CYN 

O método analítico para detecção e quantificação de cilindrospermopsina por 

HPLC/MS foi implementado no LABEC. A primeira etapa deste trabalho foi ajustar 

as condições para identificar e medir o pico correspondente à CYN após 

separação por cromatografia e detecção por espectrometria de massa, em 

seguida foi obtida a curva de calibração.  

Para efeitos de separação cromatográfica foi sempre utilizado neste trabalho a 

Coluna Zorbax Agilent Polaris SB-C18 4,6 x 50 mm x 1,8 µm. Esta coluna 

apresenta uma fase estacionária à base de sílica quimicamente modificada 

contendo grupos funcionais C18 que lhe conferem propriedades apolares, 

permitindo trabalhar em cromatografia de fase reversa, com isso, a fase móvel 

deve ser mais polar do que a fase estacionária. Por conta disso, a fase móvel para 

otimização do método analítico consiste em Metanol e água ultrapura ambos 

acidificados com 0,15% de ácido acético. Tendo-se adaptado os métodos através 

do manual do Ministério da Saúde, 2015, Application Note - LC/MS/MS Analysis of 

Cylindrospermopsin and Anatoxin-a in Drinking Water Using US EPA Method 545, 

publicado pela Agilent Technologies (2013) e Jussi et al. 2017. 

Uma solução padrão da CYN com a concentração de 100 µg L-1 em água 

ultrapura grau HPLC foi preparada a partir do padrão certificado adquirido e 

analisada em várias tentativas seguidas pelos ajustes de diversos parâmetros até 

se obter as condições cromatográficas e espectrométricas que estão descritas 

no(Tabela 11). A análise da solução padrão foi primeiramente realizada em modo 

Scam diversas vezes, procedendo a uma varredura dos compostos, com 

polaridade positiva, e após verificação do tempo de retenção do pico atribuído ao 

padrão da CYN (Sigma Aldrich Brasil) (Figura 18), foi alterado para modo SIM, a 

fim de proceder à quantificação. Os fragmentos de íons utilizados no método 

foram íon parental (416 m/z) e íons filhos (194, 336 m/z) (Figura 19). Após 

diversas tentativas e ajustes dos parâmetros cromatográfico e espectrométricos foi 

possível observar o tempo de retenção do pico referente ao padrão da CYN que 
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fica em torno de 3,5 min (Figura 20). As corridas cromatográficas para identificar o 

pico da CYN foram sempre seguidas por uma amostra em branco, contendo 

somente água ultrapura grau HPLC.  

Tabela 11 - Parâmetros para análise da CYN no HPLC/MS no Labec. 

Condições de Análises LC/MS 
HPLC 

Coluna Analítica Coluna Zorbax Agilent Polaris SB-C18 4,6 x 50 mm x 1,8 µm 
Temperatura da 
Coluna 

50◦C 

Volume Injeção 90 µL 
Fase Móvel A) Metanol + Ácido Acético (0,15%) 

B) Água Ultra Pura + Ácido Acético (0,15%) 
Taxa de Fluxo 0.3 mL/min 
Gradiente Tempo (min)         /            Fase Móvel B% 

0                                                97 
1                                                80 
5                                                50 
6                                                40 
11                                               97 

 14                                               97 
Post Time 2 minutos 
Tempo de Corrida 16 minutos de injeção 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

Para o presente estudo, não será realizada a validação do método analítico, que é 

o processo pelo qual se estabelece, através de estudos laboratoriais, as 

características de desempenho do método, também denominadas parâmetros de 

validação, que apresentam as condições necessárias para aplicação analítica 

pretendida (INMETRO). 

 

Parâmetros Espetrométricos – CYN 
Polaridade  Positiva 

Voltagem do capilar 4000 V 

Pressão do nebulizador 35 psig 

Temperatura de secagem 350°C 

Fluxo do gás de secagem  10 L/min 

Energia de colisão 32 eV 

Razão m/z do íon-parental 416 m/z 

Razão m/z do íons-filho  194 m/z e 336 m/z 
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Figura 18 - Cromatogramas da solução padrão da CYN em modo Scam. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

Figura 19 - Espectro de Varredura em electrospray da Cilindrospermopsina. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Figura 20 - Cromatograma em modo SIM com polaridade positiva com pico do padrão da 
cilindrospermopsina. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

4.6.1. Curva de Calibração 

Após a adapatação do método analítico procedeu-se a obtenção da curva de 

calibração. A partir das soluções do padrão de CYN(0,5; 1; 2; 4; 10 e 20 µg L-1), 

foram submetidas à corridas cromatográfica em triplicata, na polaridade positiva. 

Foram obtidos os cromatogramas e a curva de calibração com coeficiente de 

linearidade de 99,96% ( 

Figura 21). A CYN apresentou boa linearidade, visto que o valor calculado de r2 

de 0,9996 encontra-se acima do limite mínimo estipulado de 0,995 para que a 

linearidade de uma curva de calibração tenha qualidade (Relacre, 2013). 
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Figura 21 - Curva de Calibração de CYN. 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

5. CONCLUSÃO 

Conforme observado mediante o estudo realizado, as águas do Reservatório 

Joanes I apresenta condições eutróficas,consoante o esperado, devido, 

principalmente, ao fato domesmo receber, ao longo do seu curso, o aporte de 

efluentes domésticos sem prévio tratamento. Os dados físico-químicos e 

biológicos indicam degradação da qualidade da água desse corpo hídrico. Vale 

evidenciar que, a coleta foi realizada no mês de julho,período com maior índice 

pluviométrico, conquanto, os pontos amostrados no reservatório apresentaram 

alguns parâmetros fora dos padrões estabelecidos pela legislação vigente 

(Resolução CONAMA nº 357/05 e Portaria 2914/11 do MS), especialmente os 

valores de fósforo total, o qual possui relação direta com os dados encontrados de 

densidades de cianobactérias, que nos pontos P3 e P4, apresentaram-se acima 

de 50.000 cél mL-1, limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. 

y = 13765x - 3591,
R² = 0,999
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Com relação à identificação taxonômica das cianobactérias, verificou-se que as 

espécies Merismopedia tenuissima e Romeria heterocellularis, apresentaram 

maior densidade no reservatório Joanes I, na campanha realizada. Sendo a que 

M. tenuissimapode produzir lipopolissacarídeos que causa problema de saúde 

pública.Além disso, foram observadas espécies potencialmente produtoras de 

cianotoxinas (microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsina).  

A detecção molecular de genes da cilindropermopsina e da microcistina indica o 

possível potencial de produção destas moléculas nos quatro pontos do ambiente 

estudado. As análises químicas confirmaram no P1 e P2 a presença da 

cilindrospermopsina, o que sugere que elas estavam sendo produzidas, 

possivelmente, pela espécie Cylindrospermopsis raciborskii. Nos pontos P3 e P4 

não foi confirmado a presença desta toxina, o que sugere que elas não estavam 

sendo produzidas ou que estavam presentes em concentrações abaixo do limite 

de detecção do equipamento. No presente estudo não foi possível realizar 

análises químicas para detecção da microcistinas e saxitoxinas.  

A técnica molecular através de PCR pode detectar genótipos tóxicos muito antes 

da floração da cianobactéria tóxica se formar, ou seja, podem ser identificados no 

início do estágio de crescimento, isso torna essa técnica importante para serem 

implementadas nos programas de monitorização pelos órgãos gestores de 

recursos hídricos, tornando-se uma técnica preditiva.     

Neste trabalho, foi possível desenvolver um método analítico, no LABEC, usando 

HPLC/MSsingle quadrupolo, para separar, detectar e quantificar a CYN na 

polaridade positiva, com os íons de fragmentação 194 e 336 m/z. Todo o 

procedimento analítico será aplicado, em trabalhos futuros, para análises de CYN 

em amostras de água. 

Por fim, no corrente trabalho, foi possível a utilização de diversas metodologias, o 

que pode auxiliar a dar respostas na prevenção da exposição às cianotoxinas em 

saúde pública. É importante a utilização conjunta de metodologias e técnicas 

analíticas, de forma multidisciplinar, em que cada uma delas se complementa e 



  

96 

 

contribui para antecipar as ações preventivas e minimizar os impactos, 

principalmente em corpos hídricos que se destinam aos usos múltiplos e 

abastecimento humano, como é o caso do Rio Joanes. 

5.1. Recomendações e Pespectivas Futuras 

Sugere-se a realização das análises para microcistinas e saxitoxinas através de 

análises químicas, bem como, a realização das análises de água utilizando o 

método desenvolvido no equipamento HPLC/MS do LABEC, para detecção e 

quantificação de cilindrospermopsina, no qual não foi possível analisar neste 

trabalho. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 - Gene alvo, respectivos primers, tamanho do fragmento amplificado e condições de PCR  

*1- a primeira coluna diz respeito à desnaturação, a segunda ao emparelhamento e a terceira à extensão. bp: pares de bases 

Anexo 2 - Equipamento HPLC Agilent Technologies 1260 Infinity associada a MS Agilent Technologies 6120. 

 

 

27F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
809R GCTTCGGCACGGCTCGGGTCGAT 95°C 30s 50°C 30s 72°C 1 min
HEPF TTTGGGGTTAACTTTTTTGGGCATAGTC
HEPR AATTCTTGAGGCTGTAAATCGGGTTT 95°C 30s 52°C 30s 72°C 1 min
saxtaF GCGTACATCCAAGCTGGACTCG
saxaR GTAGTCCAGCTAAGGCACTTGC 95°C 30s 52°C 30s 72°C 1 min
M13 GGCAAATTGTGATAGCCACGAGC
M14 GATGGAACATCGCTCACTGGTG 95°C 90s 55°C 30s 72°C 50s

Ballot et al. (2010) Appl Environ Microbiol. 2010 
Feb; 76(4): 1173–1180

sxtA

597
 Schembri et. al, 2001. Fergusson e Saint (2003)

35 vezes
95°C 2 min 72°C 7 min

95°C 7 min
35 vezes 

72°C 7 min

PS

mcyE I ndaF 472

782
Jungblut and Neilan (2006) Archives of 
Microbiology, Volume 185, Issue 2, pp 107–11495°C 7 min

35 vezes 
72°C 7 min
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16S rRNA
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