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RESUMO --- Nos últimos 20 anos as cianobactérias passaram a fazer parte da lista dos chamados 

“patógenos emergentes” podendo liberar toxinas com graves efeitos à saúde do homem e de outros 

animais, principalmente quando ingeridas, tornando- se um desafio para o tratamento de água. Na 

tentativa de solucionar a problemática que envolve o crescimento de cianobactérias e inativação de 

suas toxinas, muitas tecnologias de tratamento têm sido avaliadas nos últimos anos. Buscando 

fornecer subsídios aos problemas relacionados com a área de engenharia de saúde pública, e como 

órgão atuante na promoção da saúde, a Fundação Nacional de Saúde-Funasa presta apoio técnico e 

financeiro a projetos por meio do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, criado no ano 

2000, cujo objetivo é aperfeiçoar as ações da Funasa. No decorrer desses anos, houve o 

financiamento de cinco pesquisas direcionadas ao tratamento de água com presença de 

cianobactérias e cianotoxinas. Por meio dos resultados das pesquisas foi possível constatar a 

presença de cianobactérias potencialmente tóxicas em reservatórios de diferentes estados do Brasil. 

Além disso, foram verificados os fatores físicos e químicos que envolvem o crescimento das 

cianobactérias e os resultados de diferentes alternativas de tratamento de água contendo essa 

problemática, apresentando um panorama da situação no Brasil. 

ABSTRACT --- Over the past 20 years the cyanobacteria have become part of the list of so-called 

"emerging pathogens" that can release toxins with serious effects on health of humans and other 

animals especially when ingested, becoming a challenge for water treatment. In an attempt to solve 

the problem involving the growth of cyanobacteria and their toxins, many treatment technologies 

have been evaluated in recent years. Seeking to provide information on problems related to the area 

of public health engineering, and body as active in promoting the health, the National Health 

Foundation-Funasa provides technical and financial support to projects through the Program of 

Research on Health and Sanitation, established in 2000, aiming improve their actions. During those 

years, there was the funding of five research directed to water treatment with cyanobacteria and 

cyanotoxins presence. By means of the results has been possible to verify the presence of 

potentially toxic cyanobacteria in reservoirs of different states of Brazil. Moreover, we verified the 

physical and chemical factors involving the growth of cyanobacteria and the results of different 

treatment alternatives of water containing this problem, presenting an overview of the situation in 

Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Buscando fornecer subsídios aos problemas relacionados com a área de engenharia de saúde 

pública e como órgão atuante na promoção da saúde, a Fundação Nacional de Saúde-Funasa presta 

apoio técnico e financeiro a projetos de pesquisa que visam assegurar a qualidade da água para 

abastecimento público, entre outros, por meio do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento. 

Este Programa foi criado no ano 2000 com o objetivo de aperfeiçoar as ações da Funasa e desde 

então, houve o financiamento de cinco pesquisas direcionadas ao tratamento de água com presença 

de cianobactérias e cianotoxinas, problemática considerada de grande relevância uma vez que os 

blooms de cianobactérias em reservatórios de água destinada à produção de água para o consumo 

humano originam muitos problemas para o abastecimento de água potável.  

No entanto, as crescentes preocupações relacionadas com as cianobactérias são devidas ao 

fato de que uma proporção significativa delas produz uma ou mais toxinas (Sivonen, 1996; 

Azevedo, 1998; Chorus e Bartran, 1999; Yunes, 2000; Deberdt, 2003; Jardim e Viana, 2003). Nos 

últimos 20 anos as cianobactérias passaram a fazer parte da lista dos chamados “patógenos 

emergentes”, podendo liberar estas toxinas com graves efeitos à saúde do homem e de animais, 

principalmente quando ingeridas (Jardim e Viana, 2003). Assim, o tratamento de água passa a ser 

um dos maiores desafios (Campinas et al. 2002) pelo fato de que as cianotoxinas são liberadas para 

o ambiente quando as células se rompem, por meio do processo biológico natural de lise celular ou 

por indução artificial por meio da destruição celular em processos de tratamento. A última é de 

particular interesse na produção de água potável. 

Jardim e Viana (2003) ressaltam que o monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas nos 

mananciais ainda é uma prática pouco comum em diversos países, sendo o Brasil o primeiro país do 

mundo a ter uma lei federal - Portaria nº 1469/2000 do Ministério da Saúde, que define as normas e 

os padrões de potabilidade da água para consumo humano. Esta Portaria apresenta os padrões de 

potabilidade, passando a considerar a obrigatoriedade da determinação da densidade de 

cianobactérias nos pontos de captação dos mananciais, seu monitoramento e análise das 

cianotoxinas a partir de um determinado limite de número de células/mL de água (hoje reformulada 

como Portaria nº 518/2004). A partir destas análises uma nova visão sobre os processos de 

tratamento começou a ser reavaliada e novos métodos começaram a permear o tratamento 

convencional da água incluindo uma ou mais operações unitárias ao processo. 

Na tentativa de solucionar este problema, principalmente em relação às cianotoxinas, muitas 

tecnologias de tratamento foram avaliadas nos últimos anos. Dentre as comumente utilizadas 

encontram-se os métodos oxidativos e a adsorção em carvão ativado.  
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O objetivo deste trabalho foi analisar os resultados obtidos por meio das pesquisas 

desenvolvidas no Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, constatando-se a problemática e 

suas possíveis soluções. 

2. METODOLOGIA 

A revisão da metodologia e dos resultados apontados pelas pesquisas conveniadas foi a 

principal ferramenta utilizada para a análise dos resultados. Foram analisados os relatórios das 

seguintes pesquisas: 1) “Potencial de florações de cianobactérias em um reservatório de 

abastecimento doméstico no estado do Espírito Santo (Reservatório Duas Bocas – Cariacica/Es)”, 

coordenada por Valéria O. Fernandes; 2) “Efeitos de fatores físicos e químicos no crescimento de 

cianobactérias e proposição de técnicas de tratamento de água para remoção de cianobactérias e 

cianotoxinas”, coordenada por Sandra M. F. O. Azevedo; 3) “Aprimoramento de tecnologia de 

potabilização para a remoção de microalgas, cianobactérias e cianotoxinas presentes em mananciais 

de captação superficial eutrofizados por filtração direta com filtros de lavagem contínua”, 

coordenada por Maurício L. Sens; 4) “Adsorção de cianotoxinas em diferentes matrizes”, 

coordenada por Marta M. M. B. Duarte; 5) “Utilização de processos oxidativos avançados para 

remediação de águas contaminadas com toxinas produzidas por cianobactérias”, coordenada por 

Patrício P. Zamora. As pesquisas serão disponibilizadas em sua totalidade no site da Funasa 

(http://www.funasa.gov.br), no link publicações. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Paralelamente às implementações e revisões das Portarias referentes à qualidade da água para 

consumo humano, a Funasa, por meio do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, buscava 

acompanhar e se adequar as novas exigências lançando nos Editais de convocação de projetos de 

pesquisas, direcionadas a área temática abastecimento de água, linhas de pesquisa que refletiam 

acerca da legislação vigente, como exemplo, o monitoramento das cianobactérias e cianotoxinas e 

seu tratamento. Dessa forma, nos editais de convocação de pesquisas dos anos 2000, 2001, 2003 e 

2007, houve preocupação por parte da Funasa em intensificar o apoio a pesquisas relacionadas com 

esse tema, tendo em vista sua importância. 

Os resultados verificados nas pesquisas 1 “Potencial de florações de cianobactérias em um 

reservatório de abastecimento doméstico no estado do Espírito Santo (Reservatório Duas Bocas – 

Cariacica – Es)” e 2 “Efeitos de fatores físicos e químicos no crescimento de cianobactérias e 

proposição de técnicas de tratamento de água para remoção de cianobactérias e cianotoxinas” 
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indicaram a presença de espécies de cianobactérias produtoras e não produtoras de cianotoxinas em 

diferentes reservatórios brasileiros, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 – Espécies de cianobactérias identificadas em reservatórios de abastecimento de água no Brasil. 

Reservatório Espécies de cianobactérias identificadas 

Duas Bocas/ES 

Cylindrospermopsis raciborskii; Pseudoanabanena moniliformis; 

Synechococcus nidulans; Synechococcus sp; Synechocystis sp; 

Limnothrix redeikei. 

Ribeirão das Lajes/RJ Aphanothece; Cyanodyction; Merismopedia; Leptolyngbya. 

Funil/RJ Anabaena; Cylindrospermopsis raciborskii; Microcystis. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa 1, foi registrada como espécie dominante, e 

constante, a cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii. Como abundantes, foram registradas as 

espécies Pseudoanabanena moniliformis, Synechococcus nidulans, Synechococcus sp, 

Synechocystis sp e Limnothrix redeikei, conforme pode ser observado na Tabela 1. Todas estas 

espécies são citadas em literatura como potencialmente tóxicas. Além disso, foi possível verificar 

que a densidade total de células de cianobactérias por mL ultrapassou os valores permitidos pela 

Portaria nº 518/2004, chegando a valores de até 160.000 células/mL, confirmando a problemática 

evidente do aumento desses patógenos. 

Ainda, os resultados da pesquisa 1 permitiram constatar que as condições anóxicas e 

hipóxicas do reservatório, observadas em meados de 2003 e meados de 2004, provavelmente 

tenham favorecido à liberação de nutrientes acumulados no sedimento, propiciando o 

desenvolvimento de elevadas densidades de fitoplâncton nas camadas mais profundas da coluna da 

água. Esse resultado remeteu ao fato de que as cianobactérias foram registradas em elevadas 

densidades em todo o reservatório, com variabilidade significativa em variações temporais.  

Por meio da pesquisa 2, realizada no período de maio de 2002 a junho de 2003, pôde-se 

constatar que nos reservatórios cariocas Ribeirão das Lajes, Funil e Vigário, os teores de nutrientes 

dissolvidos registrados foram elevados, indicando também uma ausência de limitação para o 

crescimento do fitoplâncton e de cianobactérias. Essa indicativa permitiu avaliar o crescimento da 

biomassa através da concentração de clorofila-a, onde foi constatado que o reservatório Funil 

apresentou os maiores valores, seguido por Lajes. Em Vigário, as concentrações de clorofila-a 

foram muito reduzidas.  

Durante o estudo as cianobactérias estiveram presentes tanto no reservatório do Funil quanto 

no reservatório de Ribeirão das Lajes, contudo as principais espécies registradas foram distintas 

entre estes reservatórios (Tabela 1). Os gêneros identificados em Funil são freqüentemente citados 

na literatura como potencialmente produtores de cianotoxinas.  
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A comparação entre os dois principais sistemas estudados (reservatório Funil e reservatório 

Lajes) evidenciou diferenças importantes na qualidade da água. Os reservatórios apresentam águas 

com características físicas e químicas similares em vários aspectos, porém a carga de material em 

suspensão e que aporta em Funil foi mais elevada do que em Lajes. Estas diferenças também se 

refletiram na disponibilidade de luz na coluna da água, que foi muito menor no reservatório Funil. 

Além disso, também foi marcante a diferença nas concentrações de nitrogênio inorgânico 

dissolvido, especialmente nitrato, que é muito maior no reservatório Funil. Tais distinções na 

qualidade das águas certamente estão relacionadas com a ocorrência de cianobactérias nos dois 

ambientes, que apresentaram valores médios acima de 20.000 células/mL.  

Outros resultados observados nesta pesquisa apontam para a situação onde houve 

predominância da cepa de Cylindrospermopsis raciborskii quando o nutriente nitrogênio era 

limitado. Por outro lado, quando o fósforo era limitante houve predominância da espécie 

Microcystis, mesmo quando a intensidade luminosa era baixa, tendo ocorrido o declínio total da 

população de Cylindrospermopsis, embora tenha sido relatado na literatura que essa espécie seja 

capaz que estocar fósforo. Os dados obtidos registraram, na represa de Funil, a permuta entre 

espécies de Microcystis e C. raciborskii como dominantes na comunidade fitoplanctônica entre 

agosto/2002 e abril/2003. Estes resultados parecem confirmar que este fenômeno pode ser de ampla 

ocorrência. Assim, a capacidade de fixar N2, após florações de Microcystis quando pode ocorrer 

limitação de nitrogênio pode ser um dos mecanismos envolvidos na substituição de Microcystis por 

Cylindrospermopsis em reservatórios eutróficos brasileiros. Este aspecto é bastante relevante uma 

vez que a maioria das cepas de Cylindrospermopsis analisadas no Brasil tem se mostrado 

produtoras de neurotoxinas. Então, a substituição de Cylindrospermopsis por Microcystis, ou a co-

dominância, que também têm sido freqüentemente registradas em nossos reservatórios, pode 

conduzir ao agravamento do problema da ocorrência de cianotoxinas, com a potencial produção de 

hepatoxinas por Microcystis e neurotoxinas por Cylindrospermopsis. 

Considerando a densidade total de algas, os resultados da pesquisa 1 apontam como técnica 

promissora a utilização da pré-oxidação com peróxido de hidrogênio, aliado ao uso de coagulação 

com policloreto de alumínio e flotação por ar dissolvido, seguidos de filtração lenta, conseguindo 

um índice de remoção de aproximadamente 89%. Dados da lise de cianobactérias e concentração de 

cianotoxinas não foram avaliados. 

Já para a pesquisa 2, os resultados do experimento do sistema de filtração lenta foram 

satisfatórios, não sendo eficiente para a remoção de células de Microcystis quando a concentração 

de células na água efluente era de 105 células/mL. Por outro lado, houve evidências de que muitas 

células foram lisadas durante o processo de filtração, devido aos valores elevados da concentração 

de microcistinas, revelando concentrações que variaram de 2,4 a 15,2 g/L, acima dos padrões de 
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potabilidade permitidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, apresentando-se 

imprópria para consumo humano. Esse resultado demonstra a ineficiência da filtração lenta para a 

remoção de altas concentrações de células utilizando especificamente a taxa de filtração de 3 

m
3
/m

2
.dia. Contudo, quando se utiliza uma taxa de filtração de 2 m

3
/m

2
.dia isso não ocorre e os 

padrões se situam dentro dos permitidos.  

A pesquisa ainda verificou o comportamento da lise celular da Microcystis diante da 

utilização dos coagulantes comumente utilizados pelas estações de tratamento de água, cloreto 

férrico e sulfato de alumínio, e constatou que houve a liberação de microcistinas para a água. 

Portanto, a utilização desses produtos durante o processo de tratamento da água precisa ser 

cuidadosamente monitorada para evitar-se o risco para a saúde pública. 

A pesquisa 3, “Aprimoramento de tecnologia de potabilização para a remoção de microalgas, 

cianobactérias e cianotoxinas presentes em mananciais de captação superficial eutrofizados por 

filtração direta com filtros de lavagem continua” procurou aprofundar a mesma linha de tratamento 

(filtração). A pesquisa em questão utilizou a dupla filtração com filtração direta: filtro de lavagem 

contínua e filtração ascendente para potabilização de água, onde foram utilizadas três diferentes 

taxas de filtração (150; 200 e 250 m³/m².dia). 

Nos resultados finais, houve redução de todos os parâmetros físico-químicos e biológicos 

analisados em todas as fases da pesquisa e para as três diferentes taxas de filtração; houve um 

aumento considerável no tempo das carreiras de filtração ascendente; sendo que, quando a adição 

do coagulante (sulfato de alumínio) se dá no início do processo e na entrada do filtro ascendente, 

esse aumento do tempo de carreira é ainda maior.  

Os melhores resultados obtidos em relação a carreira de filtração e produção efetiva foram 

quando se utilizou a taxa de filtração de 150 m³/m².dia), com redução superior a 99% de clorofila-a, 

96% de densidade de cianobactérias e não foram detectados a presença de saxitoxinas pelo método 

utilizado, nem no efluente do filtro de lavagem contínua nem no efluente do filtro ascendente.  

Por meio do resultado de densidade de cianobactérias, percebeu-se que a espécie dominante 

encontrada na água bruta do manancial da Lagoa do Peri/SC pertence à espécie Cylindrospermopsis 

raciborskii, com uma distribuição de 90%. As análises de cianotoxinas demonstraram uma 

concentração de saxitoxina de 3,024 µg.L
-1

 na água bruta. No efluente do filtro de lavagem continua 

e no efluente final não foram encontradas concentrações de saxitoxinas.  

Vale ressaltar que o limite de detecção do equipamento de cromatografia líquida de alta 

eficiência utilizado para o monitoramento da concentração das cianotoxinas é semelhante à 

concentração encontrada na água bruta (3µg/L). O que ocorre é que neste limite de detecção, tudo o 

que estiver abaixo dessa concentração poderá ser confundido com os ruídos presentes na linha de 

base do equipamento, mascarando o resultado. O equipamento, quando utilizado próximo ao limite 
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de detecção pode apresentar erro analítico, fato que deve ser levado em consideração. Outro ponto é 

a questão da baixa concentração, ainda dentro dos limites permitidos, ou aceitos, pela Portaria nº 

518/2004 do Ministério da Saúde.  

Por outro lado, esse trabalho corrobora com o fato de não haver o rompimento das células de 

Cylindrospermopsis raciborskii, visto que isso pode ocorrer durante o procedimento de coagulação 

e filtração, liberando toxinas para a água, conforme já mencionado. 

A avaliação da remoção das variantes de cianotoxinas, saxitoxinas e microcistinas por carvão 

ativado e argila esmectítica, foi realizada por meio da pesquisa 4, “Adsorção de cianotoxinas em 

diferentes matrizes”. Os resultados apontaram como fator determinante na adsorção de 

microcistina-LR por carvão ativado, especialmente o confeccionado do mesocarpo do coco verde, a 

quantidade de mesoporos existentes no carvão ativado e o longo tempo para alcançar o equilíbrio do 

experimento (96 horas). Por outro lado, os resultados mostraram que esse tipo de carvão pode ser 

utilizado na remoção de saxitoxinas, atingindo o equilíbrio após 120 horas de experimento, contudo, 

seu potencial adsortivo deve ser mais bem avaliado. O comportamento cinético da variante 

neosaxitoxina (neoSTX) não pode ser avaliado devido ao aumento de sua concentração, ocasionado 

pela provável conversão de moléculas GTX 6 em neoSTX. A presença de outras variantes de 

saxitoxinas e substâncias contaminantes competiram pelo sítio ativo do carvão ativado, o que 

ocasionou uma diminuição significativa da capacidade adsortiva desse carvão. A adsorção em argila 

esmectítica, tanto para as saxitoxinas quanto para a microcistina-LR, apresentou uma baixa 

capacidade adsortiva. 

Dentre os processos oxidativos avançados (POAs) utilizados na pesquisa 5, “Utilização de 

processos oxidativos avançados para remediação de águas contaminadas com toxinas produzidas 

por cianobactérias”, cujo principal objetivo foi investigar a potencialidade da fotocatálise 

heterogênea (UV-TiO2), processo fotoeletroquímico, sistema UV/H2O2 e processo Fenton e suas 

variantes, o processo Foto-Fenton mediado por radiação solar apresentou-se como uma promissora 

alternativa de tratamento de água contaminada com geosmina e 2-MIB, substâncias tóxicas 

liberadas durante a lise de cianobactérias, principalmente em razão de vantagens de ordem 

econômica e ambiental. Ainda, pode-se verificar que o processo UV/H2O2 mostrou-se mais 

eficiente na remoção de microcistina-LR. 

A alta eficiência do reator solar do tipo CPC na degradação da microcistina-LR permite com 

que trabalhos futuros explorem melhor a potencialidade deste sistema, principalmente no sentido de 

ampliar a escala de tratamento. 

4. CONCLUSÕES  
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As pesquisas conveniadas colaboraram com o atual quadro brasileiro, cujo panorama vem 

alarmando as questões de saúde pública, contribuindo com valiosas informações. Os resultados 

apresentados permitiram concluir que ações de gerenciamento e manejo ao longo da bacia 

hidrográfica, que visam reduzir o aporte de descargas urbanas e industriais sem tratamento 

adequado se fazem necessárias. Somente o controle efetivo do processo de eutrofização, inclusive 

com recuperação ambiental do sistema, pode possibilitar a redução ou mesmo o fim da dominância 

de cianobactérias em reservatórios. Além disso, em face das evidências de produção de toxinas, o 

monitoramento constante de sua ocorrência é de extrema relevância para assegurar o não 

comprometimento da saúde das populações humanas. 

Em geral, as técnicas analisadas para a remoção de microalgas, cianobactérias e cianotoxinas, 

apresentam-se promissoras e sua aplicação em grande escala merece considerações. Os projetos de 

pesquisa conveniados pela Funasa permitiram identificar processos de elevada potencialidade para 

o tratamento de águas que apresentem essa problemática. 
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