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RESUMO

A presença de florações de cianobactérias e seus subprodutos interfere diretamente na qualidade da água, podendo 
introduzir efeitos negativos, tanto de ordem estética, como de saúde pública, devido à produção de compostos 
potencialmente tóxicos e carcinogênicos. O tipo mais comum de intoxicação envolvendo cianobactérias é ocasionado por 
microcistina-LR (hepatotoxina), a qual pode causar severos danos ao fígado. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar 
os gêneros causadores de uma floração de cianobactérias no rio Tapajós (Santarém, Pará, Brasil) no mês de março de 
2007, bem como realizar bioensaios de toxicidade aguda, utilizando camundongos Swiss-webster. As amostragens foram 
realizadas em cinco pontos de coleta distribuídos na margem direita do rio Tapajós, onde foram realizados arrastos 
horizontais, com o auxílio de uma rede para plâncton de 20 µm; e foram também coletadas amostras de água bruta 
(5.000 mL) em garrafas de polipropileno do tipo âmbar. Para a identificação dos organismos utilizou-se microscopia ótica. 
A determinação de microcistinas-LR foi realizada por meio das técnicas de Ensaio Imunoadsorvente Enzima-Associado e 
Cromatografia Líquida de Alta Pressão. As análises demonstraram que na altura dos pontos P01 e P02 ocorreu um 
desequilíbrio ecológico na comunidade fitoplanctônica, caracterizado pela proliferação intensa dos gêneros Anabaena e 
Microcystis. Nas amostras de água bruta, as concentrações de microcistina-LR registradas estão abaixo dos valores 
máximos permitidos na legislação brasileira para água de consumo; entretanto, é importante ressaltar que a floração, 
visualizada in locu, ocupava cerca de 10 cm da superfície da coluna d'água, e que, portanto, continha células de 
cianobactérias suficientes para provocar irritações cutâneas em pessoas que usassem o rio como balneário nesse período.
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INTRODUÇÃO

As cianobactérias são organismos procarióticos 
capazes de fixar carbono através da fotossíntese, fazendo 
parte da comunidade fitoplanctônica e contribuindo, deste 
modo, com grande parte da produtividade primária e do 

17fluxo de energia em ecossistemas aquáticos . Estes 
microorganismos habitam uma grande variedade de 

24ambientes (dulcícolas, salobros, marinhos e terrestres)  e 
estão presentes em todos os biótopos aquáticos (interface 

14água/ar, coluna d'água e sedimento) .

A presença das cianobactérias em um corpo d'água está 
associada a um conjunto de fatores ambientais 
(concentração de N e P, temperaturas elevadas e 
disponibilidade de luz), que, ao sofrerem alterações, podem 
levar ao aparecimento de florações, fenômeno 

A ocorrência das florações vem sendo frequentemente 
atribuída ao acelerado processo de eutrofização dos 
ambientes aquáticos, produzido principalmente pela 
atividade humana (esgoto doméstico e agro-industrial). 

caracterizado 
10pelo intenso crescimento desses microorganismos na água .

A 
presença de florações de cianobactérias e seus 
subprodutos em rios, lagos e reservatórios destinados ao 
abastecimento, interfere diretamente na qualidade da 
água, podendo introduzir efeitos negativos tanto de ordens 
estética e organoléptica, pela produção de cor, odor e 
sabor, como de saúde pública, devido à produção de 

7compostos potencialmente tóxicos e carcinogênicos .

Há diversos registros de morte por envenenamento de 
gado bovino, cavalos, porcos, ovelhas, cães, peixes e 
invertebrados, pela ingestão ou contato com essas 

16florações tóxicas . Outro exemplo observado da ação 
dessas toxinas foi a morte de 60 pacientes de hemodiálise 
em Caruaru, Pernambuco, devido à presença de 

34hepatotoxinas na água utilizada .

16Segundo Falconer , as toxinas produzidas por 
cianobactérias são divididas em neurotoxinas; 

dermatotoxinas; e hepatotoxinas, segundo seus efeitos 
tóxicos em mamíferos. As espécies já identificadas como 
produtoras de hepatotoxinas estão incluídas nos gêneros 
Microcystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e 

10Cylindrospermopsis . A espécie Microcystis aeruginosa é 
considerada de distribuição mais ampla no território 
nacional, e Anabaena, o gênero com maior número de 

25espécies potencialmente tóxicas, conforme Carmichael . 
O tipo mais comum de intoxicação envolvendo 

11cianobactérias é ocasionado por hepatotoxinas , 
destacando-se as microcistinas (- ), as quais 

23podem causar severos danos ao fígado .

Levando em consideração a relevância dos fatos acima 
citados e a necessidade de maior conhecimento dos 
problemas relacionados às florações de cianobactérias e 
da qualidade da água em geral, este estudo teve por 
objetivo identificar os gêneros causadores de uma floração 
de cianobactérias na margem direita do rio Tapajós 
(Santarém, Pará, Brasil), verificar a produção de 
microcistinas por essa floração, assim como determinar a 
toxicidade dessas cianobactérias, através de testes de 
toxicidade com camundongos.

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAGEM

LR, -LL e -YA

MATERIAIS E MÉTODOS

As coletas foram realizadas no dia 21 de março de 
2007, na margem direita do rio Tapajós, em Santarém, 
Pará, Brasil em cinco pontos ao longo do rio. Os pontos 
de coleta foram: P01 - praia Arariá (54º44'10,28'' S; 
2º24 '33 ,20 ' '  W ) ; P02 - p ra ia Carapana r i 
(50º44'29,66'' S; 2º24'55,01'' W); P03 - enseada da 
Ponta de Pedra (54º53'43,71'' S; 2º26'04,78'' W); P04 
- em frente à entrada do furo do Sururu, nessa época 
sob influência do rio Amazonas (54º51'02,36'' S, 
2º17'06,24 W); e P05 - leito do rio, área sob influência 
do rio Arapiuns (54º58'44,59'' S, 2º20'20,29'' W) 
(Figura 1).
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Figura 1 – Área em estudo com as estações de coleta (  ), distribuídas ao longo do rio Tapajós (Santarém, Pará, Brasil)
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METODOLOGIA

Coleta das amostras 

As amostras destinadas ao estudo qualitativo das 
cianobactérias foram obtidas através de arrastos 
horizontais, na superfície da água, com o auxílio de uma 
rede para plâncton de 20 m de abertura de malha, 
através da qual foram filtrados aproximadamente 2.000 L 
de água. Uma alíquota de 100 mL foi fixada em formol a 
4% e uma alíquota de 250 mL foi mantida resfriada. Foram 
também realizadas coletas de água bruta superficial com o 
auxílio de uma garrafa de polipropileno do tipo âmbar, de 
5.000 mL. Estas amostras foram armazenadas em isopor 
com gelo reciclável até o momento das análises.

Identificação das espécies

No laboratório, as amostras foram analisadas através 
da montagem de lâminas temporárias observadas sob um 
microscópio binocular. A identificação e nomenclatura das 
espécies foram realizadas de acordo com a literatura 

2,3,18,15especializada .

Determinação de microcistinas na água pela 
técnica de ELISA

No laboratório, uma alíquota de 100 mL de água bruta 
foi filtrada em membranas Millipore AP-20, após ter 
passado por um sonicador com o objetivo de promover a 
lise das células e liberação das toxinas na água. Uma 
alíquota de 20 L do filtrado foi submetida à análise através 

1do método descrito por An e Carmichael  utilizando o kit da 
empresa Envirologix Inc. Ep 022, de acordo com as 
recomendações do fabricante, o qual detecta microcistina-
LR por meio de anticorpos policlonais. Todas as análises 
foram realizadas em duplicatas, tendo sido considerada a 
média dos resultados como a concentração da amostra.

Determinação de microcistinas na água por HPLC

A determinação de microcistinas em amostras de água 
foi realizada a partir da extração de 2 L de amostras de 
água por SPE (extração em fase sólida) com posterior 
análise por Cromatografia Líquida de Alta Precisão (HPLC). 
A extração por SPE foi realizada a partir da metodologia 

28proposta por TSUJI e colaboradores  e consistiu em: 
ativação de um cartucho C18-ODS com 20 mL de 
metanol e 20 mL de água deionizada; adição, em vácuo, 
de 2 L de amostras de água no cartucho C18-ODS 
ativado; adição de 20 mL de água deionizada para a 
limpeza (clean-up) do cartucho C-18 ODS ativado; adição 
de 20 mL de metanol  no cartucho C18-ODS ativado para 
a eluição da toxina; secagem total, em evaporador 
rotativo, da fração metanólica que contém a toxina; 
ressuspensão, com 1 mL de metanol; e filtragem da 
solução em um filtro de náilon de 0,45 m. Para a análise 
cromatográfica das amostras foi utilizado um HPLC 
(Varian) nas seguintes condições: coluna  fase reversa C-
18, ODS, 5 m, 250 mm x 4 mm (Varian); fase móvel  
acetonitrila: acetato de amônio 20 mM, pH 5.0 (28:72 
v/v), fluxo - 1,0 mL/min; detecção  arranjo de fotodiodo 
(PDA) a 238 nm; volume de injeção 20 L; tempo de 
análise  30 min; e padrão  Microcistina-LR proveniente de 
M. aeruginosa (Sigma M-2912).

µ

µ

µ

µ

µ
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Determinação de microcistinas nas células 
liofilizadas por HPLC

Após o processo de liofilização de 250 mL da amostra 
coletada por meio de arrastos horizontais com rede para 
plâncton (20 m), a amostra foi extraída com butanol: 
metanol: água bideionizada (1:4:15, v/v) em uma 
proporção de 20 mL para cada 100 mg de material 
liofilizado, seguindo-se a metodologia de Krishnamurthy e 

1 9colaboradores , modificada por Domingos e 
13colaboradores . O material obtido foi agitado por 1 h e as 

células fragmentadas foram removidas por centrifugação 
a 3.000 g por 10 min, repetindo-se esse procedimento por 
duas vezes, para garantir a extração total das microcistinas. 
Os sobrenadantes das extrações foram combinados, 
evaporados a 400º C para 30% do volume inicial, e 
passados por um cartucho de octadesilsilano (C18) (Bond-
Elut Varian). Em seguida, foram lavados com uma 
sequência de 20 mL de água bideionizada e 20 mL de 
metanol a 100%, para eluição das toxinas. A fração eluída 
com metanol foi coletada, evaporada até secar e diluída 
em 1 mL de metanol a 50%. Em seguida, a solução foi 
filtrada em um filtro de náilon de 0,45  e as toxinas 
identificadas por HPLC, nas mesmas condições 
cromatográficas utilizadas para a análise das amostras de 
água.

Bioensaios de toxicidade aguda com camundongos

O material liofilizado foi dissolvido em solução salina 
esterilizada e sonicado por cinco ciclos de 30 s a 100 W 

22para liberação das toxinas . A toxicidade foi determinada 
por injeção intraperitoneal do extrato das células 
liofilizadas diluído em solução salina, com concentrações 
de 1.200, 1.000 e 100 mg/Kg em camundongos Swiss-
Webster, machos, pesando entre 20-25 g, para obtenção 
da dose letal (DL ), utilizando-se cinco camundongos 50

para cada dose. A solução foi aplicada em volume de 0,1 
mL para cada 10 g de peso do camundongo, para 
alcançar a concentração esperada. Os sinais de 
intoxicações, tempo de sobrevivência e o exame, pos-
mortem, do fígado, foram considerados para a 
confirmação de toxicidade aguda e determinação da 

5,6,26,20DL . Para cada concentração testada, dois animais 50

controles foram inoculados com solução salina usada na 
diluição do extrato.

RESULTADOS

No momento da coleta das amostras observou-se que 
na altura dos pontos P01 e P02 ocorria um evidente 
desequilíbrio ecológico na comunidade fitoplanctônica, 
caracterizado pela visualização da floração (Figuras 2A e 
B). A análise das amostras coletadas nesses mesmos 
pontos confirmou a presença do gênero Anabaena 
(Figuras 2C e D), constituído por espécies com tricomas 
espiralados, apresentando distribuição mundial e 
destacando-se em diferentes corpos d'água, 
especialmente de ambientes eutróficos; e Microcystis 
(Figuras 2E e F) microorganismos com uma densa 
mucilagem e que são reconhecidos por frequentemente 
formarem florações superficiais.

µ

µm
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Figura 2 – Registro fotográfico da floração as margens do rio Tapajós (A e B) e dos gêneros Anabaena (C e D) e Microcystys (E e F) 
presentes na água. C e E, na objetiva de 10x e D e F, na objetiva de 40x

A B

DC

E F
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A tabela 1 apresenta os resultados das análises 
realizadas por meio de microscopia direta e a 
quantificação da microcistina através dos métodos de 
ELISA e HPLC em amostras de água concentrada 
(liofilizada) e bruta.

A detecção de microcistinas realizada pela técnica de 
ELISA foi negativa para todos os pontos, nas amostragens 
de água bruta. Já nas amostras concentradas (liofilizadas), 
demonstrou-se positiva apenas nos pontos P01 e P02 em 
concentrações acima de 3 ppb. Já a análise de 
microcistina-LR por HPLC registrou concentrações de 
cianotoxinas nestes mesmos pontos, tanto em amostras de 
água bruta (P01=3,25 g.L-1 e P02=12,39 g.L-1) 
quanto nas concentradas e liofilizadas (P01=0,23 g.L-1 
e P02=0,55 g.L-1) (Tabela 1).

Os testes de toxicidade com camundongos 
demonstraram que, apesar de os animais apresentarem 
dificuldade de locomoção e sinais de contrações 
abdominais minutos após a aplicação, não ocorreram 
mortes durante e após os sete dias de observação, em 
nenhuma das concentrações testadas, demonstrando 
assim que a floração observada não apresenta 
concentração de toxinas suficiente para desenvolver uma 
toxicidade aguda que se reflita em danos imediatos à 
saúde humana.

µ µ
µ

µ

DISCUSSÃO

No Brasil, até meados da década de 90, a relação da 
degradação dos mananciais com a saúde pública se 
restringia à contaminação da água por agentes 
causadores das doenças de veiculação hídrica, 
principalmente várias espécies de bactérias, protozoários, 
vermes e alguns vírus. Apenas no ano de 1996, após o 
trágico caso que culminou com a morte de cerca de 60 
pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise em 
uma clínica na cidade de Caruaru, Pernambuco, 
constatou-se que havia um outro fator muito importante e, 
muitas vezes, desconsiderado pelas autoridades 
competentes e pela própria população, que poderia ser 
responsável pela morte do homem via ingestão de água: 
as toxinas produzidas biologicamente, que poderiam estar 

25presentes na água servida à população . Após esse 
episódio, as florações de cianobactérias tóxicas foram 
reconhecidas como um problema de saúde pública e 
foram estabelecidos limites máximos permitidos para estas 

21 12toxinas em água de abastecimento  e de usos múltiplos .

Os efeitos tóxicos das cianotoxinas têm recebido uma 
atenção crescente de pesquisadores de todo o mundo. As 
microcistinas de ação hepatocarcinogênica em 
camundongos são as cianotoxinas mais frequentemente 

4encontradas nos corpos hídricos do mundo todo . No 
Brasil, já foi observada a ocorrência de cianobactérias 
tóxicas em reservatórios de águas destinadas ao consumo 

5humano em vários estados . No Pará, temos 
acompanhado eventos significativos de florações de 
cianobactérias tóxicas desde 1999, comprovando que este 
fato é preocupante. Em 1999, durante um estudo de 
monitoramento de cianobactérias na represa do Utinga, 
que abastece a Cidade de Belém, Pará, foi constatada a 
presença de cepas tóxicas de Radiocystis fernandoi e 
Microcystis viridis, e presença de microcistinas na água 

31,29,32,30bruta da represa . Durante uma floração de 
Cylindrospermopsis raciborskii nos rios Iriri e Xingu 
(Altamira, Pará) houve uma grande mortandade de peixes, 

33com a presença de saxitoxinas nas águas .

No presente estudo, as concentrações de microcistina-
LR encontradas nas amostras de água bruta no rio Tapajós 
estão abaixo dos valores máximos permitidos na 

21Legislação Brasileira para água de consumo  o que 
descarta, neste momento, a possibilidade de intoxicações 
agudas em humanos. Porém, é importante destacar o 
efeito cumulativo desses heptapeptídeos no organismo, o 
que pode acarretar problemas futuros de saúde.

Todos os gêneros de cianobactérias são portadores, em 
sua parede celular, de dermatotoxinas (LPS), que são 

27toxinas irritantes ao contato com a pele , e que podem 
também causar irritação nos olhos, conjuntivite, urticária, 

8obstrução nasal e asma .

Têm sido relatados casos de dermatite de contato em 
9humanos, associados ao uso de águas de recreação . 

Deste modo, não se pode desconsiderar a possibilidade de 
eventuais irritações cutâneas, em pessoas (principalmente 

Tabela 1 – Resultados das análises utilizando os métodos de microscopia direta, para identificação dos gêneros de 
cianobactérias, ELISA e HPLC para microcistinas, em amostras de águas superficiais

PONTOS

P01

P02

P03

P04

P05

Gênero de 
cianobactéria 
predominante

Anabaena sp.

Anabaena sp.

Fitoplancton 
autóctone

Fitoplancton 
autóctone

Fitoplancton 

Microcistina-LR

Microcistina-LR

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ELISA P/ 
MICROCISTINA-LR 

amostra concentrada

Positivo 
(maior que 3.0 ppb)

Positivo 
(maior que 3.0 ppb)

Negativo

Negativo

Negativo

ELISA P/ 
MICROCISTINA-LR 
amostra água bruta

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

HPLC  P/ 
MICROCISTINA-LR 

amostra concentrada

3,25 µg.g1

12,39 µg.g1

Não analisado

Não analisado

Não analisado

HPLC  P/ 
MICROCISTINA-LR 
amostra água bruta

0,23 mg/L

0,55 mg/L

Não detectado

Não detectado

Não detectado

Tipo de cianotoxina 
produzida

Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):159-166 163



crianças, imunodeprimidos e idosos) que frequentem os 
balneários de Arariá e Carapanari, que estão entre os mais 
visitados do Município de Santarém, Pará.

A confirmação de que a floração observada na 
margem direita do rio Tapajós foi constituída por dois 
gêneros de cianobactérias (Anabaena e Microcystis) 
potencialmente produtores de cianotoxinas, chama 
atenção para a necessidade de monitoramento ambiental 
nessa região, a fim de determinar as causas e/ou origens 
dessas ocorrências.

CONCLUSÃO

Considerando sua importância para a saúde pública; a 
contribuição deste tipo de estudo para o conhecimento da 
biodiversidade local e da elucidação dos processos 
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naturais e antrópicos que possam estar relacionados a 
esses eventos, que vêm ocorrendo ano após ano no rio 
Tapajós; faz-se necessário o monitoramento das 
cianobactérias em suas águas, uma vez que, no período 
estudado, foram encontradas florações de dois gêneros de 
cianobactéria (Anabaena e Microcystis) produtores de 
toxinas, além da detecção de microcistina-LR na água bruta. 
Ao longo dos anos, estas florações podem tornar-se cada 
vez mais abundantes e acarretarem riscos à saúde da 
população ribeirinha local, que utiliza essa água para 
consumo, pesca e recreação.
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Occurrence of toxic cyanobacterial bloom in the left margin of the Tapajós river, in the 
Municipality of Santarém (Pará State, Brazil)

ABSTRACT

The presence of cyanobacterial blooms and their subproducts interferes directly in water quality and may cause negative 
effects, both aesthetically and to public health, due to the production of potentially toxic and carcinogenic compounds. The 
most common type of intoxication involving cyanobacteria is caused by microcystin-LR (hepatotoxin), which can cause 
severe damage to the liver. The objective of this study was to identify the genera that caused cyanobacterial blooms in the 
Tapajós river (Santarém, Pará, Brazil) in March 2007, as well as to execute acute toxicity bioassays in Swiss-webster mice. 
Sample collection was performed at five sampling points throughout the left margin of the Tapajós river, by horizontal 
dragging with the aid of a 20 µm plankton net. Samples of raw water (5,000 ml) were also collected in amber propylene 
bottles. Optical microscopy was applied to identify the organisms, and the determination of microcystin-LR was executed 
through ELISA and HPLC. The analyses showed that, at P01 and P02, there was an ecological imbalance in the 
phytoplanktonic community, characterized by an intense proliferation of the genera Anabaena and Microcystis. The 
concentrations of microcystin-LR reported in the raw water samples were below the maximum values permitted by Brazil's 
legislation for drinking water. However, it is important to note that the blooming observed in loco occupied around 10 cm of 
the water column surface and therefore presented cyanobacterial cells enough to cause rashes in people who swam or 
bathed in the rivers during this period. 

Keywords: Cyanobacteria; Microcystins; Water Quality.

Floración de cianobacterias tóxicas en la orilla derecha del río Tapajós, en el Municipio 
de Santarém (Pará, Brasil)

RESUMEN

La presencia de floraciones de cianobacterias y de sus subproductos afecta directamente a la calidad del agua, pudiendo 
producir impactos negativos tanto estéticos como de salud pública, debido a la producción de compuestos 
potencialmente tóxicos y cancerígenos. El tipo más común de intoxicación involucrando cianobacterias se debe a la 
microcistina LR (hepatotoxinas), que puede causar graves daños al hígado. El objetivo de este estudio fue identificar el 
género causante de la floración de cianobacterias en el río Tapajós (Santarém, Estado de Pará, Brasil) en marzo de 2007, 
así como realizar bioensayos de toxicidad aguda utilizando ratones Swiss-Webster. Las muestras se tomaron en cinco 
puntos de muestreo, distribuidos en la margen derecha del río Tapajós, donde fueron realizados arrastres horizontales, con 
la ayuda de una red de plancton de 20 µm y fueron recogidas también muestras de agua cruda (5.000 ml) en botellas de 
polipropileno color ámbar. Para la identificación de los organismos se utilizó la microscopía óptica, y la determinación de 
microcistina LR se realizó por medio de las técnicas de ELISA y HPLC. El análisis puso de manifiesto que a la altura de los 
puntos P01 y P02 ocurrió un desequilibrio ecológico en la comunidad de fitoplancton caracterizado por la proliferación de 
los géneros Anabaena y Microcystis. En las muestras de agua cruda, las concentraciones de microcistina LR registradas, 
están por debajo del valor máximo permitido en la legislación brasileña para el agua potable, aunque es importante  
destacar que la floración vista in situ ocupaba cerca de 10 cm de la superficie de la columna de agua y que, por lo tanto, 
contenía suficientes células de cianobacterias para ocasionar erupciones cutáneas en las personas que pudieran utilizar 
los bañarse en los ríos en ese período.

Palabras clave: Cianobacterias; Microcistinas; Calidad del Agua.
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