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RESUMO 

 

Nos últimos anos, florações de cianobactérias tóxicas têm se tornado freqüentes por 

todo o mundo, devido ao crescente processo de eutrofização. No Brasil, a espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii têm se tornado dominante em diversos corpos d´água e tem 

sido descrita como produtora de saxitoxinas. No presente estudo foram avaliados os efeitos de 

duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii, sendo uma produtora de saxitoxina (T3) e 

outra não tóxica (NPLP-1), e de uma amostra de água bruta do reservatório do Funil, com 

ocorrência de C. raciborskii, sobre a mobilidadade, sobrevivência, reprodução e fecundidade 

de 3 espécies de Cladóceros. Foram também realizados bioensaios com diferentes cepas de 

cianobactérias produtoras de diferentes cianotoxinas utilizando células intactas e extratos de 

células liofilizadas, com a finalidade de viabilizar a criação de protocolos padronizados 

específicos, visando o monitoramento de toxinas em mananciais utilizados para o 

abastecimento público, através de bioensaios com cladóceros. Os cladóceros D. pulex e M. 

micrura apresentaram uma inibição nos movimentos natatórios quando expostos à cepa T3  e 

a água bruta do Funil, enquanto que D. gessneri não apresentou nenhum efeito. A cepa NPLP-

1, não tóxica, não apresentou inibição nos movimentos natatórios, demontrando que este 

efeito foi mesmo causado pelas saxitoxinas. Portanto, este é o primeiro relato de inibição nos 

movimentos natatórios em cladóceros expostos a saxitoxinas. Nos bioensaios crônicos, os 

cladóceros D. pulex e M. micrura foram sensíveis à cepa T3 e resistentes à cepa NPLP-1, 

enquanto D. gessneri foi resistente à cepa T3 e sensível à cepa NPLP-1. Nos bioensaios 

realizados com as diferentes cepas tóxicas, os efeitos variaram desde nenhum efeito adverso 

(CYP-030 e ITEP-024), paralisia dos movimentos natatórios (T3), até a morte dos cladóceros 

(NPLJ-4). O cladócero D. pulex foi um excelente biomonitor para saxitoxinas. Para a 

utilização de bioensaios com cladóceros na detecção de cianotoxinas, deve-se levar em conta 

a sensibilidade dos cladóceros às toxinas, o modo de ação (paralisia ou morte) e a 

acessibilidade às toxinas (células intactas ou extratos). Em todos os bioensaios foram 

observadas diferentes sensibilidades entre as espécies de cladóceros testadas, em relação às 

cepas de cianobactérias e às suas toxinas. 
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ABSTRACT 

 

In the last years, cyanobacterial blooms have been occurred frequently all around in 

the world, due to the increase in eutrophication processes. In Brazil, Cylindrospermopsis 

raciborskii produce saxitoxins and is dominant in several Brazilians water bodies. In the 

present study we investigate the effects of a saxitoxin producer strain (T3) and a non-toxic 

strain (NPLP-1) of Cylindrospermopsis raciborskii and of the water of the Funil reservoir, 

with occurrence of C. raciborskii, in the mobility, survivor, reproduction and fecundity of 

three species of cladocerans. We performed bioassays with different strains of cyanobacteria 

producers of different toxins, using intact cells and extract of lyophilized cells with the aim of 

proposing standard protocols to monitor toxins in water public supply impoundments, through 

bioassays with cladocerans. D. pulex and M. micrura showed an inhibition in their swimming 

movements when exposed to T3 strain and to Funil reservoir water. Strain NPLP-1 (non-

toxic) did not show inhibition on their swimming movements, suggesting that this effect was 

really caused to saxitoxins. This is the first report on inhibition of swimming movements in 

cladocerans exposed to saxitoxins. In chronic bioassays, the cladocerans D. pulex e M. 

micrura were sensitive to T3 strain and  were resistant to NPLP-1 strain, while D. gessneri 

was resistant to strains T3 and sensitive to strain NPLP-1. Bioassays performed with different 

strains, showed no adverse effect (CYP-030 and ITEP-024), inhibition in swimming 

movements (T3), until death (NPLJ-4). D. pulex was a good biomonitor to saxitoxins. The 

present study showed that, in using bioassay to the detection of cyanotoxins, it should  be 

considered the sensitivity of cladocerans to toxins, mechanism of their action (paralysis or 

death) and accessibility to toxins (intact cells or extracts). In the performed bioassays were 

observed different sensitivity to cyanobacteria strains and their toxins among the cladocerans. 
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1 Introdução 

1.1 Cianobactérias e toxinas 

 As cianobactérias são microrganismos procariontes fotossintetizantes que tiveram o 

seu aparecimento há mais de 3 bilhões de anos. São espécies cosmopolitas, encontradas em 

todo o mundo em diferentes habitats, mas é na água doce que ocorrem com maior freqüência 

(Kaebernick & Neilan, 2001; Castro et al., 2004). Apresentam-se sob uma grande variedade 

de formas podendo ser unicelulares, coloniais ou filamentosas. 

Nas últimas décadas, florações de cianobactérias tóxicas têm se tornado freqüentes em 

mananciais de abastecimento, áreas de recreação e aquacultura, devido ao crescente processo 

de eutrofização, decorrente do aumento na concentração de nutrientes, resultante da entrada 

de fertilizantes ou esgoto doméstico. Estas florações têm aumentado em freqüência, 

intensidade e distribuição geográfica, causando sérios riscos à população e impactos 

econômicos (Mahmood & Carmichael, 1986; Onodera et al., 1996 citados em Ferreira et al., 

2001).  

Além da eutrofização, a dominância das cianobactérias é influenciada também por 

uma variedade de fatores, tais como: estabilidade na coluna d´água, alta intensidade luminosa, 

temperatura da água entre 15 e 30
o
C, altos valores de pH (Fabbro & Duivemvoorden, 1996). 

O sucesso das cianobactérias em água doce tem sido atribuído a suas adaptações 

fisiológicas, que favorecem a competitividade com outros produtores primários e sua baixa 

predação pelo zooplâncton (Paerl, 1988; Sterner, 1989 citados em Engström et al., 2001). 

 As toxinas de cianobactérias (cianotoxinas) podem alterar a estrutura da cadeia 

alimentar nos ecossistemas aquáticos (Sivonen, 2000) e seus efeitos tóxicos têm sido 

observados em alguns componentes do ecossistema aquático, tais como: peixes, crustáceos, 

certas espécies de zooplâncton e macrófitas (Christoffersen, 1996; Magalhães et al., 2001 e 

2003; Ferrão-Filho et al., 2002a; Soares et al., 2004). 

 As cianotoxinas podem ser classificadas, de acordo com a estrutura química, como 

peptídeos cíclicos (microcistinas e nodularinas), alcalóides (anatoxina–a, anatoxina-a (s), 

saxitoxinas, cylindrospermopsinas, aplysiatoxina e lyngbyatoxina-a) e lipopolissacarídeos 

(LPS). No entanto, são mais comumente classificadas em função da sua toxicidade em 

animais como: dermatotoxinas (aplysiatoxina e lyngbyatoxina-a), hepatotoxinas 

(cilindrospermopsinas, microcistinas e nodularina) e neurotoxinas (anatoxina–a, anatoxina-a 

(s) e saxitoxinas) (Kaebernick & Neilan, 2001). As microcistinas são as cianotoxinas mais 

comumentes envolvidas em casos de intoxicação de animais domésticos, silvestres e do 

homem. 



 2 

Entre as dermatotoxinas, as aplysiatoxinas e lyngbyatoxina-a até agora foram 

encontradas em cianobactérias bêntônicas marinhas dos gêneros Lyngbya, Oscillatoria e 

Schizothrix e causam dermatites de contato em banhistas. Aplysiatoxinas são potentes 

promotores de tumor e ativadores das proteínas quinases C, enquanto lyngbyatoxina-a causa 

inflamação oral e gastrointestinal (Chorus & Barthram, 1999). 

Dentre as hepatotoxinas (Figura1), as nodularinas e microcistinas, são potentes 

inibidores das proteínas fosfatases 1 e 2A e também são promotoras de tumores (Carmichael, 

1992 e Rinehart et al., 1994). Os dados atuais apontam que a nodularina pode ser produzida 

pela espécie Nodularia spumigena, enquanto microcistinas são produzidas pelos gêneros: 

Anabaena, Anabaenopsis, Microcistis, Nostoc e Planktothrix (Landsberg, 2002).   

As cilindrospermopsinas atuam principalmente no fígado, mas agem também nos rins, 

pulmão, timo e coração. Estas toxinas inibem a síntese de proteínas. Estudos sugerem que as 

mesmas sejam também promotoras de tumor (Humpage & Falconer, 2003). Os gêneros já 

identificados como produtores são Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Rhaphidiopsis e 

Umezakia (Landsberg, 2002; Metcalf et al., 2002). 

Entre as neurotoxinas (Figura 2), a anatoxina-a e a homoanatoxina-a agem por inibição 

da transmissão neuromuscular, simulando o neurotransmissor acetilcolina e causando parada 

respiratória (Carmichael, 1994). Estas neurotoxinas foram isoladas a partir dos gêneros 

Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermum e Planktothrix (Landsberg, 2002). A 

anatoxina-a(s) é um potente bloqueador neuromuscular e age inibindo a atividade da 

acetilcolinesterase (Henriksen et al., 1997), sendo inicialmente descrita para Anabaena flos-

aquae e recentemente  encontrada em Anabaena spiroides (Molica et al., 2005).  

A saxitoxina e seus análogos funcionam como bloqueadores dos canais de sódio dos 

neurônios, impedindo o fluxo de íons sódio e afetando a geração de impulsos nervosos, 

levando, em casos extremos, à morte (Cestèle & Catterall, 2000; Levin, 1991). Os principais 

gêneros de cianobactérias identificados como produtores são Anabaena, Aphanizomenon, 

Cylindrospermopsis, Lyngbya e Planktothrix (Landsberg, 2002). 
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Figura 1 – Estruturas químicas das hepatotoxinas: (A) Estrutura geral das microcistinas (D-

Ala
1 

- X
2 

- D-MeAsp
3 

- Z
4
- Adda

5 
- D-Glu

6 
- Mdha

7
) (X e Z=L- aminoácidos), (R

1
 e R

2
=H ou 

CH3), D-MeAsp3 = D-erythro-B-methylaspartic acid, Adda – (2S, 3S, 8S, 9S)-3-amino-9-

methoxy-2, 6, 8-trimethyl-10-phenyldeca-4,6-dienoic acid; Mdha – N-methyldehydroalanine 

(B) Estrutura geral das nodularinas (D-MeAsp
1 

- Z
2 

- Adda
3 

- D-Glu
4 

- Mdhb
5
) (Z = L-

arginina), nodularina (R
1
 e R

2
 = CH3) e D-Asp

1
 nodularina (R

1
 = H, R

2
 = CH3) e (C) 

Estrutura da cilindrospermopsina. Fonte: Chorus e Bartram (1999).  
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A B 

  
C D 

 

Figura 2 – Estruturas químicas das neurotoxinas: (A) anatoxina-a, (B) homoanatoxina-a ,(C) 

anatoxina-a(s) e (D) saxitoxinas Fonte: Chorus e Bartram (1999) e Ishimi et al. (2001).  

 

1.2 Cylindrospermopsis raciborski 

Entre as cianobactérias produtoras de toxinas a espécie C. raciborskii têm se tornado 

dominante em diversos corpos d´água brasileiros na última década (Souza et al., 1998; 

Bouvy, et al., 2000 e Sant’Anna & Azevedo, 2000).  

 
 

Figura 3 – Cylindrospermopsis raciborskii. A. Forma de filamentos retos, amostra natural do 

Reservatório do Funil – RJ (2003);  B. Filamentos curvos, amostra natural do Reservatório de 

Ingazeira – PE (1997). Notar o heterocito na ponta dos filamentos. 

B A 
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Estudos de biologia molecular demonstraram que existem diferentes variantes de C. 

raciborskii divididas em três grandes grupos, um grupo representado pelas cepas americanas 

(Brasil e Estados Unidos), o segundo grupo compreende as cepas européias (Alemanha, 

Hungria e Portugal) e o terceiro grupo, as cepas australianas, indicando desta maneira 

diferentes origens (Neilan et al., 2003).  

A espécie C. raciborskii (Figura 3) é uma cianobactéria planctônica de água doce que 

tem se tornado freqüente em corpos d´água tropicais e temperados por todo mundo. Devido 

sua alta capacidade de adaptação ecofisiológica tem sido considerada como um bom indicador 

de mudança global do clima para regiões temperadas (Padisák, 1997). 

O sucesso ecológico de C. raciborskii têm sido atribuído a fatores tais como: 

capacidade de flutuação, tolerância à baixa intensidade luminosa, habilidade em usar as 

reservas internas de fósforo (P), alta afinidade por fósforo e amônia (P e NH4), capacidade de 

fixação de nitrogênio atmosférico (N2) e alta resistência a predação pelo zooplâncton 

(Padisák, 1997).  

A alta resistência à predação pelo zooplâncton têm sido demonstrada por alguns 

estudos que verificaram uma inibição no desenvolvimento do zooplâncton quando C. 

raciborskii foi dominante no fitoplâncton (Seenayya, 1971; Branco & Sena, 1994 citados em 

Padisák, 1997). Esta inibição no desenvolvimento pode ser decorrente da produção de toxinas 

ou da incapacidade do zooplâncton em digerir grandes filamentos, fazendo com que ocorra 

uma relação inversa entre biomassa de C. raciborski e abundância de zooplâncton (Pinto-

Coelho, 1983; Hawkins, 1988 citados em Padisák, 1997). 

Na maioria dos estudos em diversos países, a espécie C. raciborskii têm sido descrita 

por produzir cilindrospermopsina, um potente alcalóide hepatotóxico. No entanto, a maioria 

das cepas até agora isoladas no Brasil têm sido descritas como produtoras de saxitoxinas 

(Lagos et al., 1999 e Molica et al., 2002). 

 

1.3 Saxitoxinas 

As saxitoxinas estão entre as moléculas naturais mais tóxicas conhecidas, sendo sua 

toxicidade mil vezes maior que a do cianeto, como pode ser observado na Tabela 1.  

Estas neurotoxinas (Figura 4) fazem parte de uma classe de alcalóides neurotóxicos 

formada por pelo menos 26 análogos, sendo este grupo de toxinas dividido em três grandes 

categorias: 1) Toxinas C (2 grupamentos sulfato); 2) Goniautoxinas (GTXs) (1 grupamento 

sulfato) e 3) Saxitoxinas (STX e NeoSTX) (não sulfatadas) (Jones & Negri, 1997). Podem ser 
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ainda divididas em carbamatos (STX, Neo e GTX1-4), N-sulfocarbomoil (C1-C4, GTX5 e 

GTX6), decarbomoil (dcSTX, dcNeo e dcGTX1-4) (Indrasena & Gill, 2000). 

 

Tabela 1 – Toxicidade de algumas biotoxinas: 

Toxinas DL50 (i.p. em camundongos) 

g/Kg de peso corpóreo 

1. Botulínica 0,00003 

2. Tetânica 0,0001 

3. Diftérica 0,3 

4. Neurotoxina de naja 0,3 

5. Saxitoxina 10 

6. Estriquinina 500 

7. Muscarina 1100 

8. Cianeto de sódio 10000 

Fonte: Alaska’s Marine Resources / Out 1996 vol.8  n.2 

Marine Advisory Program – University of Alaska  

 

 CARBAMATOS N-SULFOCARBAMOIL DECARBAMOIL 

R1 R2 R3 R4: CONH2 R4: CONHSO3
-
 R4: H 

H H H STX GTX5 dcSTX 

OH H H neoSTX GTX6 dcneoSTX 

OH H OSO3
-
 GTX1 C3 dcGTX1 

H H OSO3
-
 GTX2 C1 dcGTX2 

H OSO3
-
 H GTX3 C2 dcGTX3 

OH OSO3
-
 H GTX4 C4 dcGTX4 

Figura 4 – Estruturas químicas das saxitoxinas. Fonte: Ichimi et al. (2001). 
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As diferenças na carga e nos grupamentos funcionais faz com que as saxitoxinas se 

liguem com diferentes afinidades a área receptora 1 do canal de sódio, resultando em 

toxicidades variáveis (Cestèle & Catterall, 2000). Por exemplo, a DL50 (i.p.) em camundongos 

da saxitoxina (STX) é de 10 g/Kg, da neosaxitoxina (NeoSTX) é de 10,8 g/Kg e das 

goniautoxinas é de (GTX-1 - 10,6 g/Kg, GTX-2 - 27,8g/Kg, GTX-3 -  15,7g/Kg e  GTX-

4 -   13,8 g/Kg) Fonte: NRC-CNRC/ Institute for Marine Biosciences (Canadá). 

As saxitoxinas foram originalmente isoladas em moluscos, onde são concentradas à 

partir da sua produção por dinoflagelados marinhos formadores da maré vermelha (Chorus & 

Bartram, 1999).  Os dinoflagelados produtores de saxitoxinas até agora descritos pertencem às 

espécies Alexandrium spp., Gymnodinium catenatum e Pyrodinium bahamense var. 

Compressum (Landsberg, 2002). Esta contaminação de moluscos por saxitoxinas é 

reconhecido como um problema mundial, levando a prejuízos comerciais e a fatalidades 

humanas através do consumo destes invertebrados contendo saxitoxinas. Muitos desses 

animais exibem baixa sensibilidade às saxitoxinas e podem acumular grandes quantidades de 

toxinas, pela filtração de dinoflagelados tóxicos, sem nenhum efeito adverso (Negri & Jones, 

1995). As saxitoxinas se acumulam primeiramente nas vísceras e seu acúmulo pode ser 

extremamente rápido, atingindo concentrações no tecido muscular que apresentam riscos para 

a saúde humana dentro de uma hora (Bricelj et al., 1990 citado em Negri & Jones, 1995). 

O consumo de moluscos contaminados leva a uma síndrome conhecida como PSP 

(Paralytic Shellfish Poisoning) ou “envenenamento paralisante por molusco”. Os sintomas da 

intoxicação por saxitoxinas em humanos são: dormência, formigamento e sensação de 

ardência nos lábios e boca, que logo depois aparece nos dedos das mãos e dos pés, se propaga 

lentamente para a extremidade dos braços, pernas e pescoço. Pode acontecer fraqueza 

muscular no pescoço e nos membros com ataxia (imobilidade) acompanhada por uma perda 

de coordenação. Em altas doses causa parada respiratória e morte. (Cestèle & Catterall, 2000 

e Levin, 1991). 

A produção de saxitoxinas por cianobactérias de água doce têm sido registrada em 

todo mundo. Dentre as espécies de cianobactérias produtoras de saxitoxinas estão Anabaena 

circinalis (Humpage et al., 1994), Anabaena lemmermannii (Kaas & Henriksen, 2000) 

Aphanizomenon flos-aquae (Mahmood & Carmichael, 1986; Pereira et al., 2000; Ferreira et 

al., 2001), Aphanizomenon issatschenkoi (Nogueira et al., 2004); Cylindrospermopsis 

raciborskii (Lagos et al., 1999), Lyngbya wolleii (Carmichael et al., 1997) e Planktothrix sp 

(Pomati et al., 2001).  
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Portanto, a ocorrência de cianobactérias produtoras de saxitoxinas em lagos e 

reservatórios, pode representar um risco potencial aos organismos aquáticos, através da 

ingestão direta de células de cianobactérias ou da absorção de toxina dissolvida na água, 

interferindo desta maneira na estrutura da comunidade aquática. Além disso, como estas 

neurotoxinas são de difícil degradação, a sua presença pode comprometer o abastecimento 

público de água potável, e impedir também a utilização da água para irrigação, recreação e 

pesca.  

 

1.4 Interação cianobactéria - zooplâncton 

  A ocorrência de cianobactérias tóxicas podem ter várias implicações nos diferentes 

compartimentos dos ecossistemas aquáticos (Christoffersen, 1996). Animais maiores, como 

os peixes, são diretamente afetados pelas cianotoxinas, através da ingestão das células tóxicas 

(Kaebernick & Neilan, 2001). No entanto, organismos menores como o zooplâncton, podem 

apresentar diversos comportamentos alimentares. Alguns organismos podem selecionar os 

alimentos evitando as células tóxicas, como os copépodos (DeMott & Moxter, 1991) 

enquanto outros menos seletivos, podem ingerir as células tóxicas, como os cladóceros e 

rotíferos (DeMott, 1990). Porém, quando as cianotoxinas estão na forma dissolvida, todas as 

espécies zooplanctônicas podem ser suscetíveis (Gilbert, 1994). 

 Os efeitos das cianobactérias sobre o zooplâncton podem ser variados, desde inibição 

da taxa de filtração, redução na sobrevivência, no crescimento e na reprodução (Lampert, 

1981; Hietala et al., 1995; Gilbert,1996; Haney et al., 1995). Deste modo, cada espécie de 

zooplâncton poderá responder à ação das toxinas, ou de outros compostos bioativos 

produzidos pelas cianobactérias, de maneira diferente (DeMott et al., 1991; Lampert, 1981, 

1982; Hietala et al., 1997; Laurén-määttã et al., 1997 e Ferrão-Filho et al., 2000 e Ferrão & 

Azevedo, 2003).  

Algumas espécies zooplânctônicas possuem adaptações fisiológicas e 

comportamentais que aumentam suas habilidades para coexistir com cianobactérias tóxicas, 

como capacidade de selecionar os alimentos, baseado na toxicidade ou morfologia, resistência 

às toxinas ou, simplesmente apresentam uma  inabilidade em consumir grandes colônias ou 

filamentos (Fulton & Paerl, 1987; DeMott & Moxter, 1991, DeMott et al., 1991; Kurmayer & 

Jüttner, 1999). 

 Portanto, há evidências de que as cianobactérias e suas toxinas tem um efeito na 

estrutura da população zooplanctônica, levando à um declínio na sua biomassa (Pinto-Coelho, 

1983; Hawkins, 1988 citados em Padisák, 1997). Este tem sido considerado, um dos motivos 



 9 

do sucesso das cianobactérias nos ambientes aquáticos (Kaebernick & Neilan, 2001; Fulton & 

Paerl, 1987).  

Uma das hipóteses mais aceitas atualmente, para explicar a origem evolutiva das 

cianotoxinas, é que as cianobactérias as produzam como forma de reduzir a predação pelo 

zooplâncton. Dessa forma a ocorrência de cianobactérias tóxicas na comunidade planctônica 

seria potencialmente capaz de alterar diretamente a dinâmica da população zooplanctônica, 

substituindo espécies mais sensíveis por outras mais resistentes e fazendo com que o 

zooplâncton sirva como vetor das cianotoxinas, as quais podem ser transferidas através da 

cadeia alimentar. Isto foi demonstrado por Thostrup & Christoffersen (1999) e Ferrão-Filho et 

al. (2002b), que verificaram o acúmulo de microcistinas em cladóceros, em experimentos 

realizados no laboratório ou no campo e por Nogueira et al. (2004) que também observaram o 

acúmulo de saxitoxinas em D. magna.  

 

1.5 Cianobactérias produtoras de saxitoxinas  e seu efeito  em organismos aquáticos 

O efeito das saxitoxinas produzidas por dinoflagelados em organismos marinhos, 

como em peixes, moluscos e zooplâncton, e suas conseqüências na cadeia alimentar já foram 

bem relatadas. Como exemplo, podem ser citados: diminuição na taxa de ingestão de 

copépodos expostos à saxitoxinas (Ives, 1987),  transferência de saxitoxinas de dinoflagelados 

para gastrópodos (Chen & Chou, 1998) e acúmulo de saxitoxinas em zooplâncton, peixes e 

moluscos (Teegarden & Cembela, 1996; Castonguay et al., 1997; Chen & Chou, 2001).  

A produção de saxitoxinas pelas cianobactérias de água doce sugere que os animais 

desses ambientes têm também boas chances de serem expostos a estas toxinas. No entanto, há 

pouca informação na literatura a respeito do efeito das saxitoxinas, produzidas pelas 

cianobactérias em organismos aquáticos e nos níveis tróficos superiores da cadeia alimentar 

dulcícola. Negri & Jones (1995) verificaram a bioacumulação de saxitoxinas, produzidas pela 

cianobactéria Anabaena circinalis, no molusco Alathyria condola. Haney et al. (1995) 

observaram uma inibição nos apêndices filtradores de Daphnia carinata, quando exposta a 

um filtrado de Aphanizomenon flos-aquae ou a saxitoxina purificada. Nogueira et al. (2004) 

verificaram o acúmulo de saxitoxinas produzidas pela cianobactéria Aphanizomenon 

issatschenkoi, no cladócero Daphnia magna.  

Portanto, o aumento da ocorrência de C. raciborskii produtora de saxitoxinas nos 

corpos d´água brasileiros, em densidades preocupantes, aumenta a importância de estudos 

ecotoxicológicos sobre os efeitos desta cianobactéria em organismos aquáticos, em especial 

os cladóceros, considerados excelentes biomonitores de ambientes aquáticos. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Verificar os efeitos das saxitoxinas produzidas por uma cepa de C. raciborskii sobre a 

mobilidade, sobrevivência e reprodução de cladóceros de água doce e conhecer os efeitos de 

diferentes toxinas (saxitoxinas, anatoxina-a(s), cilindrospermopsina e microcistinas) sobre 

estas mesmas espécies, visando a criação de protocolos específicos para a utilização de 

bioensaios em monitoramentos de cianotoxinas em corpos d´água utilizados para 

abastecimento público. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Este estudo foi organizado em forma de capítulos independentes, cada um deles 

apresentando um objetivo específico: 

 

Capítulo 1  

1) Avaliar os efeitos de duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii, sendo uma 

produtora de saxitoxinas e outra não tóxica, e de uma amostra de água de um 

reservatório eutrofizado, com ocorrência de C. raciborskii, sobre a mobilidade de 

três espécies de cladóceros: Daphnia gessneri, Daphnia pulex e Moina micrura. 

 

Capítulo 2 

1) Avaliar o efeito de duas cepas de C. raciborskii, sendo uma produtora de 

saxitoxina  e outra não tóxica, sobre a reprodução de 3 espécies de Cladóceros 

Daphnia gessneri, Daphnia pulex e Moina micrura. 

 

Capítulo 3 

1) Avaliar os efeitos de quatro cepas de cianobactérias produtoras de diferentes 

cianotoxinas (neuro e hepatotoxinas) sobre a sobrevivência dos cladóceros 

Daphnia gessneri, Daphnia pulex e Moina micrura, utilizando células intactas e 

extratos de células liofilizadas; e viabilizar a criação de  protocolos padronizados 

específicos para a utilização de bioensaios em biomonitoramentos, visando 

facilitar a identificação destas toxinas em mananciais de abastecimento público. 
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 3 –Efeitos de cepas tóxicas e não tóxicas de Cylindrospermopsis raciborskii e da água do 

reservatório do Funil, Resende – RJ sobre a mobilidade de algumas espécies de 

cladóceros  

 

Participaram deste estudo 

 

Simone M. da Costa, Aloysio da S. Ferrão Filho e Prof
a
 Sandra M. F. O.  Azevedo 

Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias /LETC – IBCCF - UFRJ 

 

Manoel Gustavo Leitão Ribeiro e Prof
a  

Aída Hasson Voloch 

Laboratório de Química, Física e Biológica de Moléculas – IBCCF – UFRJ 

 

Objetivo 

- Avaliar os efeitos de duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii, sendo uma produtora 

de saxitoxinas e outra não tóxica, e de uma amostra de água de um reservatório eutrofizado, 

com ocorrência de C. raciborskii, sobre a mobilidade de três espécies de cladóceros: Daphnia 

gessneri, Daphnia pulex e Moina micrura. 
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3.1 Material e Métodos 

3.1.1 Origem das cepas T3 e NPLP-1 

A cepa T3 (Cylindrospermopsis raciborskii Woloszynska) foi isolada de um braço do 

Reservatório Billings, no Estado de São Paulo e foi caracterizada como produtora de 

saxitoxinas por Lagos et al. (1999). A dominância da espécie C. raciborskii neste corpo 

d’água tem sido atribuída ao seu elevado nível de eutrofização. As toxinas produzidas por esta 

cepa foram gentilmente identificadas por HPLC/MS pelo Dr. Geoffrey K. Eaglesham - 

Queensland Health Scientific Services – Coopers Plains,  Austrália como neosaxitoxina (NEO 

Stx - 16g g
-1

 peso seco), decarbamoil neosaxitoxina (dcNEO - 35 g g
-1

 peso seco), 

saxitoxina (STX - 3,5 g g
-1

 peso seco) e decarbamoil saxitoxina (dcSTX - 3,5 g g
-1

 peso 

seco) (dados não publicados). 

A cepa NPLP-1 (Cylindrospermopsis raciborskii), foi isolada do Lago Paranoá, no 

Distrito Federal. De acordo com análises realizadas no LETC esta cepa não é produtora de 

saxitoxinas e cilindrospermopsina. 

As dimensões dos tricomas das cepas variaram entre 200 a 840 m de comprimento e 

2,5 m de largura para a cepa T3, e entre 50 a 3200 m de comprimento e 3,0 m de largura 

para a cepa NPLP-1. 

 

3.1.2 Água bruta do reservatório do Funil 

O Reservatório de Funil (22
o
 30’ S e 44

o
 45’ W), situado no município de Resende - 

RJ, tem características de um sistema altamente eutrofizado, apresentando intensas florações 

de cianobactérias produtoras de toxinas (Branco et al., 2002 e Rocha et al., 2002). 

  A escolha  da água do reservatório do Funil, coletada no mês de agosto de 2003,  se 

deu pela ocorrência de C. raciborskii (potencialmente produtora de saxitoxinas), cuja 

densidade era de 5.350 células mL
-1

 e também pela observação prévia de um efeito 

paralizante desta água sobre o zooplâncton, durante ensaios crônicos realizados com as 

amostras mensais de água deste reservatório. 

Além de C. raciborskii, o reservatório apresentava na época ocorrência de outras 

espécies de cianobactérias, tais como: Microcystis sp, potencialmente produtora de 

microcistinas e Anabaena sp, potencialmente produtora de neurotoxinas. A densidade destas 

espécies era de 14.770 e 2.317 células mL
-1

, respectivamente.  
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 Uma amostra da água bruta do Funil foi liofilizada e este o material foi então 

submetido à análise de saxitoxinas e microcistinas por HPLC e atividade acetilcolinesterásica 

por método colorimétrico. 

 

3.1.3 Cultivo  das cepas de C. raciborskii 

As cepas T3  e  NPLP-1 foram cultivadas em um sistema fechado, utilizando-se meio  

ASM-1 (Gorham et al., 1964), com pH 8,0, sistema de aeração contínuo, temperatura de            

25  2oC, intensidade luminosa de 40-50 E m-2s-1 e fotoperíodo de 12 h. As culturas foram 

mantidas na fase exponencial de crescimento, através da reposição de meio novo a cada 

semana.  

A contagem das células das cepas T3 e NPLP-1 foi feita utilizando-se um 

hemocitômetro de Fuchs-Rosenthal. Para se estabelecer o tamanho médio de cada célula e de 

cada tricoma, foram feitas medições de no mínimo 100 células e 100 tricomas. Desta maneira  

o número de células pode ser determinado contando-se apenas o número de tricomas e 

multiplicando-os pela média estabelecida de células/tricoma. 

 

3.1.4 Cultivo  da clorofícea Ankistrodesmus falcatus (Braun) 

 A clorofícea A. falcatus foi utilizada como alimento nutritivo para os cladóceros, por 

ser considerada um alimento de boa qualidade nutricional (Kilham et al., 1997). 

Culturas da clorofícea A. falcatus foram mantidas em meio MBL (Stemberger, 1981) 

com pH 7,0. As demais condições de cultivo foram as mesmas descritas para a cepa T3.  

A cada 2-3 dias, um volume de 400 mL da cultura era retirado e centrifugado à 1000 g 

durante 10 minutos para obtenção de concentrados algais. A mesma quantidade de meio MBL 

foi reposta com a finalidade de manter a cultura em fase exponencial de crescimento. A 

densidade de células destes concentrados foi determinada em um hemocitômetro de Fuchs-

Rosenthal, afim de se calcular a quantidade necessária de alimento nutritivo a ser oferecida 

aos cladóceros. O alimento nutritivo (A. falcatus) foi oferecido aos cladóceros numa 

concentração de 0,5 mg C.L
-1

. A concentração de carbono algal foi estimada através de 

método oxidativo com dicromato de potássio (Strickland & Parsons, 1972) em 3 x 10
-5

 g C 

por célula. Portanto, 0,5 mg C equivaleu à 1,6 x 10
4
 células.mL

-1
. Para se manter a qualidade 

nutricional das células, a cada 30 dias de cultivo a cultura era substituída por uma nova. 
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3.1.5 Cultura de cladóceros

Cladóceros das espécies Daphnia gessneri e Moina micrura foram isolados do 

reservatório de Ribeirão das Lajes em Set/2002 (Rio de Janeiro, Brasil) e mantidos em 

culturas clonais em laboratório. Um clone de Daphnia pulex de região temperada, adquirido 

de Carolina Biological Supply© (North Carolina, EUA), com protocolos de bioensaio 

padronizado internacionalmente (APHA, AWWA, WEF, 1999), também foi utilizado. 

As culturas de cladóceros foram mantidas em beckers de 500-1000 mL com água 

mineral comercial (marca Minalba) como meio de cultivo (Tabela 3.1) para D. pulex ou 

combinadas com 20% de água do reservatório do Funil filtrada para M. micrura e D. gessneri. 

A escolha da água mineral ocorreu após testes feitos com várias marcas de água mineral. A 

densidade de organismos por becker foi de 20-30 cladóceros por litro. 

Essas culturas foram mantidas sob temperatura de 23  2oC, fotoperíodo de 12 h e 

intensidade luminosa  de 4,0 E.m
-2

.s
-1 

(penumbra). Novas culturas foram estabelecidas a 

cada semana a partir de neonatos, evitando desta maneira a superpopulação. A cada 2-3 dias 

os animais eram transferidos para meio de cultivo novo. O alimento nutritivo fornecido foi A. 

falcatus, numa concentração de 0,5 mg C.L
-1

.  

 

Tabela. 3.1 - Composição química da água Minalba 

Sais* mg L
-1

 

Bário (Ba) 0,020 

Estrôncio (Sr) 0,021 

Cálcio (Ca) 16,88 

Magnésio (Mg) 8,76 

Potássio (K) 1,18 

Sódio (Na) 0,87 

Sulfato (SO4) 0,20 

Bicarbonato (HCO3
-
) 98,78 

Fluoreto (F
-
) 0,05 

Nitrato (NO2) 0,20 

Cloreto (Cl2) 0,22 

Características fisico-químicas à 25 
o
C 

pH* 7,37 

Condutividade* 142 S cm
-1

 

Dureza† 77,2 mg CaCO3.L
-1

 

* Dados fornecidos pelo fabricante 
† 

Análise realizada por A. S. Ferrão-Filho
 
baseado em duas amostras 
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3.1.6 Análise das saxitoxinas  

3.1.6.1 Extração de saxitoxinas das amostras 

Para a extração de saxitoxinas da cepa T3, 1 mL da cultura em fase exponencial de 

crescimento foi extraído com 1 mL de HCl 0,1 N. Para a extração na água bruta do Funil, 2 

litros dessa água foram liofilizados e 10 mg de material liofilizado foi extraído com 1 mL de 

HCl 0,1 N e agitado por 1 hora em placa agitadora. Os extratos foram então centrifugados à 

10800 g durante 30 minutos. Os sobrenadantes foram mantidos em freezer a –18
o
C, até serem 

submetidos a reações de oxidação pré-coluna. Sabendo-se o número de células/L (cepa T3) ou 

peso seco/L (água bruta do funil) pôde-se determinar a concentração de saxitoxinas utilizada 

nos ensaios. 

 Essa metodologia de extração está de acordo com o método proposto pela AOAC 

(1990) para bioensaio em camundongos e por nós adaptada para extração de células de 

cianobactérias. 

 

3.1.6.2 Reação de oxidação das amostras 

A identificação e quantificação das saxitoxinas produzida pela cepa T3 e na água bruta 

do Funil foi feita por HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência), de acordo com o 

método de oxidação pré-coluna, descrito por Lawrence et al. (1991, 1995 e 1996) e Lawrence 

& Ménard (1991), com algumas modificações para análise de cianobactérias e água bruta . 

Nesta reação de oxidação foi utilizada uma solução de periodato, preparada com ácido 

periódico 0,03M, formiato de amônia 0,3M e Na2HPO4 0,3M (1:1:1 v/v). O pH foi ajustado 

para 8,2 com NaOH 0,2M. 

 Para a realização da reação de oxidação, 100 L da amostra a ser analisada foram 

oxidados com 500 L da solução de periodato em um eppendorff de 2 ml, mantido em 

temperatura ambiente por 10 minutos. Após este período, 10 L de ácido acético foram  

adicionados para a estabilização da reação de oxidação. Depois de estabilizada a reação, 20 

L da amostra foram analisados por HPLC. 

 

3.1.6.3 Condições cromatográficas e quantificação 

 Foi utilizado um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu). O 

sistema utilizado possuia uma bomba de alta pressão com dois pistões em série (LC-10AT 

VP), um controlador de gradiente (SCL-10A VP) e um injetor com um “loop” de 20l. Foi 

utilizada uma coluna de fase reversa, Merck LC-18 (Lichrocart 150 mm x 4,6mm , 5 m) 
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como fase estacionária. Um detector de fluorescência (RF-10A XL), ajustado para 330 nm de 

excitação e 400 nm de emissão, foi utilizado para monitorar o efluente 

A fase móvel consistiu de um gradiente de acetonitrila:formiato de amônia 0,1M (v/v), 

ajustado para pH 6,0, com gradiente variando de 0-1% nos primeiros 15 minutos e de 1-4% 

nos últimos 7 minutos e fluxo de l mL.min
-1

. 

As soluções  padrões de saxitoxina (STX), neosaxitoxina (NeoSTX) e mistura de 

goniautoxinas (GTX 1&4 e GTX 2&3) foram adquiridas do National Research Council 

(NRC) do Institute for Marine Biosciences – Canadá, e utilizadas para identificar e quantificar 

as toxinas presentes nas amostras analisadas 

Todos os solventes e reagentes utilizados foram de grau analítico ou para HPLC 

(Merck ou Sigma). 

 

3.1.7 Análise das microcistinas 

3.1.7.1 Extração de microcistinas das amostras 

 Para a extração de microcistinas, 1 L da água bruta do Funil foi filtrada e o filtro 

extraído 3 vezes com solução de butanol:metanol:água (5:20:75 v/v) à temperatura ambiente. 

O extrato foi parcialmente purificado em um cartucho C18 (500mg/6ml Bonf-Elut, Varian) e 

eluído com 100% metanol. A fração que continha as toxinas foi seca e ressuspensa em água 

deionizada para posterior análise. A análise de microcistina foi feita por PDA-HPLC, 

seguindo o procedimento descrito por Krishnamurthy et al. (1986) e Azevedo et al. (1994). 

 

3.1.7.2 Condições cromatográficas e quantificação 

Um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência foi utilizado (Shimadzu). 

A análise de microcistinas foi feita usando uma coluna Lichrospher 100 RP-18 (150 x 

4,6 x 5 m Merck). O sistema possuia uma bomba de alta pressão (LC-10AT VP), um 

controlador de gradiente (SCL-10A VP) e um detector de UV (PDA M10A VP). A 

cromatografia foi conduzida sob condições isocráticas, com uma fase móvel de acetonitrila e  

acetato de amônia 20mM pH 5,0 (28:72 v/v) por 10 minutos. O loop foi de 100 L com um 

fluxo de 1mL.min
-1

, a detecção no UV foi feita à 238 nm e o espectro de absorção de cada 

pico foi analisado numa faixa entre 190-300 nm. A quantificação de microcistina foi feita a 

partir de uma curva padrão de Microcistina-LR (Sigma) 
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3.1.8 Inibição da atividade da acetilcolinesterase (AChE) 

A presença de Anabaena sp, uma potencial produtora de anatoxina-a (s), na água bruta 

do Funil, nos levou a analisar a atividade acetilcolinesterásica nesta amostra, uma vez que se 

tem conhecimento que esta neurotoxina é um potente inibidor da acetilcolinesterase 

(Henriksen et al., 1997). 

Uma cepa produtora de anatoxina-a (s) – ITEP-024 (Anabaena spiroides) (Molica et 

al., 2005), foi utilizada como controle positivo. 

A amostra de água bruta do reservatório do Funil e da cepa ITEP-024 (50 mg de 

material liofilizado) foram extraídas com 0,5-1,0 mL etanol: ácido acético 1 N (20:80v/v) por 

3-4 horas, em placa agitadora e centrifugadas a 12400 g por 10 minutos, sendo o sobrenadante 

utilizado no ensaio. 

 A atividade acetilcolinesterásica foi dosada em frações enriquecidas de membrana 

inervada do órgão elétrico do Electrophorus electricus (L.) segundo o método colorimétrico 

de Ellman et al. (1961), com adaptações propostas por Nunes-Tavares et al. (2002). O 

fracionamento do tecido foi realizado segundo Somló et al. (1977), e baseia-se em 

centrifugações diferencias do homogenato para separação das faces polarizadas do eletrócito 

(célula funcional do tecido elétrico), a face anterior não-inervada (P2) e a face posterior 

inervada (P3), que contém numerosas sinapses e cuja enzima marcadora é a acetilcolinesterase 

(AChE) (Couceiro et al., 1953). A dosagem de proteínas totais das frações foi realizada pelo 

método de Lowry (1951), usando-se albumina bovina como padrão. 

O método se baseia na medida da taxa de produção de tiocolina à medida que o 

substrato Acetiltiocolina (ATCh) é hidrolisado. A reação contínua da tiocolina com o DTNB 

(ácido 5:5-ditiobis-2-nitrobenzóico) produz o ânion 5-tio-2-nitrobenzoato, de coloração 

amarela. 

 

 

 

A atividade da AChE foi analisada em presença ou ausência dos extratos da cepa 

ITEP-024 ou da água bruta do Funil. Alíquotas das frações de membrana foram pré-incubadas 

com os extratos ou com o tampão (controle) durante 30 min à temperatura ambiente.  

O meio de reação básico consistia de Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, MgCl2 5,0 mM, ATCh 

0,4 mM, DTNB 0,125 mM e 10,0 µg de proteína em um volume final de 1,0 mL. A reação foi 

Tiocolina + DTNB Coloração amarela 

ATCh Tiocolina + Ácido acético 
AChE 

H2O 
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iniciada pela adição de ATCh e o seu curso temporal foi acompanhado em espectrofotômetro 

(Hitachi, modelo U-3300), a 412 nm.  

A atividade específica foi expressa em µmoles de ATCh hidrolisados.min
-1.

mg ptn
-1

, e 

foi calculada da seguinte maneira:  

 

Atividade específica  =                                        D.O                                               , 

  ATCh (mg) x Coeficiente de Extinção Molar x min x (10
-6

)  

Onde: 

 D.O. = Variação da Densidade ótica 

Coeficiente de Extinção Molar = 1,36 x 10
4 

Moles 

Exemplo: 

Atividade específica  =                                       0,255                                                , 

           0,01 mg x 1,36 x 10
4 

Moles x 0,25 min x (10
-6

) 

 

Atividade específica  = 7500 µmoles de ATCh hidrolisados.min
-1.

mg ptn
-1

 

 

3.1.9 Bioensaios de toxicidade aguda  

Os bioensaios de toxicidade aguda tiveram como objetivo observar os efeitos da cepa 

T3 , da cepa NPLP-1, e da água bruta do reservatório do Funil, na mobilidade de cladóceros 

das espécies Daphnia pulex, Daphnia gessneri e Moina micrura.  

Para a realização destes bioensaios foram utilizados frascos de vidro com capacidade 

para 30 mL de meio de cultivo. Em todos os tratamentos foi adicionado complemento 

alimentar (A. falcatus). Os bioensaios foram mantidos nas condições previamente 

estabelecidas para a cultura de cladóceros (Item 3.6).  

Estes bioensaios de toxicidade aguda consistiram em duas fases: 1) Fase de 

exposição: Nesta fase os animais foram expostos à cepa T3 ou à cepa NPLP-1 ou à água bruta 

do reservatório do Funil, em diferentes concentrações (Tabelas 3.2 e 3.7). Os animais foram 

transferidos a cada dia para novas suspensões, sempre verificando o número organismos 

mortos (inativos) e/ou vivos (ativos ou imobilizados no fundo do tubo). O período de 

exposição durou 48 horas, com exceção para o experimento com a água bruta do Funil com 

D. pulex, que durou apenas 24 horas. 

2) Fase de recuperação: Após o período de exposição às células de C. raciborskii 

(cepa T3 ou NPLP-1) ou à água bruta do reservatório do Funil, os cladóceros foram 
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transferidos para novo meio de cultivo contendo somente alimento nutritivo (A. falcatus). 

Nesta fase foram contados somente os organismos que recuperaram a atividade natatória. O 

período de recuperação durou 48 horas e o experimento completo (exposição + recuperação) 

96 horas, com exceção para o experimento com a água bruta do Funil com D. pulex, que 

durou apenas 72 horas. 

 

3.1.9.1 Exposição às cepas de C. raciborskii  

Para o preparo das diferentes concentrações de células utilizadas nos testes, foi 

previamente feita a contagem de células nas amostras da cultura da cepa T3 ou da cepa 

NPLP-1 e a partir desta contagem calculou-se as diluições necessárias. As diferentes 

concentrações de células de C. raciborskii (cepa T3 ou NPLP-1) utilizadas foram: 0, 10, 100, 

1000 e 10.000 células.mL
-1

. 

 Um volume de 30 mL de meio de cultivo com complemento alimentar e células da 

cepa T3 ou NPLP-1 foram colocados em tubos de ensaio com fundo chato, aos quais foram 

acrescentados 10 neonatos. Ao controle foi adicionado somente o alimento nutritivo (A. 

falcatus). Foram utilizadas 4 réplicas por tratamento. 

 

3.1.9.2 Exposição à água bruta do Funil 

Foram utilizadas nestes bioensaios diferentes proporções de água bruta do reservatório 

do Funil (0, 10, 25, 50 e 100%). Para o preparo dessas diferentes proporções combinou-se a 

água bruta do reservatório do Funil com meio de cultivo. Dez neonatos foram colocados em  

frasco de vidro contendo volume de 30 mL nas diferentes suspensões de água bruta + 

complemento alimentar. Ao controle foi adicionado somente o alimento nutritivo (A. 

falcatus). 

A fase de exposição para o experimento com M. micrura e D. gessneri foi de 48 horas, 

enquanto que a fase de exposição de D. pulex durou 24 horas, devido aos animais terem 

ficado imobilizados imediatamente após a exposição. 

 

3.1.10 Análise estatística 

Para testar o efeito das cepas de C. raciborskii e da água bruta do Funil na mobilidade 

das diferentes espécies de cladóceros, ao longo do período de exposição ou de recuperação, e 

nas diferentes concentrações testadas, foi utilizada a análise de variância (ANOVA), 

adotando-se como variável dependente a mobilidade e como variáveis independentes a 
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espécie,  o tempo e a concentração. A diferença significativa entre os tratamentos foi testada 

por comparação múltipla, usando o teste de Tukey. Toda a análise estatística foi feita 

utilizando o programa estatístico Statistica  (Statsoft, Inc 1992) . 

 

3.2 Resultados 

3.2.1 Bioensaios de toxicidade aguda com a cepa T3 

Nestes bioensaios foi observado um efeito nos cladóceros D. pulex e M. micrura, 

caracterizado pela paralisia total dos movimentos natatórios fazendo com que os animais 

ficassem imóveis no fundo dos tubos de ensaio, porém mantendo os movimentos dos 

apêndices filtradores.  

As concentrações de saxitoxinas presentes nos bioensaios com a cepa T3 são 

apresentadas na tabela 3.2. 

 

TABELA 3.2 - Concentração de equivalentes de saxitoxinas utilizada nos bioensaios agudos 

com a cepa T3 

Cepa T3 

(cél.mL
-1

) 

Concentração de eq. STX (ng. L
-1

) 

D. pulex 

Concentração de eq. STX (ng. L
-1

) 

D. gessneri e M. micrura 

   10 0,000846 - 

   100 0,00846 0,0937 

   1000 0,0846 0,937 

   10000 0,846 9,37 

 

Durante a exposição à cepa T3, as espécies responderam de maneira diferente às 

concentrações utilizadas (Figura 3.1). De acordo com a análise de variância (ANOVA), houve 

um efeito significativo dos fatores Espécie, Tempo e Concentração (Tabela 3.3).  Houve 

também uma interação significativa entre todos os fatores, indicando que o efeito da cepa T3 

depende do tempo de exposição e da concentração de células utilizada.  

A espécie de cladócero mais sensível foi D. pulex, com uma inibição significativa dos 

movimentos natatórios à partir da concentração de 100 células.mL
-1 

(~0,00846 ng eqSTX.L
-1

). 

Embora alguns organismos da espécie M. micrura tenham sido sensíveis à cepa T3 na 

concentração de 1000 células.mL
-1

 (~0,937 ng eqSTX.L
-1

), o efeito inibitório só foi 

significativo na concentração de 10000 células.mL
-1

 (~9,37 ng eqSTX.L
-1

) (Tabela 3.4).  
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Entretanto, D. gessneri não apresentou nenhuma inibição nos movimentos natatórios 

quando foi exposta a cepa T3, nem mesmo na maior concentração utilizada 10000 (~9.37 ng 

eqSTX.L
-1

), o que sugere uma resistência desta espécie a ação das saxitoxinas. Portanto, a 

mesma não foi submetida ao período de recuperação. 

Quando os cladóceros D. pulex e M. micrura foram transferidos para água mineral sem 

células tóxicas, durante o período de recuperação, os mesmos recuperaram a mobilidade de 

maneira diferenciada. De acordo com a análise de variância (ANOVA), a recuperação da 

mobilidade dependeu da espécie de cladócero, do tempo e da concentração de células 

utilizada no período de exposição, havendo também interação entre esses fatores (Tabela 3.5). 

A recuperação na mobilidade dos cladóceros D. pulex e M. micrura expostos à cepa 

T3 pôde ser confirmada quando o número de indivíduos natantes passou a ser estatisticamente 

igual ao controle. O cladócero D. pulex exposto à 100 e 1000 células.mL
-1

 recuperou a 

atividade natatória 24 horas após a transferência para água controle, enquanto, quando foi 

exposto a 10000 células.mL
-1  

a recuperação só ocorreu após 48 horas. A recuperação na 

mobilidade de M. micrura ocorreu 24 horas após a transferência para a água controle, tanto na 

concentração de 1000 células.mL
-1 

 quanto na concentração de 10000 células.mL
-1 

(Tabela 

3.6). 

As saxitoxinas exerceram um efeito maior sobre os movimentos natatórios dos 

cladóceros D. pulex e M. micrura, apresentando pouco ou nenhum efeito na sobrevivência 

desses animais. A mortalidade variou entre 5 e 20%. 

Nos bioensaios realizados com a cepa NPLP-1 não foi observado efeito inibitório do 

movimento natatório, em nenhuma das concentrações e tempos de exposição testados. 
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Figura 3.1 - Percentagem de mobilidade de D. pulex (A) e M. micrura (B) durante o período 

de exposição à cepa T3 e durante o período de recuperação em água mineral. A linha 

vermelha pontilhada representa a delimitação entre o período de exposição e o período de 

recuperação. 
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Tabela 3.3 – Resultados da ANOVA para a mobilidade dos cladóceros durante o período de 

exposição à cepa T3.  Os fatores na análise são: espécie (D. pulex, M. micrura e D. gessneri), 

tempo (0, 24 e 48 horas) e concentração (0, 10, 100, 1000 e 10000 células.ml
-1

).  

ANOVA                                       df                  MS                           F                            P 

Espécie                2     14619,44      86,753    <0,0001 

Concentração           3     16474,07      97,758    <0,0001 

Tempo                  2     17986,11     106,731    <0,0001 

Espécie x Concentração 6      2515,74      14,929    <0,0001 

Espécie x Tempo        4      3806,94      22,591    <0,0001 

Concentração x Tempo   6      4326,85      25,676    <0,0001 

Espécie x Concentração 

x Tempo               12       781,02       4,635    <0,0001 

Error                108       168,52 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% 

(< 0,05) 

TABELA 3.4 – Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações durante o período de 

exposição de D. pulex e M. micrura à cepa T3 em relação ao controle.  

D. pulex   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

10 0 1,0000 

10 24 1,0000 

10 48 0,9472 

100 0 1,0000 

100 24 0,0004 

100 48 0,0004 

1000 0 1.0000 

1000 24 0,0002 

1000 48 0,0002 

10000 0 1,0000 

10000 24 0,0002 

10000 48 0,0002 

M. micrura   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

100 0 1,0000 

100 24 1,0000 

100 48 1,0000 

1000 0 1,0000 

1000 24 0,0575 

1000 48 0,0575 

10000 0 1,0000 

10000 24 0,0001 

10000 48 0,0001 
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Tabela 3.5 – Resultados da ANOVA para a mobilidade dos cladóceros durante o período de 

recuperação à cepa T3.  Os fatores na análise são: espécie (D. pulex e M. micrura), tempo (0, 

24 e 48 horas) e concentração (0, 10, 100, 1000 e 10000 células.ml
-1

).  

ANOVA                                       df                  MS                           F                            P 

Espécie                1     8437,50      56,776     <0,0001 

Concentração           3     6870,83      46,234     <0,0001 

Tempo                  2    14129,17      95,075     <0,0001 

Espécie x Concentração 3     1037,50       6,981      0,0003 

Espécie x Tempo        2     1887,50      12,701     <0,0001 

Concentração x Tempo   6     3279,17      22,065     <0,0001 

Espécie x Concentração 

x Tempo                6      704,17       4,738      0,0004 

Error                 72      148,61 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% 

(< 0,05) 

TABELA 3.6 – Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações durante o período de 

recuperação de D. pulex e M. micrura à cepa T3 em relação ao controle.  

D. pulex   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

10 0 0,9542 

10 24 0,9542 

10 48 0,9989 

100 0 0,0004 

100 24 0,7227 

100 48 0,7227 

1000 0 0,0001 

1000 24 1,0000 

1000 48 0,9989 

10000 0 0,0001 

10000 24 0,0088 

10000 48 0,9989 

M. micrura   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

100 0 1,0000 

100 24 1,0000 

100 48 1,0000 

1000 0 0,0071 

1000 24 0,9998 

1000 48 0,9998 

10000 0 0,0001 

10000 24 0,9529 

10000 48 0,9998 



 

 

25 

 

3.2.2 Bioensaio de toxicidade com a água bruta do Funil 

A presença de saxitoxinas e de microcistinas na amostra da água bruta do reservatório 

do Funil foi confirmada por HPLC. A concentração de saxitoxinas na amostra da água bruta 

do Funil foi 24,64 ng eqSTX.L
-1

 e a concentração de microcistinas foi 1340  eqMCYST-LR 

ng.L
-1

, sendo que a biomassa do séston no mês de agosto de 2003 foi 5,6 mg.L
-1

 e a 

concentração de carbono total foi 2,16 mg.L
-1

. As concentrações de saxitoxinas utilizadas no 

bioensaio com a água bruta do Funil estão apresentadas na tabela 3.7. 

 

TABELA 3.7 - Concentração de equivalentes de saxitoxinas utilizada nos bioensaios agudos 

com a água bruta do reservatório do Funil 

Funil 

(%) 

Concentração de eqSTX (ng. L
-1

) 

 

10 2,46 

25 6,16 

50 12,32 

          100 24,64 

 

Nos bioensaios realizados com a água bruta do Funil foi observado um efeito similar 

ao encontrado nos bioensaios realizados com a cepa T3, provavelmente devido a presença de 

filamentos de C. raciborskii potencialmente produtores de saxitoxinas (Figura 3.2).  

As espécies responderam de maneira diferente às concentrações de células utilizadas 

durante o período de exposição. De acordo com a análise de variância (ANOVA) realizada 

durante o período de exposição a água bruta do reservatório do Funil, houve uma influência 

significativa dos fatores espécie, tempo e concentração na mobilidade dos cladoceros, 

havendo também uma interação significativa entre todos estes fatores (Tabela 3.8). 

O cladócero D. pulex foi a espécie mais sensível, apresentando grande inibição dos 

movimentos natatórios, mesmo quando exposto a somente 10% de água bruta do Funil         

(~2,46 ng eqSTX.L
-1

). Em 24 horas, praticamente todos os individuos, em todas as 

concentrações, apresentaram paralisia dos movimentos natatórios. O cladócero M. micrura 

apresentou inibição dos movimentos natatórios a partir de 25% da água bruta do Funil          

(~6,16 ng eqSTX.L
-1

), embora este efeito tenha sido menor que em D. pulex (Tabela 3.9) 

Novamente, D. gessneri não apresentou nenhuma inibição nos movimentos natatórios 

quando foi exposta a água bruta do reservatório do Funil, mesmo na maior concentração 
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utilizada (~24,64 ng eqSTX.L
-1

). Portanto, a mesma não foi submetida ao período de 

recuperação. 

Quando os animais foram transferidos para água mineral comercial, a recuperação na 

mobilidade dos cladóceros D. pulex e M. micrura foi influenciada pelo tempo de recuperação 

e pela concentração de células utilizada no período de exposição. De acordo com a análise de 

variância (ANOVA) a recuperação da mobilidade foi estatisticamente diferente entre os 

fatores espécie, tempo e concentração. Houve também uma interação entre todos os fatores 

analisados (Tabela 3.10).  

Como ocorreu com a cepa T3, a recuperação na mobilidade dos cladóceros D. pulex e 

M. micrura expostos à água bruta do Funil foi confirmada quando os diferentes tratamentos 

passaram a ser estatisticamente iguais ao controle (Tabela 3.11). O cladócero D. pulex 

exposto à 10% da água bruta do Funil recuperou a atividade natatória 24 horas após a 

transferência para água controle, enquanto, que na concentração de 25 e 50% a recuperação só 

ocorreu após 48 horas. A recuperação na mobilidade de M. micrura ocorreu 24 horas após a 

transferência para a água controle nas concentrações de 50 e 100% 

Além da inibição dos movimentos natatórios, os cladóceros D. pulex e M. micrura, 

apresentaram uma mortalidade durante os bioensaios. Em todas as concentrações utilizadas, a 

mortalidade variou de 20 à 50% para D. pulex e de 25 à 35% para M. micrura. Portanto, 

devido a esta mortalidade, não se observou a recuperação completa na mobilidade dos 

cladóceros. 
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Figura 3.2 –  Percentagem de mobilidade de D. pulex (A) e M. micrura (B) durante o período 

de exposição à água bruta do Funil e durante o período de recuperação em água mineral. A 

linha vermelha pontilhada representa a delimitação entre o período de exposição e o período 

de recuperação. 
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Tabela 3.8 – Resultados da ANOVA para a mobilidade dos cladóceros durante o período de 

exposição à água bruta do Funil.  Os fatores na análise são: espécie (D. pulex, M. micrura e D. 

gessneri), tempo (0, 24 horas – D. pulex e 0, 24 e 48 horas- M. micrura e D. gessneri) e 

concentração (0, 10, 25, 50 e 100 %).  

ANOVA                                       df                  MS                           F                            P 

Espécie                2    12312,45      517,123     <0,0001 

Concentração           3     4846,15      203,538     <0,0001 

Tempo                  1    44412,61     1865,330     <0,0001 

Espécie x Concentração 6     1659,57       69,702     <0,0001 

Espécie x Tempo        2    12312,45      517,123     <0,0001 

Concentração x Tempo   3     4846,15      203,538     <0,0001 

Espécie x Concentração 

x Tempo                6     1659,57       69,702     <0,0001 

Error                 70       23,81 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% 

(< 0,05) 

TABELA 3.9 – Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações durante o período de 

exposição de D. pulex e M. micrura à água bruta do Funil em relação ao controle.  

D. pulex   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 0,8467 

10 0 1,0000 

10 24 0,0001 

25 0 1,0000 

25 24 0,0001 

50 0 1,0000 

50 24 0,0001 

100 0 1,0000 

100 24 0,0001 

M. micrura   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 0,9985 

Controle 48 0,9985 

25 0 1,0000 

25 24 0,0002 

25 48 0,0001 

50 0 1,0000 

50 24 0,0001 

50 48 0,0001 

100 0 1,0000 

100 24 0,0001 

100 48 0,0001 
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Tabela 3.10 – Resultados da ANOVA para a mobilidade dos cladóceros durante o período de 

recuperação à água bruta do Funil.  Os fatores na análise são: espécie (D. pulex e M. micrura), 

tempo (0, 24 e 48 horas) e concentração (0, 10, 25, 50 e 100 %).  

ANOVA                                       df                  MS                           F                            P 

Espécie                1     7980,44       21,679     <0,0001 

Concentração           3    17240,74       46,835     <0,0001 

Tempo                  2    14120,44       38,359     <0,0001 

Espécie x Concentração 3     1870,37        5,081      0,0031 

Espécie x Tempo        2     3093,78        8,404     <0,0001 

Concentração x Tempo   6     2154,94        5,854     <0,0001 

Espécie x Concentração 

x Tempo                6     1047,53        2,846      0,0155 

Error                 69      368,12 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% 

(< 0,05) 

TABELA 3.11 – Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações durante o período de 

recuperação de D. pulex e M. micrura à água bruta do Funil em relação ao controle.  

D. pulex   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

10 0 0,0001 

10 24 0,7546 

10 48 0,9947 

25 0 0,0001 

25 24 0,0010 

25 48 0,9384 

50 0 0,0001 

50 24 0,0001 

50 48 0,9384 

100 0 0,0001 

100 24 0,0001 

100 48 0,0370 

M. micrura   

Concentração Tempo p 

Controle 0  

Controle 24 1,0000 

Controle 48 1,0000 

25 0 0,8424 

25 24 1,0000 

25 48 0,9700 

50 0 0,0001 

50 24 0,9700 

50 48 0,7046 

100 0 0,0001 

100 24 0,8784 

100 48 0,7046 
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3.2.3 Inibição da atividade acetilcolinesterásica  

 

A figura 3.3 mostra a atividade específica da AChE. As atividades específicas no 

tampão (controle); no extrato da água bruta do Funil e no extrato da cepa ITEP-024 foram 

5.700, 4.150 e 0 µmoles de ATCh hidrolisados.min
-1.

mg ptn
-1

, respectivamente. Estes valores 

representam uma inibição de 28% da atividade acetilcolinesterásica para o extrato do Funil e 

de 100% da atividade acetilcolinesterásica para o extrato da cepa ITEP-024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Efeito dos extratos da água bruta do Funil e da cepa ITEP-024,  sobre a atividade 

da AChE. 
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3.3 Discussão 

Os bioensaios mostraram que os cladóceros foram diferencialmente afetados, com D. 

pulex e M. micrura apresentando diferentes sensibilidades à cepa T3 e a água bruta do Funil, 

enquanto que D. gessneri não foi sensível em nenhum dos bioensaios. De Mott et al. (1991) 

observaram que o copépodo Diaptomus birgei e os cladóceros Daphnia pulicaria, D. hialina e 

D. pulex apresentaram algumas adaptações comportamentais e fisiológicas para sobreviver na 

presença de cianobactérias tóxicas, como no caso dos copépodos que possuíam capacidade de 

discriminar entre células tóxicas e não tóxicas e os cladóceros que apresentaram inibição na 

taxa de filtração quando os mesmos foram expostos à células tóxicas. Estas adaptações 

podem, portanto, criar uma mudança na dinâmica de população do zooplâncton, favorecendo 

algumas espécies em detrimento de outras, o que sugere que essas diferentes respostas 

observadas são espécie – específicas (Christoffersen, 1996). 

Outros trabalhos relatam que diferentes clones e espécies de Daphnia têm diferentes 

tolerâncias a cianobactérias tóxicas e diferentes capacidades de recuperação às cianotoxinas 

(Lampert, 1981 e 1982; Hietala et al.,1995 e 1997; Laurén-Määttã et al., 1997). 

A inibição dos movimentos natatórios observados nos cladóceros D. pulex e M. 

micrura, decorrentes da exposição a cepa T3 e a água bruta do reservatório do Funil, parece 

ser diferente da descrita para copépodos por Ives (1985 e 1987), que observou uma 

diminuição na taxa de ingestão, quando Acartia hudsonica e Pseudocalanus spp. foram 

expostos a um aumento crescente no nível de toxicidade em culturas clonais do dinoflagelado 

Alexandrium tamarensis (Gonyaulax tamarensis) produtor de saxitoxinas, e confirmou 

através de experimentos que esta diminuição foi causada por um mecanismo de incapacitação 

fisiológica progressiva dos movimentos dos apêndices filtradores.  Haney et al. (1995) 

observaram os efeitos causados por um filtrado de Aphanizomenon flos-aquae e por 

saxitoxina (STX) purificada, na diminuição da taxa de batimento dos apêndices toráxicos e 

um aumento na freqüência de rejeição das partículas alimentares pelo pós-abdome do 

cladócero D. carinata. Cabe ressaltar que em nossos bioensaios os cladóderos mantiveram o 

movimento dos apêndices filtradores. No entanto, não podemos afirmar que não tenha havido 

uma redução dos batimentos dos apêndices filtradores. 

  A resposta na inibição nos movimentos natatórios em D. pulex, tanto quando exposta 

à cepa T3 quanto para a exposição à água bruta do Funil, iniciou-se aproximadamente 1 hora 

após a exposição, o que mostra uma ação rápida destas toxinas. O mecanismo de ação das 

saxitoxinas no zooplâncton é, provavelmente, similar ao mecanismo de ação observado em 
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mamíferos, através do bloqueio dos canais de sódio nos neurônios, impedindo a propagação 

do impulso nervoso, o que se traduz na paralisia dos apêndices natatórios (segundas antenas). 

A recuperação na mobilidade dos movimentos natatórios, após a transferência para água 

mineral, é, provavelmente, decorrente da ação reversível das saxitoxinas no bloqueio dos 

canais de sódio (Carmichael, 1994). 

O cladócero D. gessneri não apresentou inibição na mobilidade dos apêndices 

natatórios, o que demonstra uma resistência desta espécie às saxitoxinas.  

Como têm sido demonstrado por diversos trabalhos, o acúmulo de saxitoxinas pelo 

zooplâncton em ambientes marinhos é um mecanismo importante pelo qual as toxinas se 

tornam disponíveis nos níveis tróficos superiores (White, 1981, Turriff etal., 1995, Teegarden 

& Cembela, 1996 e Turner et al., 2000). Teegarden & Cembela (1996) mostraram, através de 

experimentos em laboratório, o acúmulo de saxitoxinas em copépodos marinhos, e propôs que 

o zooplâncton pode ser um importante elo na transferência de saxitoxinas para os níveis 

tróficos superiores, como peixes. Entretanto, os estudos sobre acúmulo de cianotoxinas por 

zooplâncton de água doce se restringe principalmente às microcistinas, como o trabalho de 

Thostrup & Christoffersen (1999), que verificaram o acúmulo de microcistinas em Daphnia 

magna, e Ferrão-Filho et al. (2002b) que verificaram que o zooplâncton da Lagoa de 

Jacarepaguá foi eficiente no acúmulo de microcistinas. Deste modo, estes estudos sugerem 

que espécies resistentes de zooplâncton podem agir como potenciais vetores na transferência 

de cianotoxinas para níveis tróficos superiores da cadeia alimentar aquática.  

Os estudos sobre o acúmulo de saxitoxinas produzidas por cianobactérias são poucos, 

como os trabalhos de Sasner et al. (1984) e Negri & Jones (1995) com moluscos. O único 

trabalho, conhecido até o presente momento, que relata o acúmulo de saxitoxina em 

zooplâncton é o de Nogueira et al. (2004) que investigou o acúmulo de saxitoxinas produzidas 

por Aphanizomenon issatschenkoi em D. magna. Portanto, mais estudos serão necessários 

para esclarecer a influência do zooplâncton de água doce na transferência de saxitoxinas para 

os níveis tróficos superiores da cadeia alimentar. 

  A morte de alguns cladóceros, observada durante os experimentos com água bruta do 

Funil poderia ser decorrente da presença de microcistinas (1340 eqMCYST-LR ng.L
-1

) ou até 

mesmo por outras substâncias tóxicas presentes na água (i.e. pesticidas), uma vez que este 

reservatório recebe descarga de vários efluentes contaminados. No entanto, caso estas 

substâncias estivessem presentes na água, algum efeito teria sido observado no controle que 

foi feito com água filtrada do reservatório, o que não foi o caso. De acordo com alguns 
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autores, os efeitos das microcistinas sobre os cladóceros costumam ser variados desde redução 

na sobrevivência, inibição na taxa de filtração, morte ou até mesmo nenhum efeito letal (de 

Bernardi & Giussani, 1990; Christoffersen, 1996; Rohrlack et al., 1999).  

Entretanto o efeito de imobilidade nos apêndices natatórios jamais foi relatado em 

cladóceros expostos a microcistinas. Os resultados de bioensaios com essas mesmas espécies 

de cladóceros que estão apresentados no capítulo 3 deixam claro que a cepa NPLJ-4 

(Microcystis aeruginosa) produtora de microcistinas, foi a cepa que apresentou a maior 

letalidade para os cladóceros, seja na forma de células intactas ou extrato. Porém não foi 

observado nestes bioensaios nenhuma inibição dos movimentos natatórios com esta cepa.  

A presença de Anabaena sp. na amostra do Funil, uma potencial produtora anatoxina-a 

(s), pode ter sido responsável pela inibição de 28% da atividade acetilcolinesterásica 

observada no extrato desta água bruta.  Entretanto, a provável presença de anatoxina-a (s) na 

água bruta do Funil, uma substância inibidora da acetilcolinesterase com mecanismo de ação 

irreversível (Mahmood & Carmichael 1987), não deve ter sido a causa da inibição nos 

movimentos natatórios observados em D. pulex e M. micrura, uma vez que o efeito inibitório 

da cepa T3 e da água bruta do Funil sobre os cladóceros foi reversível. Além disso, como 

pôde ser visto nos bioensaios realizados com a cepa ITEP-024 (capítulo 3) produtora de 

anatoxina-a(s) (Molica et al., 2005), a mesma não apresentou efeito inibitório nos apêndices 

natatórios em nenhuma das espécies de cladóceros testadas e não interferiu na sobrevivência 

dos cladóceros quando testada sob a forma de células intactas. 

O efeito inibitório dos apêndices natatórios não foi observado nos bioensaios 

realizados com a cepa NPLP-1 (não tóxica), com características morfológicas semelhantes a 

cepa T3. Este efeito parece ser, portanto, característico da presença de saxitoxinas nas células 

da cepa T3. A observação deste mesmo efeito na água bruta do Funil com ocorrência de 

Cylindrospermopsis raciborskii e a posterior confirmação da presença de saxitoxinas nesta 

amostra, corrobora a hipótese de que o efeito inibitório dos apêndices natatórios de D. pulex e 

M. micrura é mesmo produzido pelas saxitoxinas. Este portanto é o primeiro relato de 

inibição dos movimentos natatórios em cladóceros expostos a saxitoxinas produzidas por uma 

cepa tóxica de C. raciborskii 

Podemos sugerir neste estudo que a inibição na mobilidade dos apêndices natatórios, 

observada nos cladóceros D. pulex e M. micrura expostos a saxitoxinas produzidas por uma 

cepa tóxica de C. raciborskii ou presentes na água bruta do Funil, pode indicar um mecanismo 

de defesa contra a predação pelo zooplâncton. Estes tipos de bioensaio, demonstrando o efeito 
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característico de cepas produtoras de saxitoxinas sobre a mobilidade de cladóceros, podem ser 

utilizados como ferramentas úteis na indicação da possível presença de saxitoxinas, tanto em 

cultura como em amostras naturais. 
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4 - Efeitos crônicos de Cylindrospermopsis raciborskii sobre a reprodução de cladóceros 

 

Participaram deste estudo 

 

Simone M. da Costa, Aloysio da S. Ferrão Filho e Prof
a
 Sandra M. F. O. Azevedo 

Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias / LETC - IBCCF – UFRJ 

 

Objetivo 

- Avaliar o efeito de duas cepas de C. raciborskii, sendo uma produtora de saxitoxina  e outra 

não tóxica, sobre a reprodução de 3 espécies de cladóceros: Daphnia gessneri, Daphnia pulex e 

Moina micrura. 
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4.1 Material e Métodos 

4.1.1 Origem e cultivo das cepas de C. raciborskii 

As cepas T3 e NPLP-1 utilizadas nestes bioensaios foram as mesmas descritas no item 

3.1.1. do capítulo 1. 

As cepas foram cultivadas em meio ASM-1 (Gorham et al., 1964), com pH 8,0. As 

condições de cultivo e a contagem de células das cepas foram realizadas de acordo com os 

procedimentos descritos no item 3.1.3 do capítulo 1. 

 

4.1.2 Cultivo da clorofícea Ankistrodesmus falcatus (Braun) 

Culturas da clorofícea A. falcatus foram mantidas em meio MBL (Stemberger, 1981) em 

pH 7,0. As condições de cultivo foram as mesmas descritas no item 3.1.4 do capítulo 1. Assim 

como a determinação da biomassa produzida e o cálculo da quantidade de alimento a ser 

oferecido aos cladóceros. 

 

4.1.3 Cultura de cladóceros 

Cladóceros das espécies Daphnia gessneri, D. pulex e Moina micrura, foram mantidos em 

culturas clonais em laboratório. A manutenção das culturas de cladóceros foi feita de acordo com 

o descrito no item 3.5 do capítulo 1 e o alimento nutritivo fornecido foi A. falcatus, numa 

concentração de 0,5 mg.C.L
-1

, equivalente a 1,6 x 10
4
 células/mL. 

 

4.1.4 Análise das saxitoxinas   

4.1.4.1 Extração e quantificação de saxitoxinas  

A extração de saxitoxinas na cepa T3 foi feita de acordo com o método proposto pela 

AOAC (1990) para bioensaio em camundongos, descrita no item 3.1.7.1. do capítulo 1, e por nós 

adaptada para extração de células de cianobactérias.  

A identificação e quantificação das saxitoxinas produzidas pela cepa T3 e as condições 

cromatográficas foram descritas nos itens 3.1.7.2. e 3.1.7.3. do capítulo 1. 

 

 

 



 

 

37 

4.1.5 Bioensaios de toxicidade crônica – Tabela de vida 

Os bioensaios de toxicidade crônica visaram observar os efeitos da cepa T3 (produtora de 

saxitoxinas) e da cepa NPLP-1 (não produtora de saxitoxinas) sobre parâmetros do ciclo de vida 

de alguns cladóceros, tais como idade da primeira reprodução, fecundidade e taxa intrínseca de 

crescimento populacional (r). 

Para a realização desses bioensaios foram utilizadas diferentes concentrações de células 

da cepa T3  (0, 500, 1000  e 5000 células/mL) e da cepa NPLP-1 (0, 1000, 5000 e 10000 

células/mL), em tubos de vidro de fundo chato, com capacidade para 30 mL de meio de cultivo. 

As diferentes concentrações de células da cepa T3 utilizadas nos bioensaios e suas respectivas 

concentrações de saxitoxinas (eq. STX ng.L
-1

) são apresentadas na Tabela 4.1. Por não ter sido 

possível realizar os experimentos com as 3 espécies de forma simultânea, os bioensaios foram 

realizados com diferentes concentrações de saxitoxinas nas células de C. raciborskii (cepa T3). 

 

Tabela 4.1 – Concentração de saxitoxinas (ng.L
-1

) nas diferentes concentrações de células da 

cepa T3 utilizadas nos bioensaios com os cladóceros: D. pulex, M. micrura e D. gessneri. 

Cepa T3 

(cél.mL
-1

) 

D. pulex 

(ng eq STX.L
-1

) 

M. micrura 

(ng eq STX.L
-1

) 

D. gessneri 

(ng eq STX.L
-1

) 

500 0,24 - - 

1000 0,48 0,48 0,89 

5000 - 2,38 4,47 

 

Em todos os tratamentos foi adicionado complemento alimentar (A. falcatus). Nos 

experimentos com D. pulex foi utilizado como meio de cultivo apenas água mineral comercial 

(marca Minalba)  e nos experimentos com D. gessneri e M. micrura foi adicionado à água 

mineral 20% de água do reservatório do Funil, previamente filtrada em filtro de borosilicato. 

Após o preparo das diluições 10-15 neonatos foram colocados individualmente em cada tubo de 

vidro.  

Os bioensaios foram mantidos nas mesmas condições previamente estabelecidas para a 

manutenção das culturas de cladóceros. Os animais foram transferidos diariamente para novas 

concentrações teste. Ao longo de 10-15 dias foram observadas a idade da primeira reprodução 
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(quando surgem os primeiros neonatos dentro da câmara embrionária) e o número total de 

neonatos produzidos. A fecundidade média (número médio de neonatos produzidos por fêmea) e 

a taxa de crescimento populacional (r) foram calculados de acordo com os parâmetros 

populacionais. A sobrevivência e fecundidade foram usadas para estimar a taxa intrínseca de 

crescimento populacional (r), usando os dados da tabela de vida. A taxa intrínseca de crescimento 

e seu intervalo de confiança foram estimados usando a técnica de " bootstrap" (Taberner et al., 

1993) com 500 réplicas por análise e correção de tendência ajustada para pequenas coortes 

(Meyer et al., 1986). Diferenças entre os valores de r em todos os tratamentos foram 

estatisticamente testados através do teste t. 

A análise estatística das diferentes concentrações utilizadas das cepas T3 e NPLP-1, sobre 

os parâmetros da taxa de crescimento populacional (idade da primeira reprodução, fecundidade 

média e total de neonatos), de cada uma das espécies foi feita por análise de variância (ANOVA) 

unidirecional, utilizando como variável dependente um dos parâmetros da taxa de crescimento e 

como variável independente a concentração. A diferença significativa entre os tratamentos foi 

testada por comparação múltipla, usando o teste de Tukey. 

Para verificar a diferença entre as espécies de cladóceros sobre os parâmetros da taxa de 

crescimento populacional utilizou-se análise de variância (ANOVA) bidirecional. Durante a 

análise utilizou-se como variável dependente um dos parâmetros da taxa de crescimento 

populacional (idade da primeira reprodução, fecundidade média ou total de neonatos) e como 

variável independente a espécie, a concentração de células e a interação entre espécie e 

concentração. Esta análise foi feita somente com a cepa NPLP-1, pois as concentrações utilizadas 

nos bioensaios com a cepa T3 foram diferentes entre as espécies. Toda a análise estatística foi 

feita utilizando o programa estatístico SYSTAT


 v.9.0, 1998 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Bioensaio crônico com a cepa T3 

 Neste bioensaio houve um atraso na idade da primeira reprodução de D. pulex que passou 

do 5
o
 dia no controle para o 7

o
 dia na concentração de 500 células.mL

-1
 (0,24 ng eqSTX.L

-1
) e 

para o 8
o
 dia na concentração de 1000 cél.mL

-1
 (0,48 ng eqSTX.L

-1
) (Figura 4.1). Houve também 

uma diminuição significativa na fecundidade média e na produção total de neonatos por fêmea 

(Tabela 4.2 e 4.3), o que resultou em uma redução na taxa de crescimento populacional (r) 

(Tabela 4.4). A taxa de crescimento populacional diminuiu nas concentrações de 500 e 1000 

células.mL
-1 

e foi considerada estatisticamente diferente em relação ao controle (Tabela 4.5). 

 Diferentemente, Moina micrura apresentou menor sensibilidade (Figura 4.2). A idade da 

primeira reprodução não foi alterada, a fecundidade média apresentou uma diminuição somente 

na concentração de 5000 células.mL
-1

, sendo considerada estatisticamente diferente em relação 

ao controle, e a produção total de neonatos por fêmea aumentou ligeiramente (não significativo) 

em 1000 células.mL
-1

 (0,48 ng eqSTX.L
-1

), enquanto houve uma diminuição significativa na 

concentração de 5000 células.mL
-1

 (2,38 ng eqSTX.L
-1

) (Tabela 4.6 e 4.7). A taxa de crescimento 

(r) apresentou um ligeiro declínio, sendo considerada estatisticamente diferente em relação ao 

controle somente na concentração de 5000 células.mL
-1

 (Tabelas 4.8 e 4.9). 

 O cladócero Daphnia gessneri, no entanto, não se mostrou sensível à cepa T3 (Figura 

4.2). A idade da primeira reprodução e a fecundidade média foram consideradas estatisticamente 

iguais em relação ao controle, e a produção total de neonatos por fêmea aumentou 

significativamente à partir de 1000 células.mL
-1

 (0,89 ng eqSTX.L
-1

) (Tabela 4.10 e 4.11). A taxa 

de crescimento (r) aumentou ligeiramente nas concentrações de 1000 e 5000 células.mL
-1

, sendo 

considerada estatisticamente diferente em relação ao controle (Tabelas 4.12 e 4.13). 

Nestes experimentos, o cladócero Daphnia pulex se mostrou bastante sensível à cepa T3, 

apresentando inibição dos movimentos natatórios mesmo na menor concentração utilizada (500 

cél.mL
-1

 ~ 0,24 ng eqSTX.L
-1

), fato que perdurou até o fim do experimento. Inicialmente,         

M. micrura também apresentou uma inibição nos movimentos natatórios quando foi exposta a 

cepa T3, porém, ao longo do tempo, houve uma recuperação desses movimentos. 
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Figura 4.1 - Efeito da cepa T3 sobre a idade da primeira reprodução (A), fecundidade média (B), 

número de neonatos (C) e taxa de crescimento r (D) do cladócero D. pulex. Concentrações 

utilizadas nos bioensaios com D. pulex (500 cél.ml
-1

  0,24 eq.STXng.L
-1

; 1000 cél.ml
-1

  0,48 

eq.STXng.L
-1

). Bioensaio realizado em 05/11/2003. 
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Figura 4.2 - Efeito da cepa T3 sobre a idade da primeira reprodução (A), fecundidade média (B), 

número de neonatos (C) e taxa de crescimento r (D) dos cladóceros M. micrura e D. gessneri. 

Concentrações utilizadas nos bioensaios com M. micrura (1000 cél.ml
-1

 – 0,48 eq.STXng.L
-1

; 

5000 cél.ml
-1

 – 2,38 eq.STXng.L
-1

) e com D. gessneri (1000 cél.ml
-1

  0,89 eq.STXng.L
-1

; 5000 

cél.ml
-1

  4,47 eq.STXng.L
-1

). Bioensaio com M. micrura realizado em 05/11/2003 e com D. 

gessneri em 13/01/2004. 
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Tabela 4.2 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em D. pulex nas diferentes 

concentrações utilizadas da cepa T3. 

ANOVA                                                                  df                     MS                         F                        P 

Idade da primeira reprodução 
Concentração  2 40,076 31,167 <0,0001 

Erro                                                           30 1,286   

Fecundidade média 

Concentração                2 1,286 3,498 0,043 

Erro                    30 0,368   

Total de neonatos 

Concentração       2 324,662 13,966 0,000 

Erro                     30 23,247   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.3 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa T3 em relação ao 

controle (D. pulex). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle 1,000 1,000 1,000 

500 <0,0001 0,153 0,001 

1000 <0,0001 0,040 <0,0001 

 

Tabela 4.4 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa T3 com os cladócero D. pulex. 

Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

Erro padrão 

EP 

Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,30586 0,00245 0,3030-0,3114 

500 0,15955 0,00509 0,1488-0,1703 

1000 0,14581 0,00297 0,1395-0,1521 

                                     

Tabela 4.5 –Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa T3 com o 

cladócero D. pulex. 

Concentração 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-500 26,378 <0,0001 

0-1000 42,271 <0,0001 

500-1000 2,332 0,020 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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Tabela 4.6 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em M. micrura nas 

diferentes concentrações utilizadas da cepa T3. 

ANOVA                                                     df                 MS                      F                        P 

Idade da primeira reprodução 
Concentração  2 0,105 0,256 0,776 

Erro                                                           24 0,411   

Fecundidade média 

Concentração                2 4,308 11,053 <0,0001 

Erro                    24 0,390   

Total de neonatos 

Concentração       2 381,016 10,806 <0,0001 

Erro                     24 35,261   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.7 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa T3 em relação ao 

controle (M. micrura). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle 1,000 1,000 1,000 

1000 0,834 0,826 0,466 

5000 0,999 0,004 0,012 

 

Tabela 4.8 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa T3 com o cladócero M. micrura. 

   Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

Erro padrão 

EP 

Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,51412 0,00680 0,4980-0,5302 

1000 0,49016 0,01495 0,4564-0,5240 

5000 0,46375 0,00899 0,4430-0,4845 

 

Tabela 4.9 –Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa T3 com o 

cladócero M. micrura. 

Concentração 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-1000 1,459 0,145 

0-5000 4,469 <0,0001 

1000-5000 1,514 0,130 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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Tabela 4.10 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em  D. gessneri nas 

diferentes concentrações utilizadas da cepa T3. 

ANOVA                                                     df                  MS                     F                        P 

Idade da primeira reprodução 
Concentração  2 0,133 0,923 0,409 

Erro                                                           27 0,144   

Fecundidade média 

Concentração                2 0,377 0,687 0,511 

Erro                    27 0,549   

Total de neonatos 

Concentração       2 63,233 5,223 0,012 

Erro                     27 12,107   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.11 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa T3 em relação ao 

controle (D. gessneri). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle 1,000 1,000 1,000 

1000 1,000 0,494 0,013 

5000 0,477 0,715 0,062 

 

Tabela 4.12 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa T3 com o cladócero D. gessneri. 

Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

Erro padrão 

EP 

Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,26629 0,00653 0,2515-0,2811 

1000 0,28857 0,00447 0,2785-0,2987 

5000 0,28691 0,00606 0,2732-0,3006 

 

Tabela 4.13 –Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa T3 com o 

cladócero D. gessneri. 

Concentração 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-1000 -2,815 0,005 

0-5000 -2,315 0,021 

1000-5000 0,220 0,826 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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4.2.2 Bioensaio crônico com a cepa NPLP-1 

Os cladóceros responderam de maneira diferente à cepa NPLP-1, quanto aos parâmetros 

da taxa de crescimento nas diferentes concentrações utilizadas (Figura 4.3). De acordo com a 

análise de variância (ANOVA), houve um efeito significativo do fator espécie na idade da 

primeira reprodução, não havendo efeito significativo do fator concentração (Tabela 4.14). No 

entanto, houve uma interação significativa entre os fatores espécie e concentração para este 

parâmetro. Quanto à fecundidade média e à produção total de neonatos, houve um efeito 

significativo do fator espécie e do fator concentração, havendo também uma interação entre a 

espécie e a concentração para estes parâmetros. 

Neste bioensaio, D. pulex apresentou um aumento significativo na fecundidade média e na 

produção total de neonatos quando comparados ao controle, enquanto que a idade da primeira 

reprodução não foi alterada (Tabela 4.15 e 4.16). A taxa de crescimento populacional apresentou 

um ligeiro aumento, mas somente as concentrações de 1000 e 5000 células.mL
-1

 foram 

consideradas estatisticamente diferentes em relação ao controle (Tabelas 4.17 e 4.18). 

  O cladócero M. micrura apresentou um aumento significativo na fecundidade média e na 

produção total de neonatos (Tabela 4.19 e 4.20). Não houve variação na idade da primeira 

reprodução, mas houve um aumento na taxa de crescimento nas concentrações de 5000 e 10000 

células.mL
-1

, considerado estatisticamente diferente em relação ao controle (Tabelas 4.21 e 4.22)  

Ao contrário dos outros cladóceros, D. gessneri, foi sensível à cepa NPLP-1 com redução 

significativa na fecundidade média e na produção total de neonatos por fêmea. Houve também 

um ligeiro atraso na idade da primeira reprodução (Tabela 4.23 e 4.24) e uma diminuição na taxa 

de crescimento (r) a partir das concentrações de 5000 e 10000 células.mL
-1

, sendo estas 

consideradas estatisticamente diferentes em relação ao controle (Tabelas 4.25 e 4.26). 

A cepa NPLP-1, não apresentou efeito inibitório dos movimentos natatórios em nenhuma 

das espécies testadas. 
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Figura 4.3 - Efeito da cepa NPLP-1 sobre a idade da primeira reprodução (A), fecundidade 

média (B), número de neonatos (C) e taxa de crescimento r (D) dos cladóceros: D. pulex, M. 

micrura e D. gessneri. Concentrações utilizadas nos bioensaios com D. pulex, M. micrura e D. 

gessneri (0, 1000, 5000 e 10000 cél.mL
-1

). Bioensaio com D. pulex e M. micrura realizado em 

25/11/2003 e com D. gessneri em 15/01/2004. 
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Tabela 4.14 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) entre os cladóceros 

testados nas diferentes concentrações utilizadas da cepa NPLP-1.  

ANOVA (GLM) df MS F P 

Idade da primeira reprodução 

Espécie                                                                2 97,025 1167,940 <0,0001 

Concentração                                                        3 0,168 2,017 0,116 

Espécie*Concentração                                         6 0,211 2,538 0,025 

Erro                                                              107 0,083   

Fecundidade média 

Espécie                                                            2 32,932 65,515 <0,0001 

Concentração                                                     3 5,733 11,406 <0,0001 

Espécie*Concentração                                    6 18,830 37,461 <0,0001 

Erro                                                                107 0,503   

Total de neonatos 

Espécie 2 1862,835 64,170 <0,0001 

Concentração 3 150,636 5,189 0,002 

Espécie*Concentração 6 505,169 17,402 <0,0001 

Erro 107 29,029   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 
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Tabela 4.15 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em D. pulex nas diferentes 

concentrações utilizadas da cepa NPLP-1.  

ANOVA                                                                 df                      MS                           F                        P 

Idade da primeira reprodução 
Concentração  3 0,027 0,349 0,790 

Erro                                                           35 0,077   

Fecundidade média 

Concentração                3 5,761 9,614 <0,0001 

Erro                    35 0,599   

Total de neonatos 

Concentração       3 127,545 6,279 0,002 

Erro                     35 20,313   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.16 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa NPLP-1 em relação ao 

controle (D. pulex). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle 1,000 1,000 1,000 

1000 1,000 0,920 0,947 

5000 0,851 0,042 1,000 

10000 1,000 <0,0001 0,004 

 

Tabela 4.17 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa NPLP-1 com o cladócero D. pulex. 

Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

Erro padrão 

EP 

Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,36072 0,00404 0,3516-0,3699 

1000 0,37777 0,00542 0,3655-0,3900 

5000 0,37947 0,00673 0,3642-0,3947 

10000 0,36611 0,01654 0,3287-0,4035 

 

Tabela 4.18–Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa NPLP-1 

com o cladócero D. pulex. 

Concentrações 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-1000 -2,522 0,012 

0-5000 -2,389 0,017 

0-10000 -0,317 0,752 

1000-5000 -0,197 0,844 

1000-10000 0,670 0,503 

5000-10000 0,748 0,455 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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Tabela 4.19 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em M. micrura nas 

diferentes concentrações utilizadas da cepa NPLP-1.  

ANOVA                                                    df                   MS                      F                       P 

Idade da primeira reprodução 
* Não houve variação na variável dependente 

Fecundidade média 

Concentração                3 21,079 49,640 <0,0001 

Erro                    36 0,425   

Total de neonatos 

Concentração       3 725,900 13,283 <0,0001 

Erro                     36 54,650   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.20 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa NPLP-1 em relação ao 

controle (M. micrura). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle - 1,000 1,000 

1000 - 0,524 0,993 

5000 - <0,0001 0,003 

10000 - <0,0001 <0,0001 

 

Tabela 4.21 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa NPLP-1 com o cladócero M. micrura. 

Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

Erro padrão 

EP 

Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,50941 0,01298 0,4801-0,5388 

1000 0,50562 0,01096 0,4808-0,5304 

5000 0,57378 0,01777 0,5336-0,6140 

10000 0,61549 0,01345 0,5851-0,6459 

 

Tabela 4.22 –Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa NPLP-1 

com o cladócero M. micrura. 

Concentrações 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-1000 0,223 0,824 

0-5000 -2,925 0,004 

0-10000 -5,675 <0,0001 

1000-5000 -3,265 0,001 

1000-10000 -6,333 <0,0001 

5000-10000 -1,872 0,062 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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Tabela 4.23 – Resultado da ANOVA para os parâmetros da taxa de crescimento populacional 

(idade da primeira reprodução, fecundidade média e total de neonatos) em  D. gessneri  nas 

diferentes concentrações utilizadas da cepa NPLP-1.  

ANOVA                                                    df                  MS                     F                       P 

Idade da primeira reprodução 
Concentração  3 0,567 3,290 0,031 

Erro                                                           36 0,172   

Fecundidade média 

Concentração                3 16,443 33,783 <0,0001 

Erro                    36 0,487   

Total de neonatos 

Concentração       3 302,700 25,473 <0,0001 

Erro                     36 11,883   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 4.24 – Teste de Tukey – Diferença entre as concentrações da cepa NPLP-1 em relação ao 

controle (D. gessneri). 

 Primeira reprodução Fecundidade média Total de neonatos 

Controle 1,000 1,000 1,000 

1000 0,949 0,067 0,029 

5000 0,155 0,521 0,994 

10000 0,050 <0,0001 <0,0001 

 

Tabela 4.25 – Taxa de crescimento populacional (r), erro padrão (EP) e  intervalo de confiança 

(95%) para a cepa NPLP-1 com o cladócero D. gessneri. 

Concentração 

(célula/ml) 

Taxa de crescimento 

populacional (r) 

EP Intervalo de 

confiança (95%) 

0 0,28410 0,00882 0,2642-0,3041 

1000 0,30021 0,00329 0,2928-0,3077 

5000 0,26208 0,00477 0,2513-0,2729 

10000 0,22614 0,00950 0,2047-0,2476 

 

Tabela 4.26 –Teste t realizado com os valores de r em todos os tratamentos com a cepa NPLP-1 

com o cladócero D. gessneri. 

Concentrações 

(célula/ml) 

Teste t* 

 

P 

0-1000 -1,711 0,087 

0-5000 2,196 0,028 

0-10000 4,471 <0,0001 

1000-5000 6,580 <0,0001 

1000-10000 7,368 <0,0001 

5000-10000 3,381 <0,0001 

* Teste t com 998 graus de liberdade 
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4.3 Discussão 

Nos bioensaios crônicos realizados os cladóceros testados mostraram diferentes 

sensibilidades às cepas utilizadas. D. pulex e M. micrura foram sensíveis à cepa tóxica (T3) e 

foram afetados positivamente pela cepa não tóxica (NPLP-1), enquanto que D. gessneri foi 

resistente a cepa T3 e sensível a cepa NPLP-1. A resistência de D. gessenri à cepa T3 pode 

indicar uma resistência fisiológica desta espécie às saxitoxinas, enquanto que sua sensibilidade de 

D. gessneri à cepa NPLP-1 se deve, provavelmente, à presença de alguma substância bioativa 

ainda não identificada produzida por esta cepa.  

Outra hipótese para o efeito negativo da cepa NPLP-1 poderia ser um efeito mecânico 

produzido pelos filamentos na taxa de filtração de D. gessneri. Sabe-se que formas filamentosas 

de algas e cianobactérias podem prejudicar a taxa de filtração de cladóceros, através da obstrução 

(“clogging”) da câmara filtradora, assim como também o excesso de movimentos de rejeição de 

partículas com o pós-abdomém pode levar a um gasto energético excessivo, reduzindo o “fitness” 

do animal (Porter & Orcutt, 1980). No entanto, isto não explica a boa taxa de crescimento dos 

cladóceros D. pulex e M. micrura com esta mesma cepa. 

O efeito positivo da cepa NPLP-1 nos cladóceros D. pulex e M. micrura, observado pelo 

aumento na fecundidade média e na taxa de crescimento, pode ser devido a uma complementação 

alimentar (i.e. proteínas, lipídeos, etc) fornecida pela cianobactéria, que não estaria presente na 

clorofícea (A. falcatus), adicionada como alimento. Esta hipótese contraria alguns trabalhos que 

relatam o baixo valor nutricional das cianobactérias, devido à ausência de nutrientes essenciais 

(principalmente ácidos graxos poliinsaturados) para o crescimento e reprodução dos cladóceros 

(Ferrão-Filho et al., 2000; Müller-Navarra et al., 2000). No entanto, alguns trabalhos mostram 

que as cianobactérias não tóxicas podem ser um bom complemento alimentar, tanto em sais 

(como por exemplo fósforo), quanto em valor energético (DeMott & Müller-Navarra, 1997; De 

Mott & Tessier, 2002).  

A imobilização dos cladóceros D. pulex e M. micrura e a recuperação dos movimentos 

natatórios ao longo do tempo, principalmente em M. micrura, também foi observada neste 

experimento (dados não apresentados). O mecanismo de ação das saxitoxinas em mamíferos 

consiste no bloqueio dos canais de sódio. Sabe-se que as saxitoxinas interagem reversivelmente 

com os canais de sódio no lado externo da membrana (Vieytes et al., 1993). E esta interação 
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reversível pode ter sido responsável pela recuperação dos movimentos natatórios nos cladóceros 

observada no capítulo 1. 

As respostas fisiológicas observadas como imobilização, atraso na idade da primeira 

reprodução, redução na fecundidade, na produção de neonatos e na taxa de crescimento, indicam 

a sensibilidade de uma espécie. Esta sensibilidade pode causar mudanças na dinâmica da 

população zooplanctônica em um ecossistema aquático, favorecendo algumas espécies mais 

resistentes em detrimento de outras mais sensíveis.  

Alguns estudos sugerem que diferentes espécies de cladóceros possuem diferentes 

suscetibilidades tanto às cianotoxinas como a outros compostos bioativos produzidos pelas 

cianobactérias, o que sugere que estes compostos são espécie-específicos (Christoffersen, 1996). 

Em um experimento realizado com 13 espécies de cladóceros, Lampert (1982) verificou que as 

diferentes espécies apresentaram diferentes graus de sensibilidades na taxa da filtração quando 

foram expostas a Microcystis tóxica. De Mott et al. (1991) observaram diferentes tolerâncias em 

três espécies de Daphnia expostas à cianobactérias tóxicas. Diferenças na sensibilidade entre 

clones da mesma espécie de Daphnia também foram observadas por Hietala et al. (1995 e 1997) 

e Laurén-määttã et al. (1997), verificaram que a sobrevivência, crescimento e reprodução de 

diferentes clones foram diferencialmente afetados por Microcystis aeruginosa produtora de 

microcistinas. Deste modo, diferenças na sensibilidade entre clones e espécies de Daphnia às 

cianotoxinas pode ser um fator seletivo na determinação da composição da comunidade 

zooplanctônica.  

 Em um ambiente com cianobactérias tóxicas, o efeito paralizante das saxitoxinas sobre 

algumas espécies zooplanctônicas pode ter outras implicações, tais como: i) impedir a predação 

por algumas espécies de zooplâncton e/ou ii) inviabilizar a permanência de espécies sensíveis 

através da redução na taxa de crescimento levando estas populações ao declínio. Por outro lado, 

algumas espécies zooplanctônicas imobilizadas pela ação das saxitoxinas, poderiam retomar o 

crescimento tão logo as florações tóxicas declinassem, enquanto que outras espécies mais 

resistentes poderiam acumular estas toxinas.  

Portanto, os efeitos das saxitoxinas sobre o zooplâncton podem interferir de alguma 

maneira na competitividade entre espécies, alterando a composição zooplanctônica e fazendo 

com que espécies mais resistentes acumulem toxinas e sirvam como vetores para níveis tróficos 
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superiores na cadeia alimentar aquática (Fulton & Pearl, 1997; Thostrup & Christoffersen, 1999). 

Esta hipótese está de acordo com estudos que mostram que muitas espécies zooplanctônicas 

acumulam saxitoxinas e agem como vetores transferindo toxinas através da cadeia alimentar em 

ecossistemas marinhos (Landsberg, 2002). No entanto, há poucos estudos sobre o efeito das 

saxitoxinas produzidas pelas cianobactérias em zooplâncton de água doce, entre eles o de Haney 

et al. (1995), que demonstraram os efeitos causados por um filtrado de Aphanizomenon flos-

aquae produtora de saxitoxina e por saxitoxina purificada em D. carinata, e o de Nogueira et al. 

(2004), demonstrando que D. magna pode acumular e tranferir saxitoxinas através da cadeia 

alimentar dulcícola. 

 Portanto, este é o primeiro estudo a demonstrar que diferentes espécies zooplanctônicas 

apresentam diferentes sensibilidades a saxitoxina produzida por uma cepa de C. raciborskii, com 

conseqüências na reprodução de cladóceros de água doce . Isto sugere que as diferentes 

suscetibilidades a saxitoxinas exibida por estes cladóceros podem levar a diferenças na habilidade 

competitiva, corroborando com a hipótese de que as diferentes sensibilidades às  cianotoxinas 

seja um fator determinante na composição da comunidade zooplanctônica. 
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5 - Bioensaios com zooplâncton (Crustacea, Branchiopoda) como alternativa na 

identificação de toxinas de cianobactérias 

 

Participaram deste estudo 

 

Simone M. da Costa, Aloysio da S. Ferrão Filho e Prof
a
 Sandra M. F. O.  Azevedo 

Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias / LETC - IBCCF - UFRJ 

 

Objetivos 

1) Avaliar os efeitos de quatro cepas de cianobactérias produtoras de diferentes cianotoxinas 

(neuro e hepatotoxinas) sobre a sobrevivência dos cladóceros Daphnia gessneri, Daphnia 

pulex e Moina micrura, utilizando células intactas e extratos de células liofilizadas;  

 

2) Viabilizar a criação de  protocolos padronizados específicos para a utilização de bioensaios 

em biomonitoramentos, visando facilitar a identificação destas toxinas em mananciais de 

abastecimento público. 
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5.1 Material e Métodos 

5.1.1 Origem das cepas 

Para a realização deste bioensaio foram selecionadas 4 cepas de cianobactérias 

produtoras de diferentes cianotoxinas, duas produtoras de neurotoxinas (T3 e ITEP-024) e 

duas produtoras de hepatotoxinas (NPLJ-4 e CYP-030) (Tabela 5.1). 

A cepa T3 (Cylindrospermopsis raciborskii Woloszynska), isolada de um braço do 

Reservatório Billings, no Estado de São Paulo foi caracterizada como produtora de 

saxitoxinas por Lagos et al. (1999). As toxinas produzidas por esta cepa foram identificadas 

por HPLC/MS pelo Dr. Geoffrey K. Eaglesham - Queensland Health Scientific Services – 

Coopers Plains,  Austrália (dados não publicados) como neosaxitoxina (NEO Stx - 16g.g
-1

 

peso seco), decarbamoil neosaxitoxinas (dcNEO - 35 g.g
-1

 peso seco), saxitoxinas (STX - 

3,5 g.g
-1

 peso seco) e decarbamoil saxitoxinas (dcSTX - 3,5 g.g
-1

 peso seco). 

A cepa ITEP-024 (Anabaena spiroides Klebahn), isolada de um lago artificial do 

Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP) em Recife, PE, foi a primeira cepa brasileira 

caracterizada como produtora de anatoxina-a(s) (Molica et al., 2005). 

A cepa NPLJ-4 (Microcystis aeruginosa Kützing) isolada da Lagoa de Jacarepaguá, no 

Estado do Rio de Janeiro, já foi caracterizada como produtora de 4 microcistinas,  sendo 80% 

de MCYST-LR e outras 3 variantes ainda não identificadas (Molica,  1996; Oliveira, 2003; 

Soares  et al., 2004). 

A cepa CYP-030 (C. raciborskii Woloszynska), gentilmente cedida pelo Dr Andrew 

Humpage, do Australian Water Quality Centre, Cooperative Reserarch Centre for Water 

Quality and Treatment, Salisbury, Austrália, foi caracterizada como produtora de 

cilindrospermopsina (Comunicação pessoal), o que já foi confirmado por estudos 

desenvolvidos no LETC. 

 

5.1.2 Cultivo das cepas 

As cepas foram mantidas em meio ASM-1 (Gorham et al., 1964), com pH 8,0. As 

condições de cultivo e a contagem de células foram realizadas de acordo com os 

procedimentos descritos no item 3.1.3 do capítulo 1. Para as cepas T3, ITEP-024 e CYP-030 

foram feitas estimativas do tamanho médio de célula por filamento, como descrito no item 

3.1.3 do capítulo 1.  
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Tabela 5.1 - Cepas de cianobactérias, suas origens, toxinas produzidas e concentrações 

utilizadas nos bioensaios: 

Cepas T3** 

C. raciborskii 

ITEP-024** 

A. spiroides 

CYP-030** 

C. raciborskii 

NPLJ-4*** 

M. aeruginosa 

Origem CETESB/SP ITEP/PE Austrália LECT/RJ 

Toxinas  Saxitoxinas Anatoxina-a(s) Cylindrospermopsina Microcistina 

Concentração de 

células/mL 

10
4
-10

5
 10

3
-10

4
 10

4
-10

5
 10

4
-10

6
 

Biomassa de células 

(mg C/mL) 

0,02-0,30 0,05-0,70 0,03-0,30 0,01-0,05 

Biomassa de extrato 

(mg de células/mL) 

5,0-50,0 5,0-50,0 5,0-50,0 5,0-50,0 

GLD* (m) 200-800 100-1200 60-1300 5,0 

* Great Linear Dimension; ** Forma filamentosa; *** Forma unicelular 

 

5.1.3 Cultivo  da clorofícea Ankistrodesmus falcatus (Braun) 

Culturas da clorofícea A. falcatus foram mantidas em meio MBL (Stemberger, 1981) 

com pH 7,0. As condições de cultivo foram as mesmas descritas no item 3.1.4 do capítulo 1, 

assim como a obtenção de concentrados algais  e a contagem de células destes concentrados. 

 

5.1.4 Cultura de cladóceros 

Cladóceros das espécies Daphnia gessneri e Moina micrura foram isolados do 

reservatório de Ribeirão das Lajes em Set/2002 (Rio de Janeiro, Brasil) e mantidos em 

culturas clonais em laboratório. Um clone de Daphnia pulex de origem temperada (Carolina 

Biological Supply, North Carolina, EUA), com protocolos de bioensaio padronizado 

internacionalmente (APHA, AWWA, WEF, 1999), também foi utilizado. 

A manutenção das culturas de cladóceros foi feita de acordo com o descrito no item 

3.5 do capítulo 1 e o alimento nutritivo fornecido foi A. falcatus, numa concentração de 0,5 

mg.C.L
-1

, equivalente a 1,6 x 10
4
 células/mL. 

 

5.1.5 Bioensaios de toxicidade aguda 

Os bioensaios avaliaram os efeitos das diferentes cianotoxinas (neuro e hepatotoxinas) 

produzidas pelas quatro cepas de cianobactérias sobre o zooplâncton e sua possível aplicação 
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em biomonitoramento, visando a identificação destas toxinas em mananciais de abastecimento 

público. 

Para a realização destes bioensaios foram utilizados frascos de vidro com capacidade 

para 30 mL de meio de cultivo. Em todos os tratamentos foi adicionado complemento 

alimentar (A. falcatus) utilizando uma concentração final de 0,5 mg C L
-1

. Foram colocados 

10 neonatos em cada frasco e utilizadas quatro réplicas para cada concentração testada. 

Os bioensaios foram mantidos nas mesmas condições previamente estabelecidas para a 

cultura de cladóceros (Item 5.1.4) e realizados com diferentes concentrações de células 

intactas (10
3 

- 10
6
  cél.mL

-1
) e diferentes concentrações de extratos das cepas (5 - 50 mg L

-1
). 

A biomassa das células intactas também foi estimada em carbono, compreendendo uma faixa 

de 0,01 – 0,7 mg C L
-1

. (Tabela 5.1). A utilização dos extratos das cepas nos bioensaios teve 

por finalidade expor os cladóceros às toxinas na forma dissolvida, criando condições mais 

uniformes de exposição. 

Para a obtenção do concentrado de células intactas, amostras das culturas em fase 

exponencial de crescimento foram centrifugadas a 1000 g por 10 minutos e ressuspensas em 

meio ASM-1, tendo sua densidade de células estimada por contagem em câmara Fucks-

Rosenthal. A partir desta contagem calculou-se as concentrações necessárias para cada cepa e 

procedeu-se as diluições a partir dos concentrados de células. A biomassa celular foi estimada 

em carbono através da análise de sub-amostras por método oxidativo com dicromato de 

potássio (Strickland & Parsons, 1972). 

Para a obtenção dos extratos das cepas, 50mg de material liofilizado foram extraídos 

com 5 mL de água Milli-Q. O material foi então sonicado por 15 minutos, centrifugado a 

3800 g por 10 minutos e o sobrenadante foi mantido em geladeira para a realização dos 

bioensaios. A partir deste extrato bruto calculou-se o volume necessário para ser diluído em 

meio de cultura para o preparo das diferentes concentrações.  

Os animais foram expostos aos tratamentos com células intactas ou extratos durante 

quatro dias e, diariamente, transferidos para novas soluções, sempre verificando o número 

organismos vivos (ativos ou imobilizados no fundo do tubo) e mortos. O controle consistiu 

em animais expostos somente à clorofícea A. falcatus na concentração de 0,5 mg C L
-1

. 

Bioensaios de mobilidade foram realizados com as células intactas da cepa T3, 

seguindo a mesma metodologia descrita no item 3.1.6 do capitulo 1. Após 2 dias de exposição 

à cepa T3, os cladóceros foram transferidos para água mineral contendo somente o alimento 

nutritivo (A. falcatus) para verificarmos a recuperação na mobilidade dos cladóceros. 
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5.1.6 Análise estatística 

A sobrevivência das espécies de cladóceros no último dia de experimento, nos 

diferentes tratamentos, foi analisada por análise de variância (ANOVA), utilizando a 

sobrevivência como variável dependente e como variáveis independentes espécie, cepa e 

concentração. Nos bioensaios com as células intactas, não foi possível utilizar a variável 

independente concentração, pois foram utilizadas diferentes concentrações nas cepas testadas. 

As diferenças significativas entre os tratamentos foram testadas por comparação múltipla 

usando o teste de Tukey. 

Através dos bioensaios de toxicidade aguda com os extratos das cepas foi possível 

calcular a CL50 (96 horas) (Concentração Letal- Concentração da substância tóxica que causa 

a morte em 50% dos organismos testados) ou CE50 (48 horas) (Concentração Efetiva – 

Concentração estimada da substância tóxica que causa um efeito específico – i.e. inibição dos 

movimentos natatórios – em 50% dos organismos testados) por análise de Probit, utilizando o 

programa estatístico SPSS  (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  

Nos bioensaios de mobilidade dos cladóceros com a cepa T3, a inibição e a 

recuperação da mobilidade de cada um dos cladóceros, ao longo do tempo e nas diferentes 

concentrações utilizadas, foram testadas por análise de variância (ANOVA), utilizando a 

mobilidade como variável dependente e como variáveis independentes  espécie, concentração 

e tempo. Toda a análise estatística foi feita utilizando o programa estatístico Statistica  

(Statsoft, Inc 1992). 
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5.2 Resultados 

Nos bioensaios com células intactas houve um efeito significativo de todas as cepas 

testadas na sobrevivência das espécies de cladóceros. Não houve, entretanto, efeito 

significativo da espécie nem interação entre os fatores espécie e cepa (Tabela 5.2). As cepas 

T3 e NPLJ-4 foram as únicas que afetaram negativamente a sobrevivência dos cladóceros, 

havendo uma diferença significativa na sobrevivência das espécies nas diferentes 

concentrações (Tabela 5.3). 

O cladócero D. gessneri (Figura 5.1) foi afetado negativamente pelas células intactas 

das cepas T3 (C. raciborskii, produtora de saxitoxinas) e NPLJ-4 (M. aeruginosa, produtora 

de microcistinas), e não foi sensível às células das cepas ITEP-024 (A. spiroides) produtora de 

anatoxina-a(s) e CYP-030 (C. raciborskii) produtora de cylindrospermopsina. A cepa T3 

reduziu significativamente, a sobrevivência de D. gessneri em até 30% na concentração de 

10
5
 células mL

-1
, enquanto que a cepa NPLJ-4 reduziu significativamente de 40 à 90% a 

sobrevivência deste cladócero nas concentrações 10
5 

e 10
6
 células ml

-1
, respectivamente 

(Tabela 5.4).   

D. pulex (Figura 5.2) apresentou uma redução significativa (90%) na sobrevivência 

quando exposto a uma concentração de 10
6
 células mL

-1
 da cepa NPLJ-4. Este cladócero, no 

entanto, não foi afetado significativamente pelas demais cepas (Tabela 5.4).  

A sobrevivência do cladócero M. micrura (Figura 5.3) foi afetada significativamente 

pelas células intactas da cepa NPLJ-4, não sendo, entretanto, significativamente afetada pelas 

células das cepas T3, ITEP-024 e CYP-030. A cepa NPLJ-4 reduziu a sobrevivência de M. 

micrura em 45% na concentração de 10
4
 células.mL

-1
 e em 60% na concentração de 10

6
 

células.mL
-1

. A concentração de 10
5
 células.mL

-1
 foi, de acordo com teste de Tukey, 

considerada estatísticamente igual ao controle (Tabelas 5.4).  

Nos bioensaios com os extratos, houve uma diferença significativa nos fatores 

Espécie, Cepa e Concentração, havendo também interação entre todos os fatores (Tabela 5.5). 

A sobrevivência dos cladóceros variou entre as espécies testadas, nas diferentes concentrações 

e houve uma interação significativa entre os fatores Espécie e Concentração para todas as 

cepas testadas (Tabela 5.6). 

O cladócero D. gessneri (Figura 5.4) foi afetado negativamente pelos extratos das 

cepas CYP-030 e NPLJ-4, e foi resistente aos extratos das cepas T3 e ITEP-024. As cepas 

CYP-030 e NPLJ-4 afetaram a sobrevivência do cladócero D. gessneri, com redução de 55 a 

65% na sobrevivência quando foi exposto à concentrações maiores que 10mg L
-1

 da cepa 

CYP-030, e redução de 50 a 90% quando exposto ao extrato da cepa NPLJ-4, em todas as 
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concentrações testadas (Tabela 5.7). Para D. gessneri, a CL50 (96h) do extrato da cepa CYP-

030 foi 19,9, com intervalo de confiança (IC) entre 12,8 e 28,7, e a CL50 (96h) do extrato da 

cepa NPLJ-4 foi 16,0, com IC entre 12,2 e 20,4.  

A sobrevivência do cladócero D. pulex (Figura 5.5) não foi afetada por nenhum dos 

extratos das cepas testadas (Tabela 5.7). 

O cladócero M. micrura (Figura 5.6) foi afetado negativamente pelos extratos das 

cepas T3, ITEP-024 e NPLJ-4, apresentando resistência à cepa CYP-030. Este cladócero 

apresentou uma redução de 50% na sobrevivência quando foi exposto a 20 mg L
-1

 da cepa T3, 

de 40% quando foi exposto a 50 mg L
-1 

da cepa NPLJ-4, e de 35 a 60% quando exposto a 20 e 

50 mg.L
-1 

da cepa ITEP-024, respectivamente (Tabelas 5.7). Para M. micrura a CL50 (96h) do 

extrato da cepa ITEP-024 foi 41,1, com IC entre 35,1 e 50,0, e a CL50 (96h) do extrato da cepa 

NPLJ-4 foi 57,6, com IC entre 42,3 e 101,7. 

 Em todos os bioensaios, observamos uma inibição nos movimentos natatórios dos 

cladóceros D. pulex e  M. micrura quando expostos à cepa T3 (Figura 5.7). A espécie D. 

pulex se mostrou mais sensível, com todos os animais sendo imobilizados após 24 horas de 

bioensaio. A CE50 (48h) do extrato da cepa T3 para D. pulex foi 16,1, com IC entre 14,1 e 

18,9. Para M. micrura, a CE50 (48h) foi de 76,9, com IC entre 56,7 e 141,6. Observamos 

também nestes bioensaios, uma recuperação na mobilidade nestas espécies de cladóceros, 

quando os mesmos foram transferidos para água mineral contendo somente alimento nutritivo 

(A. falcatus). A inibição e a recuperação na mobilidade foram influenciadas pelo tempo de 

exposição/recuperação e pela concentração de células, havendo uma interação significativa 

entre os fatores Espécie, Tempo e Concentração (Tabela 5.8 e 5.9).  O cladócero D. gessneri 

não apresentou inibição nos movimentos natatórios quando exposto à cepa T3. 
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Figura 5.1 – Testes realizados com células intactas das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B),      

CYP-030 (C) e NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero D. gessneri. As concentrações de carbono 

variaram de uma cepa para outra em função da diferença de biomassa de cada célula. 
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Figura 5.2– Testes realizados com células intactas das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B),       

CYP-030 (C) e NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero D. pulex. As concentrações de carbono 

utilizadas variaram de uma cepa para outra em função da diferença de biomassa de cada 

célula. 
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Figura 5.3– Testes realizados com células intactas das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B),       

CYP-030 (C) e NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero M. micrura. As concentrações de carbono 

utilizadas variaram de uma cepa para outra em função da diferença de biomassa de cada 

célula. 
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Tabela 5.2 – Resultado da ANOVA para a sobrevivência entre as espécies expostas a células 

intactas das cepas. Os fatores na análise foram: Espécie (D. gessneri, D. pulex e M. micrura) e 

Cepa (T3, ITEP-024, CYP-030 e NPLJ-4). 

 

                       df         MS          F           P 

Espécie                 2        0,0270      0,6401     0,5288 

Cepa                    3        0,7067     16,7512    <0,0001 

Espécie x Cepa          6        0,0221      0,5239     0,7894 

Erro                  144        0,0422 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 5.3  - Resultado da ANOVA para a sobrevivência dos cladóceros expostos as 

diferentes concentrações de células intactas das cepas T3, ITEP-024, CYP-030 e NPLJ-4 no 

último dia de experimento.  

 

Cepa T3                  df         MS           F           P 

Espécie                   2        0,0103     0,9250      0,4090 

Concentração              2        0,1536    13,8250     <0,0001 

Espécie x Concentração    4        0,0211     1,9000      0,1390 

Erro                     27        0,0111 

 

 

Cepa ITEP-024            df         MS           F           P 

Espécie                   2        0,0400     3,4839    0,0450 

Concentração              2        0,0325     2,8306    0,0765 

Espécie x Concentração    4        0,0088     0,7621    0,5591 

Erro                     27        0,0115  

 

Cepa CYP-030             df         MS           F           P 

Espécie                   2        0,0075     1,1408      0,334 

Concentração              2        0,0108     1,6479      0,211 

Espécie x Concentração    4        0,0083     1,2676      0,307     

Erro                     27        0,0066  

 

 

Cepa NPLJ-4              df         MS           F           P 

Espécie                   2        0,0394     2,7524     0,0770 

Concentração              3        1,2339    86,2524    <0,0001 

Espécie x Concentração    6        0,0874     6,1117    <0,0001 

Erro                     36        0,0143  
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Tabela 5.4 - Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações das células intactas das cepas 

em relação ao controle.  

 

CEPA T3 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,2006 

10
5
 0,0046 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,2006 

10
5
 0,9820 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,3506 

10
5
 0,2006 

 

 

 

CEPA ITEP-024 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

10
3
 0,9837 

10
4
 0,9837 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

10
3
 0,9990 

10
4
 0,9990 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

10
3
 0,3711 

10
4
 0,9990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPA CYP-030 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,4450 

10
5
 0,7155 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0, 9202 

10
5
 0, 9202 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,9999 

10
5
 0,9927 

 

 

 

CEPA NPLJ-4 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,2860 

10
5
 0,0008 

10
6
 <0,0001 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,9999 

10
5
 0,9871 

10
6
 <0,0001 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

10
4
 0,0042 

10
5
 0,1643 

10
6
 <0,0001 
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Figura 5.4 – Testes realizados com extratos das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B), CYP-030 (C) e 

NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero D. gessneri. Nestes testes foram utilizadas as mesmas 

concentrações para todas as cepas. 
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Figura 5.5 – Testes realizados com extratos das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B), CYP-030 (C) e 

NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero D. pulex. Nestes testes foram utilizadas as mesmas 

concentrações para todas as cepas. 
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Figura 5.6 – Testes realizados com extratos das cepas: T3 (A), ITEP-024 (B), CYP-030 (C) e 

NPLJ-4 (D) utilizando o cladócero M. micrura. Nestes testes foram utilizadas as mesmas 

concentrações para todas as cepas. 
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Tabela 5.5 – Resultado da ANOVA para a sobrevivência entre as espécies expostas ao extrato 

das cepas. Os fatores na análise foram: Espécie (D. gessneri, D. pulex e M. micrura), Cepa 

(T3, ITEP-024, CYP-030 e NPLJ-4) e Concentração (0, 5, 10 e 20 mg.ml
-1

). 

                      df       MS         F         P 

Espécie                2     0,4933    48,7410   <0,0001 

Cepa                   3     0,2184    21,5763   <0,0001 

Concentração           3     0,3805    37,5900   <0,0001 

Espécie x Cepa         6     0,3642    35,9794   <0,0001 

Espécie x concentração 6     0,0788     7,7804   <0,0001 

Cepa x Concentração    9     0,0394     3,8885   <0,0001 

Espécie x Cepa 

x Concentração        18     0,0549     5,4202   <0,0001 

Erro                  144    0,0101 

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

 

Tabela 5.6 - Resultado da ANOVA para a sobrevivência dos cladóceros expostos as 

diferentes concentrações de extratos das cepas T3, ITEP-024, CYP-030 e NPLJ-4 no último 

dia de experimento. 

 

Cepa T3                  df         MS           F           P 

Espécie                  2         0,1565    13,1754     <0,0001 

Concentração             3         0,0958     8,0643      0,0003 

Espécie x Concentração   6         0,0470     3,9591      0,0038 

Erro                    36         0,0119 

 

 

Cepa ITEP-024            df         MS           F           P 

Espécie                   2          0,1002     8,7524    0,0006 

Concentração              4          0,1248    10,9005   <0,0001 

Espécie x Concentração    8          0,1041     9,0983   <0,0001 

Erro                     45          0,0114  

 

Cepa CYP-030            df         MS           F           P 

Espécie                   2          0,9382   62,0846    <0,0001 

Concentração              4          0,0944    6,2482     0,0004 

Espécie x Concentração    8          0,557     3,6838     0,0022     

Erro                     45          0,0151  

 

 

Cepa NPLJ-4             df         MS           F           P 

Espécie                  2          1,4292   136,8351    <0,0001 

Concentração             4          0,3152    30,1755    <0,0001 

Espécie x Concentração   8          0,1085    10,3923    <0,0001 

Erro                    45          0,0104  
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Tabela 5.7 - Teste de Tukey - Diferença entre as concentrações dos extratos em relação ao 

controle.  
 

CEPA T3 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

5 1,0000 

10 1,0000 

20 1,0000 

50 0,9702 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

5 1,0000 

10 1,0000 

20 0,9702 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

5 0,9998 

10 0,0516 

20 0,0003 

50 0,2000 

 

 

 

CEPA ITEP-024 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

5 0,9990 

10 1,0000 

20 0,9900 

50 0,3702 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

5 0,2033 

10 1,0000 

20 1,0000 

50 0,9999 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

5 0,9990 

10 1,0000 

20 0,0070 

50 <0,0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPA CYP-030 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

5 0,0700 

10 0,0005 

20 0,0028 

50 <0,0001 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

5 1,0000 

10 1,0000 

20 1,0000 

50 1,0000 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

5 0,5950 

10 0,9787 

20 0,5950 

50 0,9787 

 

 

CEPA NPLJ-4 

D. gessneri Controle 

Controle 1,0000 

5 <0,0001 

10 <0,0001 

20 <0,0001 

50 <0,0001 

D. pulex Controle 

Controle 1,0000 

5 0,9990 

10 1,0000 

20 1,0000 

50 0,9990 

M. micrura Controle 

Controle 1,0000 

5 0,0686 

10 0,5129 

20 0,1523 

50 <0,0001 
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Figura 5.7 – Efeito das células intactas da cepa T3 sobre a mobilidade dos cladóceros D. 

pulex (A) e M. micrura (B). A linha vermelha tracejada indica o momento em que os 

cladóceros foram transferidos para água mineral. 
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Tabela 5.8 – Resultado da ANOVA para a mobilidade de D. pulex (A) e M. micrura (B) 

durante o período de exposição à cepa T3 nos bioensaios com células intactas.  

 df MS F P 

Espécie    1 0,4835 171,1967 <0,0001 

Tempo 2 2,4318 861,0984 <0,0001 

Concentração 2 2,3889 845,9016 <0,0001 

Espécie x Tempo                2 0,1443 51,0984 <0,0001 

Espécie x Concentração                 2 0,1506 53,3115 <0,0001 

Tempo x Concentração 4 0,6101 216,0492 <0,0001 

Espécie x Tempo 

x Concentração                             

 

4 

 

0,5389 

 

19,0820 

 

<0,0001 

Erro 54 0,0030   

* df – Grau de liberdade; MS – Média quadrada; F – Fator; P – Nível de significância de 95% (< 0,05) 

 

Tabela 5.9 – Resultado da ANOVA para a mobilidade de D. pulex (A) e M. micrura (B) 

durante o período de recuperação à cepa T3 nos bioensaios com células intactas.  

ANOVA df MS F P 

Espécie    1 0,1287 13,4526 <0,0001 

Tempo 2 1,1168  116,7304 <0,0001 

Concentração 2 1,6174  169,0526 <0,0001 

Espécie x Tempo                 2 0,1104 11,5410 <0,0001 

Espécie x Concentração                 2 0,0340    3,5554  0,0357 

Tempo x Concentração 4 0,3589 37,5108 <0,0001 

Espécie x Tempo 

x Concentração                             

 

4 

 

0,0464 

 

   4,8517 

 

0,0021 

Erro 54 0,0096   
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5.3 Discussão 

 

Através dos bioensaios realizados, podemos observar diferentes sensibilidades entre as 

espécies de cladóceros testadas em relação às cepas de cianobactérias e às suas toxinas. As 

diferentes cepas, por sua vez, tiveram diferentes graus de toxicidade (CL50) para uma mesma 

espécie de cladócero.  As respostas observadas também foram variadas, ou seja, os cladóceros 

apresentaram desde nenhum efeito adverso, paralisia completa dos movimentos natatórios, até 

a morte do animal.  

Neste estudo o extrato da cepa NPLJ-4 não afetou a sobrevivência de D. pulex, ao 

contrário do que foi observado no teste com células intactas. Em seus experimentos, DeMott 

et al. (1991) também observaram que Daphnia foi menos sensível a microcistina dissolvida 

do que a células intactas de Microcystis aeruginosa, e sugeriram que isto se deve, 

provavelmente, a uma menor absorção das toxinas quando dissolvidas na água. Devido ao 

fato destas toxinas serem consideradas endotoxinas (Carmichael, 1992), os efeitos tóxicos são 

mais expressivos após a ingestão e digestão das células no trato digestivo. Ferrão-Filho et al. 

(2000) também observaram que três cepas de M. aeruginosa apresentaram diferentes 

toxicidades às várias espécies de cladóceros testadas, e sugeriram que isto poderia estar 

associado à quantidade de bainha mucilaginosa nas células, que variou de uma cepa para 

outra, levando a diferenças de digestibilidade e absorção das toxinas no trato digestivo dos 

animais.  

Por outro lado, o extrato da cepa T3 reduziu a sobrevivência de M. micrura, o que não 

foi observado nos bioensaios realizados com células intactas, que reduziu somente a 

sobrevivência do cladócero D. gessneri. No entanto, esta redução na sobrevivência foi de 

apenas 30%, o que indica que a toxicidade desta cepa é baixa para este cladócero. 

Estes fatos sugerem que os efeitos das células intactas e toxinas dissolvidas nos testes 

com extratos estão associados a diferenças na capacidade de ingestão e digestão das células e 

assimilação das toxinas pelos cladóceros.  

A cepa T3, produtora de saxitoxinas, além de ter causado redução na sobrevivência 

dos cladóceros, causou também um efeito paralisante em todos os bioensaios realizados, tanto 

com células intactas quanto com extratos, reduzindo a atividade natatória dos cladóceros D. 

pulex e M. micrura (Figura 5.7). Este efeito, entretanto, não foi observado em D. gessneri. O 

efeito da cepa T3 sobre a mobilidade dos cladóceros foi, provavelmente, devido ao fato das 

saxitoxinas causarem o bloqueio nos canais de sódio e impedirem o fluxo de íons, interferindo 

desta maneira na transmissão dos impulsos nervosos no músculo locomotor das segundas 
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antenas, causando, portanto, a paralisia nos movimentos natatórios. Estes resultados estão de 

acordo com os obtidos durante os bioensaios agudos e crônicos com a cepa T3 nos capítulos 1 

e 2, onde os animais foram imediatamente imobilizados, permanecendo no fundo do tubo.  

A cepa ITEP-024 (A. spiroides) reduziu a sobrevivência do cladócero M. micrura e a 

cepa CYP-030 (C. raciborskii) reduziu a sobrevivência do cladócero D. gessneri, somente 

quando os mesmos foram expostos ao extrato destas cepas. Este fato pode estar relacionado 

com a morfologia destas espécies filamentosas, o que tornaria difícil a sua ingestão pelos 

cladóceros. A morfologia colonial ou filamentosa de algumas espécies de cianobactérias pode 

interferir na alimentação de filtradores não seletivos, como os cladóceros, reduzindo a 

ingestão de partículas alimentares. Este é, inclusive, um dos fatores da inadequação das 

cianobactérias filamentosas como alimento para o zooplâncton (Fulton & Paerl, 1987; De 

Bernardi & Giussani, 1990). Contrapondo DeMott et al. (1991),  sob a forma de extratos, as 

toxinas estariam mais disponíveis para serem assimiladas pelos cladóceros. Desta maneira, a 

morfologia das células pode ser um fator limitante no biomonitoramento das toxinas de 

cianobactérias através de bioensaios com zooplâncton. No entanto, em alguns casos, mesmo 

após a lise das células e liberação das toxinas, o efeito tóxico não foi observado. Este fato 

ocorreu na exposição ao extrato da cepa ITEP-024, que não causou efeito em D. gessneri e D. 

pulex, e na exposição à cepa CYP-030, que não teve efeito sobre os cladóceros D. pulex e M. 

micrura, tanto sob a forma de células intactas como de extratos. Alternativamente, estes 

resultados podem indicar uma resistência dos cladóceros D. pulex e M. micrura a 

cylindrospermopsina e dos cladóceros D. pulex e D. gessneri à anatoxina-a(s). 

Os resultados também mostraram que a cepa NPLJ-4 (M. aeruginosa) produtora de 

microcistinas foi a cepa que apresentou maior letalidade para os cladóceros, tanto sob a forma 

de células intactas ou de extratos. O fato do cladócero  D. gessneri ter sido fortemente afetado 

pelas cepas  CYP-030  e NPLJ-4, sugere que D. gessneri é mais sensível às hepatotoxinas. 

Estes resultados estão de acordo com alguns estudos, que observaram diferentes 

sensibilidades entre vários clones e espécies de cladóceros expostos às toxinas purificadas 

(Microcistina-LR e nodularina) e células tóxicas e não tóxicas de M. aeruginosa (Lampert, 

1982; De Mott et al., 1991; Hietala et al., 1995, 1997 e Laurén-Määttä et al., 1997; Ferrão-

Filho et al., 2000). 

De acordo com Reinikainen et al. (1995) várias espécies de cianobactérias têm efeitos 

negativos na sobrevivência, crescimento e reprodução de Daphnia. A toxicidade, no entanto, 

pode diferir entre espécies ou cepas de cianobactérias, e cada toxina pode exercer um efeito 
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específico sobre o zooplâncton, que pode ser mais sensível a algumas toxinas do que outras 

(De Mott et al., 1991).  

Entretanto, a resistência de algumas espécies de zooplâncton às cianobactérias e suas 

toxinas em ecossistemas aquáticos pode ser uma vantagem competitiva sobre outras espécies 

mais sensíveis, principalmente em ambientes onde as cianobactérias ocorrem freqüentemente. 

Esta resistência tem sido considerada como um fator determinante na composição das 

comunidades zooplanctônicas (Lampert, 1982; Ferrão-Filho, 1998; Gilbert, 1994). Portanto, 

as espécies mais resistentes poderiam acumular toxinas e desta maneira transferí-las para 

níveis tróficos superiores na cadeia alimentar, como já foi confirmado por alguns estudos 

sobre o acúmulo de cianotoxinas em zooplâncton. Thostrup & Cristoffersen (1999) 

observaram o acúmulo de microcistinas em Daphnia, Ferrão-Filho et al. (2002b) verificaram 

o acúmulo de microcistinas na comunidade zooplanctônica da lagoa de Jacarépaguá/RJ e 

Nogueira et al. (2004) observaram o acúmulo de saxitoxinas, produzida por  Aphanizomenon 

issatschenkoi, em D. magna. Em todos estes estudos, os autores sugerem que o zooplâncton 

pode servir como vetor na transferência de cianotoxinas na cadeia alimentar e, 

conseqüentemente, expor peixes e pássaros, e até o homem a estas toxinas. 

Por outro lado, os cladóceros são considerados espécies-chave em muitos ambientes 

de água doce, e o gênero Daphnia freqüentemente domina as comunidades zooplanctônicas e 

pode ter um efeito pronunciado na composição e abundância de espécies do fitoplâncton 

através da sua capacidade filtradora (Reynold, 1994 citado em Gustafsson & Hansson, 2004). 

Portanto, a utilização destas espécies, em programas de biomonitoramento, pode fornecer 

informações importantes sobre o efeito das cianobactérias e de suas toxinas nos ecossistemas 

aquáticos, na medida em que alterações nas populações de cladóceros podem exercer um 

efeito em cascata  (“top-down effect”), alterando a composição do fitoplâncton (Carpenter et 

al., 1985; Shapiro & Wright, 1984). 

 Como foi observado, a sensibilidade de D. pulex às saxitoxinas a torna um excelente 

biomonitor para estas toxinas em ambientes aquáticos, como foi observado no capítulo 1, 

onde apenas 100 células mL
-1

, o equivalente a 0,00846 ng STX.L
-1

, foi suficiente para causar 

uma inibição nos movimentos natatórios desta espécie. Nos testes com o séston do Funil ficou 

demonstrado que esta espécie também foi capaz de reconhecer estas toxinas em amostras 

naturais, o que torna a aplicabilidade destes testes muito grande em biomonitoramento de 

cianotoxinas em ambientes aquáticos. 

Além disso, o emprego de bioensaios com cladóceros visando o biomonitoramento de 

cianotoxinas em corpos d´água é um procedimento que requer pouco investimento, com 
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tempo de resposta rápido e fornece uma informação real dos efeitos das cianotoxinas sobre os 

organismos aquáticos. 

Portanto, para o biomonitoramento de cianotoxinas em ambientes aquáticos, através da 

utilização de bioensaios com cladóceros, alguns fatores devem ser considerados, tais como: 1) 

escolher algumas espécies representativas do ambiente para que se tenha a real noção dos 

efeitos das células de cianobactérias e de suas toxinas, identificando desta maneira as espécies 

sensíveis; 2) estimar em que grau a morfologia das células produtoras de toxinas inviabiliza a 

utilização de células intactas. Neste caso, bioensaios com os extratos seriam mais eficientes, 

pois disponibilizariam as toxinas para serem então assimiladas pelos cladóceros; 3) 

reconhecer os efeitos produzidos pelas cianobactérias e por suas toxinas sobre os cladóceros, 

tais como redução na sobrevivência, inibição da mobilidade ou nenhum efeito observado; 4) 

identificar as espécies de cladóceros resistentes, pois estas espécies podem co-existir com 

florações de cianobactérias e acumular as cianotoxinas, servindo como vetores potenciais de 

toxinas para níveis tróficos superiores da cadeia alimentar; 5) a utilização de métodos 

analíticos para a confirmação de resultados positivos devem ser utilizados, para que medidas 

mitigadoras sejam implementadas.  

Neste estudo, utilizando cepas produtoras de diferentes cianotoxinas (anatoxina-a(s), 

cilindrospermopsina, microcistinas e saxitoxinas), que ocorrem  nos corpos d´água brasileiros 

(Tabela 5.10), pudemos entender melhor os efeitos das cianobactérias e de suas toxinas sobre 

algumas espécies de cladóceros, e desta maneira, sugerir a utilização de bioensaios (Tabelas 

5.11 e 5.12) em programas de biomonitoramento para a identificação de cianotoxinas em 

lagos e reservatórios utilizados para abastecimento público e recreação.  
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Tabela 5.10 – Resultado dos bioensaios de sobrevivência e mobilidade dos cladóceros 

expostos às células intactas e aos extratos das cepas: 

Cladóceros Efeitos 

T3 

C. raciborskii 

Saxitoxinas 

ITEP-024 

A. spiroides 

Anatoxina-a(s) 

CYP-030 

C. raciborskii 

Cilindrospermopsina 

NPLJ-4 

M. aeruginosa 

Microcistinas 

  Célula Extrato Célula Extrato Célula Extrato Célula Extrato 

D. gessneri Mobilidade - - - - - - - - 

 Sobrevivência * - - - - * * * 

D. pulex Mobilidade * * - - - - - - 

 Sobrevivência - - - - - - * - 

M. micrura Mobilidade * * - - - - - - 

 Sobrevivência - * - * - - * * 

* Com efeito  

-  Sem efeito 

 

Tabela 5.11 – Protocolos de Bioensaios de sobrevivência com cladóceros para o 

biomonitoramento de cianotoxinas.  

 

Data:                            Amostra:                               Concentração: 

Espécie de zooplâncton: 

Réplicas Número de organismos vivos 

 Dias 0 1 2 3 4 

1          

2          

3          

4          

 Início do experimento - 10 animais por réplica 
 

Tabela 5.12 – Protocolos de Bioensaios de mobilidade com cladóceros para o 

biomonitoramento de cianotoxinas.  
 

Data:                            Amostra:                               Concentração: 

Espécie de zooplâncton: 

Réplicas Número de organismos móveis 

 Horas 0 24 48 72 96 

1          

2          

3          

4          

 Início do experimento - 10 animais por réplica 

 Fase de exposição – 0, 24 e 48 horas 

 Fase de recuperação – 48, 72 e 96 horas 
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6 DISCUSSÃO GERAL 

Nos resultados obtidos durante a realização deste estudo ficou evidente que os 

cladóceros apresentaram diferentes sensibilidades para cada uma das cepas de cianobactérias 

testadas, tanto às células intactas quanto aos extratos. A sensibilidade dos cladóceros às cepas 

variou em função de alguns fatores, tais como: toxicidade de cada cepa, morfologia das 

células, resistência fisiológica de cada espécie zooplanctônica, além da capacidade de 

digestão das células e assimilação das toxinas pelos cladóceros. De acordo com Ferrão-Filho 

(1998), estas diferentes sensibilidades podem causar mudanças na composição de espécies da 

comunidade zooplanctônica de ambientes naturais, favorecendo algumas espécies mais 

resistentes em detrimento de outras mais sensíveis. 

Pode-se verificar que as diferentes cepas de cianobactérias testadas exerceram efeitos 

variados sobre as espécies de cladóceros, desde nenhum efeito adverso, paralisia dos 

movimentos natatórios, até a morte do animal. Estas diferentes respostas, podem ser 

decorrente das diferentes toxinas produzidas pelas cepas e aos diferentes mecanismos de ação 

das toxinas. A cepa T3 (C. raciborskii), produtora de saxitoxinas (capítulo 1, 2 e 3), e a água 

do reservatório do Funil (capítulo 1) com ocorrência de C. raciborskii, causaram inibição dos 

movimentos natatórios nos cladóceros D. pulex e M. micrura. No entanto, esta cepa causou 

pouco efeito na sobrevivência destes cladóceros. A cepa NPLJ-4, produtora de microcistinas, 

foi a cepa que apresentou maior letalidade para os cladóceros, tanto sob a forma de células 

intactas quanto de extratos, sem no entanto, ter causado qualquer inibição nos movimentos 

natatórios (capítulo 3). Um efeito similar foi observado durante o período de exposição à água 

bruta do Funil, onde alguns cladóceros apresentaram-se temporariamente imobilizados e 

outros morreram (capítulo 1). Portanto, o efeito letal observado sobre os cladóceros na água 

bruta do Funil, foi provavelmente devido a presença de microcistinas, e o efeito da 

imobilização, foi provavelmente, devido às saxitoxinas.  

O cladócero D. gessneri foi sensível à cepa NPLP-1 (C. raciborskii) (capítulo 2), 

provavelmente devido à presença de algum composto bioativo ainda não caracterizado 

produzido por esta cepa e foi também sensível ao extrato da cepa CYP-030 (C. raciborskii), 

produtora de cilindrospermopsina, e à cepa NPLJ-4 (Microcystis aeruginosa), produtora de 

microcistina, o que sugere que D. gessneri é mais sensível às hepatotoxinas (capítulo 3). 

O extrato da cepa ITEP–024 (A. spiroides), produtora de anatoxina-a(s), apresentou 

um efeito negativo na sobrevivência de M. micrura (capítulo 3). Além disso, a presença da 

cianobactéria Anabaena sp., uma produtora potencial de anatoxina-a(s), pode ter sido a 

responsável pela inibição da atividade acetilcolinesterásica na água bruta do Funil (capítulo 
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1). No entanto, o efeito observado sobre a mobilidade dos cladóceros com a amostra do Funil, 

provavelmente, não foi causado pela anatoxina-a(s), uma vez que o extrato da cepa ITEP-024, 

não apresentou qualquer efeito sobre a mobilidade dos cladóceros. 

Embora ainda pouco se saiba sobre como estas toxinas agem no zooplâncton, cada 

toxina possui um mecanismo de ação específico. As hepatotoxinas agem principalmente no 

fígado de vertebrados, sendo que as microcistinas (peptídeos cíclicos) inibem as proteínas 

fosfatases 1 e 2A, e as cilindrospermopsinas (alcalóides hepatotóxicos) são inibidores de 

síntese proteíca. As neurotoxinas impedem a propagação dos impulsos nervosos, sendo que as 

saxitoxinas (alcalóides neurotóxicos) agem bloqueando os canais de sódio nos neurônios e a 

anatoxina-a(s) (alcalóide neurotóxico) inibe a atividade da enzima acetilcolinesterase. 

Portanto, espera-se que as espécies zooplanctônicas apresentem diferentes respostas às 

cianotoxinas, em função dos diferentes mecanismos de ação.  

O efeito da cepa T3 (C. raciborskii) sobre a mobilidade dos cladóceros (capítulo 1 e 3) 

foi mais pronunciado do que o efeito na sobrevivência, provavelmente devido à ação 

neurotóxica das saxitoxinas produzidas por esta cepa. Isto, portanto, resultaria na paralisia das 

segundas antenas, responsáveis pelos movimentos natatórios. A inibição dos movimentos 

natatórios em D. pulex iniciou-se aproximadamente após 1 hora de exposição (dados não 

apresentados) e a recuperação dos movimentos se deu logo após a transferência para água 

mineral (capítulo 1 e 3), mostrando ser este um efeito reversível. Este efeito reversível 

começa já nos primeiros 30 minutos após a retirada dos animais da água contendo filamentos 

de C. raciborskii (Ferrão-Filho et al. 2004). Nossos dados concordam com os de Haney et al. 

(1995), que observaram uma diminuição na taxa de batimentos dos apêndices filtradores no 

cladócero D. carinata, causada por saxitoxinas, efeito este que também demonstrou-se 

reversível. 

DeMott & Dhawale (1995) demonstraram que a microcistina-LR inibe a atividade das 

proteínas fosfatases 1 e 2A de três espécies de zooplâncton, sendo Daphnia pulicaria e 

Diaptomus birgei mais sensíveis do que D. pulex à inibição destas proteínas pela microcistina. 

Portanto, o efeito letal da cepa NPLJ-4 (Microcystis aeruginosa) sobre os cladóceros se deveu 

provavelmente à ação das microcistinas que inibiram as proteínas fosfatases 1 e 2A levando 

os cladóceros à morte em poucas horas. O fato de alguns cladóceros terem sobrevivido a 

exposição à cepa NPLJ-4, provavelmente se deveu ao fato de algumas espécies serem mais 

resistentes à inibição das proteínas fosfatases 1 e 2A, causada pelas microcistinas. 

A resistência específica de cladóceros a algumas toxinas também foi observada, como 

no caso de D. gessneri que não apresentou inibição na mobilidade dos apêndices natatórios 
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(capítulo 1) e não teve a sua reprodução afetada (capítulo 2) em nenhum dos bioensaios 

realizados, quando exposto à cepa T3. Os cladóceros D. pulex e M. micrura foram resistentes 

à cepa CYP-030, enquanto D. gessneri e D. pulex foram resistentes à cepa ITEP-024, tanto às 

células intactas quanto aos extratos. Portanto, isto parece indicar que o cladócero M. micrura 

é resistente à cylindrospermopsina, D. gessneri à anatoxina-a (s) e D. pulex é resistente tanto à 

cylindrospermopsina quanto à anatoxina-a (s) (capítulo 3). 

De acordo com Kurmayer & Jüttner (1999), a co-existência de espécies 

zooplanctônicas com cianobactérias tóxicas pode envolver resistência fisiológica às 

cianotoxinas. Desta maneira, espécies mais resistentes podem acumular toxinas e servir como 

vetor na transferência das toxinas para níveis tróficos superiores da cadeia alimentar, como 

peixes, pássaros e até humanos (Thostrup & Cristoffersen, 1999; Ferrão-Filho et al., 2002b; 

Nogueira et al., 2004). 

Por outro lado, algumas espécies zooplânctônicas possuem adaptações fisiológicas e 

comportamentais que aumentam suas habilidades para coexistir com cianobactérias tóxicas, 

como capacidade de selecionar os alimentos, baseada na toxicidade ou morfologia, resistência 

às toxinas ou simplesmente apresentam uma  inabilidade em consumir grandes colônias ou 

filamentos (Fulton & Paerl, 1987; DeMott & Moxter, 1991, DeMott et al., 1991; Kurmayer & 

Jüttner, 1999; Ferrão-Filho & Azevedo, 2003). 

Portanto, há evidências de que as cianobactérias e suas toxinas têm um efeito na 

estrutura das populações zooplanctônicas, podendo levar a um declínio na sua biomassa. Este 

tem sido considerado um dos motivos do sucesso das cianobactérias nos ambientes aquáticos 

(Kaebernick & Neilan, 2001; Fulton & Paerl, 1987).  

Algumas cepas afetaram a sobrevivência dos cladóceros somente quando testadas na 

forma de células intactas, como é o caso da cepa NPLJ-4 que afetou a sobrevivência de D. 

pulex e a cepa T3 que afetou a sobrevivência de D. gessneri. De acordo com De Mott et al. 

(1991) isto se deve, provavelmente, a uma menor absorção das toxinas quando dissolvidas na 

água. Para outras cepas as toxinas só foram disponibilizadas após a lise das células, como é o 

caso da cepa CYP-030, que afetou a sobrevivência de D. gessneri, e a cepa ITEP-024, que 

afetou a sobrevivência de M. micrura. Neste caso, o tamanho do filamento ou colônia é um 

fator que poderia ter interferido na ingestão das células tóxicas, tornando o efeito tóxico 

menos evidente e não proporcional à concentração de células tóxicas no meio. Ferrão-Filho & 

Azevedo (2003) encontraram pouco efeito de amostras de séston da Lagoa de Jacarepaguá 

contendo Microcystis hepatotóxica sobre duas espécies de cladóceros, apesar da presença de 

altas concentrações de microcistinas nestas amostras, e atribuíram este fato ao grande 
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tamanho das colônias, o que ocasionou uma diminuição do efeito ‘dose-resposta’. Portanto, a 

morfologia per se é tida como um mecanismo de defesa pré-ingestão, o que dificulta a 

predação pelo zooplâncton (Lürling & Van Donk, 2000). 

Uma possível diferença na capacidade de digestão entre as espécies de cladóceros 

pode interferir nos efeitos tóxicos produzidos pelas células intactas de cianobactérias e por 

suas toxinas, pois este efeito é mais pronunciado após a ingestão e digestão das células no 

trato digestivo (efeito pós-ingestão). Ao contrário, algumas espécies de fitoplâncton, como 

clorofíceas gelatinosas e cianobactérias que são difíceis de serem ingeridas ou digeridas, seja 

pela morfologia ou pela presença de bainha mucilaginosa (Porter, 1975), só poderiam exercer 

efeito tóxico quando as células fossem rompidas e as toxinas assimiladas diretamente da água. 

Assim, segundo Ferrão-Filho et al. (2000) a capacidade de assimilação das toxinas pelos 

cladóceros é também um fator determinante na sensibilidade destes organismos. 

Neste estudo foram descritos pela primeira vez os efeitos das saxitoxinas produzidas 

por uma cepa de C. raciborskii, na sobrevivência, reprodução e fecundidade em cladóceros de 

água doce e também o primeiro relato de inibição nos movimentos natatórios em cladóceros 

expostos a saxitoxinas. Este efeito paralizante das saxitoxinas pode impedir a predação por 

algumas espécies zooplanctônicas ou inviabilizar a permanência de espécies sensíveis através 

da redução na taxa de crescimento, levando estas populações ao declínio. 

Este estudo contribuiu também para uma melhor compreensão dos efeitos de 

diferentes cepas de cianobactérias e cianotoxinas sobre cladóceros em ecossistemas aquáticos 

de água doce e sugere a utilização de bioensaios com cladóceros em programas de 

biomonitoramento de lagos e reservatórios utilizados para recreação e abastecimento público, 

visando a identificação de cianotoxinas e seus efeitos nos ecosssistemas aquáticos. 

Para tanto, alguns fatores foram considerados importantes para o estabelecimento de 

protocolos padronizados. Entre eles, a seleção de espécies representativas do ambiente 

aquático, o conhecimento da morfologia da espécie produtora de toxinas, identificação dos 

efeitos produzidos pelas cianobactérias e suas toxinas sobre os cladóceros, identificação das 

espécies resistentes e das espécies sensíveis e a identificação do tipo de toxina produzida. 

Assim, a utilização de bioensaios com cladóceros pode reduzir os custos em programas de 

monitoramento da qualidade da água, além de fornecer informações sobre quais espécies 

seriam mais afetadas pelas florações de cianobactérias. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1 Os cladóceros testados apresentaram nas condições experimentais utilizadas diferentes 

sensibilidades nos bioensaios de mobilidade. Os cladóceros D. pulex e M. micrura 

apresentaram uma inibição dos movimentos natatórios quando foram expostos à cepa T3 

(C. raciborskii) e à água bruta do Funil, enquanto D. gessneri não apresentou nenhuma 

inibição na mobilidade dos apêndices natatórios, o que demonstrou uma resistência desta 

espécie às saxitoxinas; 

 

2 A cepa não tóxica NPLP-1 (C. raciborskii) não apresentou efeito na mobilidade dos 

apêndices natatórios dos cladóceros, demonstrando que o efeito na inibição dos 

movimentos natatórios foi possivelmente causado pelas saxitoxinas produzidas pela cepa 

T3 ou presentes na água bruta do Funil. Este pode ser considerado o primeiro relato de 

inibição nos movimentos natatórios em cladóceros expostos às saxitoxinas; 

 

3 A morte de alguns cladóceros durante os bioensaios com a água bruta do Funil pode ter 

sido devido a presença de microcistinas. Por outro lado, a inibição da atividade 

acetilcolinesterásica observada no extrato da água bruta do Funil, pode ter sido produzida 

pela presença da cianobactéria Anabaena sp., potencialmente produtora de anatoxina-a(s); 

 

4 Nos bioensaios crônicos, os cladóceros testados apresentaram diferentes sensibilidades às 

cepas de cianobactérias. Os cladóceros D. pulex e M. micrura foram sensíveis à cepa T3 e 

foram afetados positivamente pela cepa NPLP-1, enquanto o cladócero D. gessneri foi 

resistente à cepa T3 e sensível à cepa NPLP-1. A resistência  de D. gessneri à cepa T3 

pode indicar uma resistência fisiológica desta espécie às saxitoxinas, enquanto a 

sensibilidade de D. gessneri à cepa NPLP-1 pode ser devido à presença de algum 

composto bioativo produzido por esta cepa; 

 

5 O aumento na fecundidade média e na taxa de crescimento dos cladóceros D. pulex e M. 

micrura observado quando expostos à cepa NPLP-1 nos testes crônicos, pode ser devido a 

uma complementação alimentar fornecida por esta cepa; 

 

6 Nos bioensaios realizados com as diferentes cepas, os efeitos variaram desde nenhum 

efeito adverso, paralisia dos movimentos natatórios, até a morte do animal. Portanto, 
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foram observadas diferentes respostas e diferentes sensibilidades entre as espécies de 

cladóceros testadas, em relação às cepas de cianobactérias e às suas toxinas. 

 

7 O efeito da cepa T3 na mobilidade foi mais pronunciado do que o efeito na sobrevivência; 

ao contrário da cepa NPLJ-4, produtora de microcistina, que apresentou maior letalidade 

para os cladóceros, tanto sob a forma de células intactas ou extrato. 

 

8 Os cladóceros D. pulex e M. micrura foram resistentes à cepa CYP-030, produtora de 

cylindrospermopsina, e os cladóceros D. pulex e D. gessneri foram resistentes à cepa 

ITEP-024, produtora de anatoxina-a(s); 

 

9 O cladócero D. pulex demonstrou ser potencialmente um bom biomonitor para saxitoxinas 

em água de abastecimento, apresentando uma alta sensibilidade a estas toxinas à partir de 

100 células mL
-1

 ~ 0,00846 ng.L
-1

 eqSTX. 

 

10 O presente estudo demonstrou que para a utilização de microcrustáceos planctônicos 

(cladóceros), na detecção de cianotoxinas em águas de abastecimento, tem que se levar em 

conta a sensibilidade destes organismos às diferentes toxinas, o modo de ação destas 

toxinas (paralisia ou morte) e a acessibilidade dos mesmos às toxinas (células intactas ou 

extratos).  
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