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RESUMO

	 O	constante	aumento	nas	ocorrências	de	florações	de	ciano-
bactérias em ambientes aquáticos, em especial em mananciais de 
abastecimento,	 reflete	 o	 desequilíbrio	 ambiental	 desse	 ecossistema,	
decorrente, em maior grau, das atividades antrópicas. A presença 
excessiva	desses	organismos,	além	de	causar	alterações	organolépticas	
na	 água	 e	 dificuldades	 operacionais	 nos	 sistemas	 de	 tratamento	
empregados, traz como maior preocupação, a capacidade de produção 
de	 substâncias	 potencialmente	 tóxicas	 para	 a	 saúde	 humana	 e	 de	
animais	por	estes	organismos.	Casos	de	intoxicação	por	cianotoxinas	
têm	 sido	 freqüentemente	 relatados	 e,	 neste	 sentido,	 a	 adoção	 e	 o	
conhecimento	de	processos	de	tratamento	de	água	eficazes	na	remoção	
destes	 organismos	 e	 de	 seus	 metabólitos	 tornam-se	 de	 extrema	
importância quando se considera a manutenção da saúde pública.

ABSTRACT

 The	constant	 increase	of	occurrences	of	 the	cyanobacterial	
blooms	in	aquatic	environments	(especially	in	supplied	water	sources)	
reflects	the	environmental	imbalance	of	this	ecosystem.	This	is	due	to	
a great degree to human activities. As well as organoleptic changes in 
water	and	operational	difficulties	in	the	treatment	systems,	the	exces-
sive	presence	of	these	organisms	brings	the	main	concern	of	its	ability	
to	produce	substances	potentially	 toxic	 to	animal	and	human	health.	

Cases	of	cyanotoxin	poisoning	have	often	been	reported.	The	adoption	
and	process	knowledge	of	water	treatments	effective	for	the	removal	
of	these	organisms	and	their	metabolites	therefore	becomes	extremely	
important	when	considering	the	maintenance	of	public	health.	

PALAVRAS-CHAVE: cianobactérias; cianotoxinas; manan-
ciais de abastecimento; tratamento de água.

KEYWORDS: cyanobacteria; cyanotoxins; sources of supply; 
water treatment.

INTRODUÇÃO

	 Cianobactérias,	 conhecidas	 popularmente	 como	
cianofíceas	 ou	 algas	 azuis,	 são	 microrganismos	 procariontes	
e	 autotróficos	 encontrados	 em	 diferentes	 habitats.	 Por	 serem	
procariontes, mostram-se bioquimicamente e estruturalmente 
semelhantes	 às	 bactérias.	 Entretanto,	 são	 similares	 as	 algas	 em	
relação ao tamanho e por possuírem pigmentos que as tornam 
capazes	 de	 realizar	 fotossíntese	 (WHO,	 1998),	 sendo	 este	 seu	
principal modo de obtenção de energia para o metabolismo.
 Assim como outros organismos aquáticos, as cianobactérias 
apresentam uma atuação indispensável para a manutenção dos 
ecossistemas, sendo consideradas como os mais antigos organismos 
produtores	de	oxigênio,	cujos	 fósseis	 remontam	aproximadamente	
3,5	 bilhões	 de	 anos	 (Schopf,	 2000	 apud	Paerl	 e	Huisman,	 2009).	
Recentemente,	 um	 dos	 graves	 problemas	 associados	 à	 presença	
desses	 organismos	 é	 a	 ocorrência	 de	 florações,	 o	 que	 resulta	
principalmente,	 em	 função	 da	 contaminação	 dos	 corpos	 hídricos.	
Como	destacam	Paerl	e	Huisman	(2009),	as	mudanças	ambientais	
induzidas pelo homem, principalmente em relação ao aporte de 
nutrientes	nos	corpos	d’água,	particularmente	nitrogênio	e	fósforo,	
associado com o desenvolvimento urbano, agrícola e industrial, 
tem	contribuído	com	a	aceleração	das	 taxas	de	produção	primária	
ou	 eutrofização.	Os	mananciais	 de	 abastecimento	 têm	 se	 tornado,	
nos	 últimos	 anos,	 um	 ambiente	 de	 destaque	 quanto	 à	 ocorrência	
de	 florações	 de	 cianobactérias,	 visto	 a	 reduzida	 qualidade	 das	
águas destinadas ao abastecimento. Esse comportamento tem sido 
observado	 no	 âmbito	 global,	 em	 termos	 de	 freqüência,	 duração	 e	
severidade. 
 A problemática associada com a presença de cianobactérias 
em mananciais de abastecimento é relacionada, a um primeiro 
momento, aos aspectos estéticos e organolépticos, pouco agradáveis 
e aos problemas operacionais no sistema de tratamento de água, em 
que	se	verifica	uma	visível	do	sistema	de	filtração	e,	conseqüente,	
menor	eficiência	do	processo.	No	entanto,	a	principal	preocupação	
verificada	é	a	capacidade	de	algumas	espécies	de	cianobactérias	e	
cianotoxinas	 em	 produzir	 toxinas,	 denominadas	 cianotoxinas,	 as	
quais	podem,	em	função	da	concentração,	atingir	severamente	tanto	
homens	quanto	animais.		Na	Figura	1	são	destacados	alguns	países	
em	 que	 se	 verificou	 a	 ocorrência	 de	 florações	 de	 cianobactérias	
associada	a	presença	de	cianotoxinas	(Carmichael,	2008).	
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Figura 1 – Países onde florações aquáticas de cianobactérias produzindo cianotoxinas foram documentadas (Carmichael, 2008).

Estratégias adaptativas de crescimento das cianobacté-
rias e a sua presença em mananciais de abastecimento

 As cianobactérias apresentam características ecoló-
gicas que lhes permitem colonizar a maior parte dos habitats, 
aquáticos ou terrestres, podendo ser livres ou viver em 
simbiose	 com	 outros	 organismos.	 Um	 grande	 número	 destes	
organismos	 pode	 se	 adaptar	 a	 ambientes	 extremos	 (geleiras,	
fontes	quentes,	cinzas	vulcânicas),	em	baixo	valor	de	pH	(em	
torno	de	4),	e	em	elevada	ou	reduzida	luminosidade.	No	meio	
aquático, podem ser planctônicas, vivendo em suspensão 
na	 coluna	 d’água,	 ou	 bentônicas,	 quando	 se	 desenvolvem	
fixas	 ao	 sedimento	 (França,	 2006).	 Morfologicamente,	 as	
cianobactérias	 podem	 ser	 encontradas	 na	 forma	
unicelular (Synechocystis, Synechococcus), colo-                                                                                                                    
nial (Microcystis)	 e	 filamentosa	 (Cylindros-
permopsis, Anabaena, Oscillatoria).	 Na	 Figura	
2 podem ser observadas algumas espécies 
exemplares	quanto	a	morfologia.
 Ao contrário da maioria das algas, 
muitas espécies de cianobactérias podem se 
acumular	 na	 superfície	 da	 água,	 formando	
escumas,	frequentemente	denominadas	“blooms”,	
apresentando	 densidade	 de	 células	 extremamente	
elevada	(WHO,	1998).	Como	destaca	Sant’Anna	et	
al.	(2008),	espécies	planctônicas	de	cianobactérias	
são	 intensivamente	 favorecidas	 pelas	 condições	
ambientais	resultantes	do	processo	de	eutrofização,	
tais	 como,	 a	 baixa	 transparência	 da	 água,	 altos	
valores	de	pH	(entre	6	e	9),	elevada	concentração	
de nutrientes, temperatura da água entre 25 e 30 
ºC,	e	alta	incidência	luminosa,	principalmente	em	
regiões tropicais. 
 O	sucesso	competitivo	das	cianobactérias	em	relação	
a	 outras	 espécies	 é	 baseado	 em	 estratégias	 fisiológicas	 e	
adaptativas	 ecologicamente	 (Sant’Anna	 et	 al.,	 2008).	 São	
reconhecidos neste sentido, a capacidade de várias espécies 

de	 cianobactérias	 em	 ajustar	 sua	 flutuabilidade,	 por	 meio	 de	
vesículas	de	gás,	buscando	condições	do	meio	mais	favoráveis	
ao	 seu	 crescimento,	 principalmente	 em	 relação	 à	 intensidade	
luminosa;	afinidade	destes	organismos	por	fósforo	e	nitrogênio,	
nutrientes geralmente limitantes no crescimento; capacidade em 
armazenar	 importantes	 quantidades	 de	 fósforo	 para	 posterior	
utilização,	e	de	certas	espécies	em	fixar	o	nitrogênio	atmosférico	
(Robert;	Tremblay;	Deblois,	2005).	Em	condições	limitadas	de	
nitrogênio, mas com outros nutrientes disponíveis, o crescimento 
e a reprodução das cianobactérias são possibilitados, o que 
favorece	a	floração	de	tais	espécies	em	ambientes	de	água	doce	e	
em	ambientes	marinhos	(Oliveira,	2005;	Melo,	2006).

	 Um	 dos	 ecossistemas	 mais	 favoráveis	 à	 expansão	 das	
florações	de	cianobactérias	no	Brasil	são	os	reservatórios	de	água,	
em	 geral,	 rasos	 e	 facilmente	 eutrofizados,	 além	 de	 apresentarem	
longos	tempos	de	retenção	(Sant’Anna	et	al.,	2008).	Esses	fatores,	

Figura 2 – Diferentes morfologias de cianobactérias
(http://picsdigger.com/keyword/synechocystis/; http://picsdigger.com/keyword/syn-
echococcus/; http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/images/images2.html; Prosab 4, 

2006).
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segundo	Brasil	 (2003),	 intensificam	 a	 ocorrência	 de	 florações	 no	
país, uma vez que a maioria dos reservatórios de água apresenta tais 
características durante grande parte do ano. A disposição inadequada 
de rejeitos domésticos e industriais nos mananciais de abastecimento 
tem	contribuído	para	que	a	ocorrência	destes	fenômenos	seja	cada	
vez mais comum nestes ambientes. 
	 Yunes	 (2003)	 destaca	 ocorrências	 de	 florações	 de	
Microcystis	 aeruginosa	na	Lagoa	dos	Patos	 (RS	–	 segundo	maior	
manancial	natural	do	Brasil)	registradas	desde	1987.		 	
De	 acordo	 com	 o	 autor,	 normalmente	 as	 épocas	 de	 florações	
coincidem	 com	 o	 maior	 consumo	 de	 água,	 o	 que	 dificulta	 o	
tratamento	e	coloca	em	dúvida	a	sua	eficiência	quanto	à	remoção	
das	células	e	das	 toxinas	 livres.	No	Rio	Guaíba,	maior	manancial	
de	 abastecimento	 da	 cidade	 de	 Porto	 Alegre	 (RS),	 conforme	
destaca	Maiozonave	 et	 al.	 (2009),	 o	 monitoramento	 de	 florações	
de cianobactérias tem sido realizado desde a década de 1970. Em 
monitoramento realizado até o ano de 2007, os principais gêneros ou 
espécies	observadas	no	Rio	Guaíba	foram	Anabaena sp., Microcystis 
sp., Cylindrospermopsis raciborskii, Raphidiopsis, Aphanizomenon 
sp. e Planktothrix isothrix. Chaves	et	al.	(2009),	em	monitoramento	
realizado entre os anos de 2005 e 2008 para avaliação da presença 
de	 cianobactérias	 tóxicas	 no	 Rio	 dos	 Sinos	 (RS),	 verificaram	 ao	
longo do período, concentrações elevadas de células de Planktothrix 
sp. e Cylindrospermopsis sp., com prosença de microcistinas e 
saxitoxinas,	respectivamente.	Os	autores	consideraram,	dessa	forma,	
que	 as	 florações	 observadas	 representam	 risco	 potencial	 à	 saúde	
humana, uma vez que os valores de densidade celular tenderam a 
ultrapassar	muitas	 vezes,	 os	 valores	máximos	 recomendados	 pela	
legislação	brasileira	(Brasil,	2004).	
	 Os	 reservatórios	 Billings	 e	 Guarapiranga	 (São	 Paulo),	
que atendem cerca de três milhões de habitantes, têm apresentado 
recorrentes	casos	de	florações	de	cianobactérias.	Apesar	de	abrigar	
um dos mais importantes mananciais de abastecimento para a 
região	metropolitana	de	São	Paulo,	 a	bacia	do	Guarapiranga	vem	
sofrendo	 constante	 degradação	 ambiental,	 em	 que	 se	 verifica	 a	
ocupação crescente e desordenada da bacia, resultando em um 
aumento	 significativo	 da	 carga	 orgânica	 do	 manancial	 e,	 dessa	
forma,	a	eutrofização	deste	ambiente.	No	reservatório	de	Billings,	
mesmo tendo-se reduzido o aporte de águas poluídas provenientes 
dos	 rios	 Pinheiros	 e	 Tietê,	 a	 incidência	 de	 florações	 é	 constante	
(Lorenzi,	 2004).	 	 De	 acordo	 com	 o	 autor,	 diferentes	 espécies	 de	
cianobactérias	 já	 foram	 isoladas	 da	 represa	 Billings,	 tendo	 sido	
isolada, pela primeira vez em 1996, a espécie de cianobactéria 
Cylindrospermopsis raciborskii,	 freqüentemente	 observada	 na	
represa	 e	 produtora	 de	 uma	 potente	 toxina.	Molica	 et	 al.	 (2002),	
também destacam a predominância deste organismo durante o 
período	de	Novembro	de	1997	a	Outubro	de	1998	no	reservatório	
de	Tabocas,	em	Pernambuco,	tendo	ocorrido	uma	floração	massiva	
de	Julho	a	Outubro	de	1998.	Outras	ocorrências	no	Estado	foram	
igualmente	 registradas.	 Sant’Anna	 et	 al.	 (2008)	 realizaram	 uma	
avaliação das ocorrências de diversas espécies de cianobactérias 
no	Brasil,	considerando	as	regiões	tropical	e	subtropical	do	país	e	
observaram que a região tropical apresenta menor biodiversidade 
de	 cianobactérias	 tóxicas	 (14	 espécies)	 se	 comparado	 a	 região	
subtropical	 (27	 espécies).	 Os	 autores	 concluíram	 ainda,	 que	 as	
cianobactérias Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis 
raciborskii	são	as	espécies	tóxicas	mais	encontradas,	ocorrendo	em	
diferentes	partes	das	áreas	tropical	e	subtropical.	Estudo	realizado	
por	Sant’Anna	e	Azevedo	(2000),	de	acordo	com	dados	da	literatura,	
indicam com maiores detalhes os locais e características das espécies 
de	cianobactéria	potencialmente	tóxicas	encontradas	no	Brasil.
 Além dos mananciais de abastecimento e corpos de água de 
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modo	geral,	outro	ambiente	propício	à	proliferação	de	cianobactérias	
são	 as	 lagoas	 de	 estabilização.	 Em	 lagoas	 facultativas	 (aeróbio-
anaeróbio),	 em	 que	 se	 tem	 a	 decomposição	 da	 matéria	 orgânica	
pela	 ação	 de	 bactérias	 aeróbias,	 as	 quais	 recebem	o	 oxigênio	 via	
fotossíntese	algal	e	de	cianobactérias,	a	presença	destes	organismos	
é	 de	 extrema	 importância	 para	 a	 manutenção	 das	 condições	
aeróbias	do	sistema	(Furtado	et	al.,	2009).	A	presença	de	nutrientes,	
elevada	 luminosidade	 e	 baixa	movimentação	 do	 liquido,	 favorece	
o crescimento destes organismos nas lagoas de estabilização. 
Entretanto,	em	função	da	produção	de	toxinas	por	várias	espécies	de	
cianobactérias,	o	 lançamento	do	efluente	 tratado	contendo	toxinas	
no	 corpo	 receptor	 pode	 vir	 a	 afetar	 a	 biota	 aquática,	 provocando	
alterações na cadeia alimentar por inibir o desenvolvimento de outras 
algas	 (Cruz	et	al.,	2005).	Furtado	et	al.	 (2009)	destaca	que	ainda,	
poucos estudos têm sido realizados quanto a diversidade natural de 
cianobactérias em sistema de tratamento de águas residuárias por 
lagoas de estabilização, o que remete a preocupação, uma vez que as 
toxinas	produzidas	nestes	sistemas	podem	ser	lançadas	juntamente	
com	 o	 efluente	 tratado	 em	 rios,	 canais	 de	 irrigação,	 estuários	 ou	
reservatórios de água. 
 Em virtude da elevada densidade de algas e ciano-
bactérias nas lagoas de estabilização, estudos tem sido realizados 
visando	 a	 aplicação	 de	 processos	 físico-químicos	 no	 polimento	
para	minimizar	a	incidência	destes	organismos.	Como	destaca	Cruz	
et	 al.	 (2005),	 o	 tratamento	 físico-químico	 envolve	 normalmente	
uma	 etapa	 de	 coagulação-floculação,	 seguida	 por	 de-cantação	 ou	
flotação,	 as	 quais	 podem	 ser	 realizadas	 em	 unidades	 específicas,	
inseridas a jusante dos reatores biológicos ou dentro da própria 
lagoa.	 Os	 referidos	 autores	 observaram	 que	 após	 o	 tratamento	
físico-químico,	 o	 efluente	 apresentou	 redução	 significativa	 no	
número	de	indivíduos	fitoplanctônicos,	incluindo	as	cianobactérias.	
O	mesmo	comportamento	foi	observado	por	Godoy	(2007)	a	partir	
do	 tratamento	 físico-químico	 empregado	 antes	 e	 após	 o	 sistema	
biológico.

Cianotoxinas e intoxicações humanas

	 O	crescimento	massivo	de	 cianobactérias	 tende	 a	 causar	
sabor	 e	 odor	 desagradáveis	 à	 água,	 além	 de	 um	 desequilíbrio	
na	 comunidade	 fitoplanctônica	 local,	 uma	 vez	 que	 tendem	 a	 ser	
dominantes	 sobre	 outras	 espécies.	O	maior	 problema	 associado	 à	
presença desses organismos, entretanto, diz respeito a produção 
de	 toxinas	 (cianotoxinas)	 por	 estes	 organismos.	 	 Cianotoxinas	
são	metabólitos	secundários	classificados	de	acordo	com	o	órgão,	
tecido,	 célula	 ou	 sistema	 fisiológico	 primeiramente	 afetado	
por	 sua	 ação	 quando	 introduzidas	 no	 organismo	 (Martins	 et	
al.,	 2005),	 sendo	 responsáveis	 por	 intermitentes,	 mas	 repetidos	
envenenamentos generalizados de animais selvagens e domésticos, 
e	 peixes	 (Carmichael	 et	 al.,	 2001).	 Conforme	 destacam	 Sivonen	
e	 Jones	 (1999),	 embora	 sejam	 de	 origem	 aquática,	 a	maioria	 das	
cianotoxinas	 já	 identificadas	 parece	 ser	 mais	 perigosa	 para	 os	
mamíferos	terrestres	do	que	para	a	biota	aquática.	
	 As	 cianotoxinas	 são	 normalmente	 classificadas	 em	
três	 grupos	 funcionais	 principais:	 hepatotoxinas,	 neurotoxinas	 e	
dermatotoxinas,	das	quais	as	hepatotoxinas	e	as	neurotoxinas	podem	
ser	consideradas	os	principais	agentes	tóxicos	produzidos.	
	 São	 destacadas	 nesta	 classificação	 as	 neurotoxinas	
anatoxina-a	 e	 anatoxina-a(s),	 e	 as	 toxinas	 paralisantes	 (saxitoxina	
e	 seus	 análogos)	 e	 as	 hepatotoxinas	 microcistina,	 nodularina	 e	
cilindrospermopsina	(Carmichael	et	al.,	2001).	Essas	toxinas	podem	
atuar no organismo causando morte por parada respiratória poucos 
minutos	 após	 a	 exposição	 (neurotoxinas)	 ou	 podem	 atuar	 mais	
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lentamente	(hepatotoxinas).		
	 Diferentes	rotas	de	exposição	podem	permitir	a	intoxicação	
por	 cianotoxinas,	 dentre	 elas	 a	 exposição	 oral,	 considerando	
o consumo de água ou alimentos contaminados, como alguns 
frutos	do	mar,	cujo	crescimento	se	dá	em	águas	com	presença	de	
cianobactérias	 e	 cianotoxinas,	 e	 exposição	 dérmica,	 podendo-se	
relacionar as atividades recreacionais em ambientes contaminados. 
De	acordo	com	Carmichael	et	al.	(2001),	considerando	que	a	maioria	
dos	envenenamentos	por	cianotoxinas	via	exposição	dérmica,	ocorre	
somente	quando	da	presença	de	escumas	superficiais,	poucos	casos	
de	intoxicações	agudas	em	humanos	são	verificadas,	uma	vez	que	
o contato com esses ambientes nestas condições é evitado. Além 
disso, com relação a água utilizada para abastecimento, busca-se a 
aplicação de processos de tratamento que sejam capazes de evitar a 
permanência das cianobactérias na água tratada, reduzindo, dessa 
forma,	concentrações	indesejáveis	de	cianotoxinas.	 	Entretanto,	as	
rotas	de	exposição	oral	e	dérmica	não	são	consideradas	as	únicas	
capazes	de	resultar	em	intoxicações	graves	para	o	homem.	
	 A	 rota	 intravenosa,	 caracterizada	 pela	 exposição	 de	
pacientes	 de	hemodiálise	 às	 cianotoxinas,	 pode	 ser	 considerada	o	
primeiro	diagnóstico	da	presença	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	
em	 mananciais	 de	 abastecimento.	 Em	 Fevereiro	 de	 1996,	 na	
cidade	 de	 Caruaru,	 em	 Pernambuco,	 foi	 registrado	 o	 primeiro	
caso	comprovado	de	grave	hepatotoxicose,	seguida	de	morte,	após	
submissão de pacientes a sessões de hemodiálise. 
	 De	acordo	com	Carmichael	et	al.	(2001),	51	pacientes	da	
clínica	faleceram		por	volta	do	mês	de	Abril	e	um	total	de	76	mortes	
foram	reportadas	durante	o	período	de	estudo	do	evento	(Outubro	
de	 1997).	 Os	 estudos	 indicaram	 a	 presença	 das	 cianobactérias	
dos	 gêneros	Microcystis,	Anabaena	 e	Cylindrospermopsis,	 tendo-
se	 identificado	 a	 presença	 de	 diferentes	 variantes	 de	microcistina	
e em pequena quantidade, de cilindrospermopsina no Açude 
Tabocas,	 o	 qual	 fornecia	 água	 para	 o	 reservatório	 da	 clínica.	
Ainda,	doses	elevadas	de	cianotoxinas	foram	encontradas	no	filtro	
de	carvão	ativado	utilizado	para	a	purificação	da	água	na	entrada	
da	 clínica	 (Carmichael	 et	 al.,	 2001).	 Este	 incidente,	 referenciado	
como	 Síndrome	 de	 Caruaru,	 contribuiu	 para	 que	 as	 cianotoxinas	
fossem	incluídas	no	padrão	de	potabilidade	brasileiro	na	Portaria	n°	
1469/2000,	do	Ministério	da	Saúde,	substituída	posteriormente	pela	
Portaria	n°	518/2004	(MELO,	2006).	Pela	legislação,	as	instituições	
responsáveis pelo tratamento e distribuição da água para consumo, 
devem	monitorar	a	ocorrência	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	nos	
mananciais	 de	 abastecimento,	 de	 forma	 a	 implementar	 medidas	
mitigadoras	 ou	 corretivas.	A	 Portaria	 n°	 518/2004,	 institui	 limite	
de	concentração	para	a	microcistina	em	1,0	µg.L-1	em	água	tratada	
e	destinada	ao	abastecimento	e	 recomenda	 limites	de	15,0	µg.L-1	
e	 3,0	 µg.L-1	para	 cilindrospermopsina	 e	 saxitoxina	 e	 congêneres,	
respectivamente.
	 Sivonen	 e	 Jones	 (1999)	 reportam	 outras	 ocorrências	 de	
intoxicações	 humanas	 com	 cianotoxinas,	 com	 datas	 antecedentes	
a	 Síndrome	 de	 Caruaru.	 O	 surto	 mais	 severo	 de	 toxicidade	 de	
cianobactérias em uma população humana ocorreu em uma ilha ao 
nordeste da costa da Austrália. Em razão da presença de sabor e odor 
desagradáveis na água de abastecimento, as autoridades responsáveis 
optaram	por	 interromper	a	 floração	aplicando	sulfato	de	cobre	no	
manancial.	Com	isso,	um	elevado	número	de	crianças	desenvolveu	
severa hepatoenterite e um total de 140 crianças e 10 adultos 
necessitaram	de	tratamento	hospitalar.	Neste	evento,	foi	identificada	
a	 presença	 da	 cianobactéria	 Cylindrospermopsis	 raciborskii.	 A	
introdução do algicida na água induziu ao rompimento das células e, 
consequentemente,	a	liberação	das	toxinas.	Na	legislação	brasileira,	
a	 adoção	 de	 algicidas	 como	método	 de	 controle	 de	 florações	 de	

cianobactérias é vetada, assim como qualquer intervenção que 
induza a lise celular destes organismos quando a densidade de 
cianobactérias	é	superior	a	20.000	cel.mL-1	(Brasil,	2004).
	 No	Brasil,	em	1988,	foi	descrito	um	dos	primeiros	casos	de	
morte	humana	por	uma	forte	epidemia	de	gastroenterite,	cuja	causa	
mais	provável	foi	relacionada	à	intoxicação	com	cianotoxinas.	Neste	
incidente,	em	um	período	de	42	dias	foram	registrados	cerca	de	2000	
casos	da	doença,	com	o	falecimento	de	88	pessoas,	sendo	na	maioria	
crianças.	O	fato	foi	relacionado	ao	consumo	de	água	do	reservatório	
de	Itaparica,	no	Estado	da	Bahia,	cuja	presença	das	cianobactérias	
Anabaena	e	Microcystis	vinha	sendo	observada	em	densidade	acima	
do	habitual	(Teixeira	et	al.,	1993).

Processos de tratamento aplicados à remoção de ciano-
bactérias e cianotoxinas em águas de abastecimento

 A presença de algas e cianobactérias em mananciais 
destinados	 ao	 abastecimento	 de	 água	 resultam	 em	 dificuldades	
operacionais do sistema de tratamento empregado, devido, em 
maior	grau,	a	resistência	química	de	algumas	espécies,	morfologia	
e	flutuabilidade	das	células.	Além	disso,	deve-se	considerar	ainda	a	
elevada	solubilidade	das	cianotoxinas	na	água,	que	tendem	a	passar	
facilmente	pelo	sistema	de	tratamento	(Brandão;	Domingos,	2006),	
repercutindo	em	uma	reduzida	eficiência	no	processo.	
	 Estudos	com	relação	à	remoção	de	células	e	subprodutos	
de	 cianobactérias,	 de	 uma	 forma	 geral,	 abordam	 as	mais	 variadas	
tecnologias,	 desde	 as	mais	 simplificadas,	 como	a	 filtração	 lenta,	 e	
os processos convencionais, em que são consideradas as etapas 
de	 coagulação/floculação,	 decantação	 e	 filtração,	 até	 a	 adoção	 de	
etapas	de	pré	e	pós-oxidação	utilizando	cloro,	ozônio,	peróxido	de	
hidrogênio,	 entre	 outros	 oxidantes,	 e	 adsorção	 em	 carvão	 ativado	
(Sá,	 2002;	 Mondardo,	 2004;	 Sens	 et	 al.,	 2005;	 Qiao;	 Tao,	 2005;	
Melo	 Filho,	 2006).	 Ainda,	 outras	 tecnologias	 têm	 sido	 adotadas,	
apresentando	elevada	eficiência,	como	a	flotação	por	ar	dissolvido,	a	
filtração	em	margem	e	a	tecnologia	de	filtração	em	membranas.
	 A	adoção	de	etapas	de	pré	e	pós-oxidação	têm	demonstrado	
resultados	 satisfatórios	 quanto	 à	 remoção	 de	 cianobactérias,	 mas	
apresentam	 problemas	 pela	 facilidade	 em	 promover	 a	 lise	 celular	
desses	 organismos,	 permitindo	 a	 liberação	 das	 cianotoxinas	 para	
o	 meio.	 Sens	 et	 al.	 (2005),	 em	 estudos	 utilizando	 a	 ozonização,	
destacam que a aplicação deste processo antes da remoção das 
células	de	cianobactérias	potencialmente	tóxicas	deve	ser	analisada	
com precaução, uma vez que poderá promover a lise celular dos 
organismos. Por outro lado, a ozonização realizada ao término 
do	 tratamento,	 pode	 apresentar	 elevada	 eficiência	 de	 remoção	
de	 cianotoxinas,	 podendo	 resultar	 na	 completa	 destruição	 desses	
compostos.	 Além	 da	 liberação	 de	 toxinas,	 deve-se	 considerar	 a	
potencialidade	 de	 formação	 de	 subprodutos	 da	 oxidação	 quando	
da	 presença	 de	 matéria	 orgânica	 e	 de	 material	 extracelular	 das	
cianobactérias.
	 A	adsorção	em	carvão	ativado	na	remoção	de	cianotoxinas	
presentes	na	água	apresenta	resultados	satisfatórios.	No	entanto,	um	
dos problemas relacionados com a sua adoção deve-se a possibilidade 
deste	material	sofrer	redução	na	capacidade	adsortiva	em	função	da	
matéria	orgânica	presente	no	meio	(Lee;	Walker,	2006).
	 Em	 relação	 aos	 sistemas	 de	 filtração	 em	 areia,	 lenta	
ou direta, embora diversos estudos na literatura indiquem sua 
elevada	eficiência	quanto	a	remoção	de	cianobactérias	e	mesmo	de	
cianotoxinas,	altas	densidades	de	algas	e	cianobactérias	na	água	bruta	
podem	resultar	em	uma	rápida	colmatação	dos	filtros,	repercutindo	
em maiores paradas para limpeza ou remoção da camada biológica 
superficial.	Neste	contexto,	a	adoção	de	sistemas	de pré-tratamento 
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torna-se necessária, com o intuito de impedir a sobrecarga do sistema 
de	filtração.	
	 A	flotação	por	ar	dissolvido	(FAD)	tem	sido	considerada	
um	 processo	 de	 tratamento	 efetivo,	 particularmente	 para	 águas	
que	 apresentam	 baixa	 turbidez	 e	 cor	 elevada,	 condições	 que	
caracterizam	 águas	 de	 ambientes	 eutrofizados.	 Uma	 vantagem	
considerada	para	a	FAD	em	relação	à	sedimentação	deve-se	a	menor	
permanência do lodo no sistema, evitando o rompimento das células 
de	cianobactérias,	impedindo,	dessa	forma,	a	liberação	das	toxinas.	
Por permitir a remoção de um maior número de células intactas e 
dessa	 forma,	 elevadas	 remoção	 de	 toxinas	 intracelulares,	 a	 FAD	
permite	ainda,	maiores	carreiras	de	filtração	na	etapa	subseqüente,	
resultando em menores custos de processo e melhor qualidade da água 
tratada. Diversos estudos na literatura 
reportam	 a	 eficiência	 da	 FAD	 na	
remoção de algas e cianobactérias em 
águas	 de	 abastecimento	 (Centurione	
Filho;	 Di	 Bernardo,	 2003;	 Oliveira,	
2005;	 Assis,	 2006;	 Teixeira;	 Rosa,	
2006).	 Considerando	 a	 remoção	
de	 toxinas	 dissolvidas,	 entretanto,	
estudos	indicam	a	baixa	eficiência	do	
processo	 para	 esta	 finalidade	 (Assis,	
2006;	 Teixeira	 e	 Rosa,	 2006;	 Coral,	
2009),	assim	como	observado	para	a	
sedimentação.
	 A	 filtração	 em	 margem	
tem se mostrado uma alternativa de 
tratamento bastante viável, simples e 
econômica,	utilizada	com	a	finalidade	
de remover materiais em suspensão, 
microrganismos	 e	 diferentes	
contaminantes químicos utilizando 
o	 próprio	 solo	 adjacente	 à	 fonte	 de	
água	como	meio	filtrante.	Neste	 tipo	
de sistema, são construídos poços nas 
margens	da	captação,	de	forma	a	criar	
uma	 diferença	 de	 nível	 que	 permita	
o escoamento da água no sentido 
proposto, passando pelo sedimento 
e	 sendo,	 dessa	 forma,	 tratada.	 As	
pesquisas	 realizadas	 no	 Brasil,	
visando	 à	 adoção	 desse	 sistema	 em	
mananciais de abastecimento com 
presença	de	cianobactérias,	de	forma	
a reduzir o impacto sobre o sistema 
de tratamento, apresentam resultados 
bastante	 satis-fatórios	 (Sens	 et	 al.,	
2006).
	 A	 reduzida	 eficiência	
dos sistemas convencionalmente 
utilizados para o tratamento de água 
quanto	 a	 remoção	 de	 toxinas,	 induz	
a busca por novas tecnologias. Na 
literatura destacam-se os processos 
de separação com membranas 
como uma tecnologia promissora 
na	 obtenção	 de	 elevadas	 eficiências	
de remoção, tanto de cianobactérias 
como	de	cianotoxinas	(Hitzfeld	et	al.,	
2000).	Dentre	os	diferentes	processos 
de separação por membranas, 
classificados	 em	 função	 do	 tipo	
de membrana utilizada e demais 

princípios	 de	 separação,	 a	 microfiltração	 (MF)	 e	 a	 ultrafiltração	
(UF),	 tem	 sido	 estudadas	 com	 o	 objetivo	 de	 remoção	 células	 de	
cianobactérias. Estudos realizados no âmbito do Prosab 4, utilizando 
membrana	 de	 ultrafiltração,	 indicaram	 a	 remoção	 de	 diferentes	
espécies de algas e cianobactérias em águas de abastecimento em sua 
totalidade	(Mierzwa,	2006).	A	nanofiltração,	por	sua	vez,	tem	sido	
estudada	como	um	processo	promissor	na	remoção	de	cianotoxinas,	
por apresentar reduzido diâmetro de poros, sendo capazes de reter 
compostos	moleculares	entre	200	e	1.000	Da	(Baker,	2004),	faixa	em	
que	diferentes	cianotoxinas	podem	ser	removidas.	
 Na Tabela 1, encontram-se relacionados estudos visando a 
remoção	de	cianobactérias	e	cianotoxinas	a	partir	dos	processos	de	
tratamento mencionados anteriormente.

Tabela 1 - Diferentes tratamentos aplicados para a remoção de cianobactérias e cianotoxinas.

(1) UV – Luz Ultravioleta; H2O2 – Peróxido de Hidrogênio               (2) MCYST - Microcistina

artigos técnicos
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artigos técnicos

	 Estudos	 relacionados	 à	 remoção	 de	 cianotoxinas	
por	 membranas	 de	 nanofiltração	 para	 diferentes	 tipos	 de	
cianotoxinas	 têm	demonstrado	 a	 eficiência	 da	 aplicação	 desta	
tecnologia	 para	 tal	 finalidade	 (Teixeira;	Rosa,	 2005;	Teixeira;	
Rosa,	2006b;	Teixeira;	Rosa,	2006c;	Gijsbertsen-Abrahanse	et	
al.,	2006;	Coral,	2009).
	 No	 Brasil,	 estudos	 em	 pequena	 escala	 têm	 sido	
desenvolvidos visando a avaliação de processos de tratamento 
para	remoção	de	cianobactérias	e	cianotoxinas,	como	a	flotação	
por	ar	dissolvido,	filtração	em	margem,	filtração	lenta	e	direta,	
oxidação	 e	 filtração	 em	 membranas,	 entre	 outros.	 Grande	
parte destes estudos é vinculada ao Programa de Pesquisa 
em	Saneamento	Básico	 (PROSAB)	 em	 parceria	 com	 diversas	
instituições de ensino no país. Alguns resultados destes estudos 
podem	ser	encontrados	na	edição	4	do	livro	PROSAB	–	Águas.	
Em	maior	escala,	o	Governo	do	Rio	Grande	do	Norte,	por	meio	da	
Caern	(Companhia	de	Águas	e	Esgoto	do	Rio	Grande	do	Norte)	
iniciou, no ano de 2009, a implantação de uma estação piloto de 
tratamento	de	água	(ETA)	no	município	de	Acari,	próximo	ao	
açude	Gargalheiras.	Com	investimento	de	R$150	mil,	pretende-
se a reprodução de diversos tipos de tratamento que produzirão 
parâmetros	de	projetos	para	adequar	às	Estações	de	Tratamento	
de	 Água	 do	 Estado,	 principalmente	 em	 relação	 a	 mananciais	
eutrofizados	(IN,	2009).	Dentre	os	processos	avaliados,	tem-se	
a	 realização	 do	 estudo	 dos	 processos	 de	 oxidação	 e	 adsorção	
como	coadjuvantes	da	dupla	filtração.

CONCLUSÕES

A presença de algas e cianobactérias em mananciais de 
abastecimento é uma realidade presentes em muitos locais, 
inclusive	 no	 Brasil.	 O	 conhecimento	 aprofundado	 das	
características destes organismos, assim como o entendimento 
da	necessidade	de	controle	a	essa	proliferação,	são	fatores	que	
devem ser considerados. Pesquisas de processos de tratamento 
que	 permitam	 a	 remoção	 de	 cianobactérias	 e	 das	 toxinas	 por	
estas produzidas são de elevada importância para reduzir as 
possibilidades	 de	 novos	 problemas	 de	 intoxicação	 humana.	
Não esgotam as possibilidades para resolver a problemática da 
presença	de	cianobactérias	em	mananciais	de	abastecimentos.	Os	
estudos	devem	ser	aprofundados	em	busca	do	aperfeiçoamento	
dos processos e de novas alternativas visando reduzir os riscos 
à	saúde	e	a	garantia	de	distribuição	de	água	com	qualidade	aos	
consumidores.
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