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Introdução

As cianobactérias são organismos procariontes, aeróbicos e fotoautotróficos,
cujos processos vitais dependem de dióxido de carbono, água e compostos
inorgânicos (N e P).

Nos ambientes ricos em nutrientes e em condições ideais de temperatura e pH,
esses microorganismos podem formar florações caracterizadas por um crescimento
explosivo, autolimitante e de curta duração. Estudos demonstram que essas florações
são, em sua maioria, constituídas por espécies produtoras de cianotoxinas que podem
causar letalidade ou atuarem como promotoras de hepatocarcinoma em indivíduos
expostos em longo prazo. A legislação brasileira da potabilidade da água (Portaria 518
do Ministério da Saúde, 2004) estabelece a obrigatoriedade do monitoramento da
qualidade da água de mananciais quanto à densidade de cianobactérias,
estabelecendo coletas mensais quando em concentrações abaixo de 20.000 céls/ml e,
acima desta, análises semanais de cianotoxinas (microcistinas) presentes.

Nesse contexto e no interesse da Refinaria de Petróleo Alberto Pasqualine S/A
(REFAP) em monitorar a água tratada pela sua Estação de Tratamento de Água
(ETA), realizou-se o monitoramento de cianobactérias entre abril de 2008 e agosto de
2009.

Material e Métodos

A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos abrange 28 municípios em uma área de
aproximadamente 4.300 km2, desaguando no Lago Guaíba (Porto Alegre). Este lago é
utilizado por empresas no abastecimento de água, para liberação de efluentes, em
atividades industriais e na irrigação agrícola. No município de Esteio (RS), a REFAP
capta água deste rio para abastecer o Reservatório (Lago Superior) de sua ETA.

Amostras foram coletadas mensalmente no reservatório da REFAP e, quando
em concentrações acima de 20.000 céls/ml, coletaram-se amostras em uma torneira
do refeitório desta Refinaria, utilizando-se garrafas plásticas de 100 ml contendo lugol.

Em laboratório as amostras foram homogeneizadas, sendo realizada a
contagem de células em câmara de Sedgewick-Rafter. Uma sub-amostra destas (1 ml)
foi submetida a centrifugação (10.000 rpm por 10 min) e, a partir do precipitado,
realizou-se a identificação dos gêneros de cianobactérias através de microscopia
óptica segundo os manuais de Bicudo & Menezes (2005), Cybis et al. (2006) e
Sant’Anna et al. (2006).

A análise de Microcistinas seguiu o método de imunoensaio específico de Chu
et al., 1989.

Resultados

Ao longo do período monitorado, o número de cianobactérias totais presentes
no Reservatório da REFAP variou entre 1.388 céls/ml e 82.200 céls/ml, sendo que as
maiores concentrações ocorreram nos meses de outubro e dezembro de 2008 e
fevereiro de 2009 (Fig. 1).



Figura 1. Cianobactérias de maior ocorrência no Lago Superior (Planktothrix sp., cianobactérias unicelulares e
cianobactérias totais), no período entre abril de 2008 e agosto de 2009

Sete dos 17 meses apresentaram valores de cianobactérias totais superiores a
20.000 céls/ml, as chamadas florações onde cianobactérias unicelulares estiveram
sempre presentes, sendo identificados também os gêneros Planktothrix e Anabaena,
este último em menores quantidades. Quando analisadas, as concentrações de
microcistinas variaram de <0,05 (ND) à 0,295 µgL-1, com máximo em fevereiro de 2009
(Tab. 1).

Tabela 1. Número de cianobactérias totais (céls/ml) e concentrações de Microcistina (µg/L) ao longo do
monitoramento. Concentração de cianobactérias totais superiores a 20.000 céls/ml estão destacadas em negrito.

Data das coletas Cianobactérias totais Microcistina
(céls/ml) (µg/L)

14/04/2008 16511 NR
16/05/2008 15960 NR
16/06/2008 3900 NR
15/07/2008 10000 NR
15/08/2008 21500 < 0,05
15/09/2008 1388 NR
15/10/2008 82200 <0,05
13/11/2008 21600 <0,05
18/12/2008 66300 <0,05
15/01/2009 16259 NR
13/02/2009 9300 NR
27/02/2009 74600 0,263
23/03/2009 41500 0,295
15/04/2009 5800 NR
26/05/2009 1700 NR
22/06/2009 1900 NR
15/07/2009 1700 NR
18/08/2009 31500 0,05

(NR) Concentrações de Microcistina não realizdas; < 0,05 µg/ml é a concentração abaixo do limite de detecção do
método.



Discussão

Em outro estudo realizado nesta mesma área amostral observou-se que oito
dos 37 meses monitorados (fevereiro de 2005 a março de 2008) apresentaram
florações de cianobactérias e em nenhum destes eventos os níveis de toxinas
atingiram o LMA (1 µg/L), estabelecido pela Portaria 518 (Chaves et al., 2009).
Durante os eventos de floração do presente estudo, os níveis de toxina também não
ultrapassaram este LMA, mas evidenciaram uma maior susceptibilidade aos eventos
de floração. Além disso, o valor máximo de toxinas na água tratada coincide com um
dos picos de concentração de cianobactérias unicelulares encontradas no reservatório
de água da REFAP, fato este que confirma a produção de toxinas pelas mesmas.

De fevereiro de 2005 a março de 2008 foram observadas as maiores
ocorrências dos gêneros Planktothrix e Cylindrospermopsis e cianobactérias
unicelulares, sendo que as primeiras tiveram maior ocorrência no verão,
Cylindrospermopsis sp. no inverno e as cianobactérias unicelulares tornaram-se
freqüentes a partir de abril de 2006 (Chaves et al., 2009), além de constatar um
padrão de distribuição dos gêneros encontrados em função da vazão do Rio dos Sinos
e os efeitos da pluviosidade na região, relacionando a maior ocorrência de
Cylindrospermopsis sp. durante a cheia (outono e inverno) e Planktothrix sp. durante
a estiagem (primavera e verão). Devido à diminuição das chuvas ao longo do presente
estudo, constatou-se a ausência de Cylindrospermopsis sp. e a ocorrência de maiores
densidades de Planktothrix sp. durante o inverno.

Conclusão

Considerando sua importância para a saúde pública, a biodiversidade deste
ambiente e os processos naturais e antrópicos que ocorrem nestas águas, faz-se
necessário o monitoramento contínuo das concentrações de cianobactérias no Rio dos
Sinos e nos demais sistemas de captação de água desta bacia. Ao longo do período
estudado foram encontradas florações de cianobactérias que podem apresentar risco
potencial à saúde humana, dada sua persistência temporal em elevadas densidades.
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