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Organismos microscópicos (maioria) - fitoplâncton  
Também conhecidos como cianofíceas, cianoprocariotas e algas azuis 

Entre os mais antigos do planeta - 2,5 bilhões anos   

               
                             Suportam baixa concentração  de oxigênio     

  
  Fixação de nitrogênio atmosférico (heterocitos) 
 
 Adaptações             Aerótopos (vesículas de gás com importante função na flutuação) 
  
  Células de resistência – acineto 
 
  Estocam fósforo  
  
  Toxinas - Cianotoxinas 

 
 

CIANOBACTÉRIAS 

Segundo suas estruturas químicas, as toxinas são peptídeos cíclicos, alcalóides ou lipolissacarídeos 
Por sua ação farmacológica, são caracterizadas como neurotoxinas, hepatotoxinas e dermatotoxinas 
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Alacalóides dermatotóxicos* 
(aplysiatoxina e lyngbiatoxina) 

Lipopolissacarídeos (LPS) 

? e ainda.... 

*Toxinas irritantes ao contato  (dermatotoxinas) – 
endotoxinas pirogênicas, comumente encontradas 
nas membranas celulares de bactérias gram 
negativas  



Florações de cianobactérias 

Multiplicação excessiva de uma ou algumas espécies, podendo produzir coloração visível 
nos corpos d’água - Lagos, reservatórios, oceanos e rios. 
 
- Eutrofização - excesso de nitrogênio e fósforo nos corpos d´água provenientes de esgotos 
domésticos ou industriais, erosão de solos agrícolas e drenagem urbana. 
 

- “Natas” na superfície: aerótopos e bainhas mucilaginosas 
 
- Gosto e odor na água: geosmina e 2-methylisoborneol(2-MIB)-metabólitos 

     



Cianobactérias e o meio ambiente  
Florações 

População pré-existente 

Condições hidrológicas e morfologia 
do corpo d´água 

baixa correnteza; alto tempo de retenção; 

forma dendrítica ou remansos; 

Intensidade luminosa tolerância a altas intensidades luminosas (carotenóides);requerem pouca 
energia para a manutenção das funções celulares (crescem em intensidade 
luminosa mais baixa – turbidez) 

Estabilidade da população não sofrem impactos significativos devido à herbivoria; 

presença de acinetos (esporos de resistência) 

Aerótopos células com densidade menor que a água; capacidade de controlar sua 
flutuabilidade: formação de escumas superficiais, coluna d´água  

Taxa de crescimento possuem taxa de crescimento bem menor que outras algas (tempo de 
retenção x floração) 

Temperatura temperatura ótima acima de 25°C, podendo crescer em temperaturas entre 
15 e 35°C 

Fósforo e nitrogênio maior afinidade por P e N que outros organismos fotossintéticos; 

capacidade em estocar fósforo - crescimento da biomassa; relação N:P < 10; 
capacidade em fixar N atmosférico - heterocito 

Fatores que influenciam a formação de florações de cianobactérias 
planctônicas 



Evidências no mundo 

Cianobactérias e Saúde Pública  

1000 anos atrás: dinastia Han, China – general Zhu Ge-Ling 

Austrália, 1878 
morte de ovelhas, 
cavalos e cães 

(Falconer, 1994) 

EUA, 1930 
10 000 pessoas com 
gastroenterite 

África do Sul, 1943 
morte de milhares de 
ovelhas e outros 
animais 

EUA, 1952 morte de 7000 animais 

Pensilvânia,  1975 
5 000 pessoas com 
infecções 
gastrointestinais 



Itaparica, 1988 
morte de 88 pessoas / 
2000 intoxicadas 

(Teixeira et al, 1993) 

Caruaru, 1996  54 óbitos (Jochimse et al., 1998) 

Evidências no Brasil 

Cianobactérias e Saúde Pública  



Fonte: Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP);114(6),jun. 1993. 
Teixeira et al. Epidemia de gastroenterite na área da Barragem de Itaparica, Bahia 
 

Evidências no Brasil 
Cianobactérias e Saúde Pública  

Itaparica (BA), 1988 

123 pacientes renais crônicos 
com quadro clínico compatível 
com uma grave hepatotoxicose 
após sessões de hemodiálise. 54 
mortes em cinco meses. 
 
Este passou a ser o primeiro caso 
confirmado de mortes humanas 
causadas por uma toxina 
produzida por cianobactérias 
(Jochimse et al.,  1998). 

Caruaru (PE), 1996  
 



Legislação 
No Brasil, a primeira a considerar  

cianobactérias e cianotoxinas como parâmetros de potabilidade da água para 
consumo humano: Portaria MS 1469/2001 

Atual: 
Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5 do Ministério da Saúde, 

de 03/10/2017 

 Controle e Vigilância da Água para Consumo Humano - Padrões de Potabilidade  

 
Cianobactérias  

      Anexo XII: Monitoramento de cianobactérias no manancial de abastecimento de água: 
 

- Mensal se ≤ 10.000 células/mL 
- Semanal se > 10.000 células/mL 

 



   Art. 40 § 4°: Se densidade de cianobactérias no manancial de captação exceder 20.000             

         células/mL          

 

 análise de cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com  

       frequência semanal 

 

   Anexo XII: Se no manancial de captação as concentrações de cianotoxinas forem       

maiores que seu VMP para água tratada 

 

  obrigatória a análise de cianotoxinas na saída do tratamento semanalmente 

 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Cianotoxinas 
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Parâmetro Unidade VMP 

Microcistina µg/L 1,0 

Saxitoxinas μg equivalente STX/L  3,0 

*Anatoxina-a N/D N/D 

*Cilindrospermopsinas 

 
µg/L 1,0 

         
Anexo VIII – saída do tratamento 

         

 

     
* Parâmetros constantes como recomendação na Portaria 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 



Uma pessoa normalmente ingere de 3 a 4 litros de água por dia, o equivalente entre 1.000 a 
1.500 litros por ano aproximadamente.  
Um paciente em hemodiálise crônica entra em contato, por meio do hemodialisador, com 
52 a 78 litros de água por dia, ou seja, aproximadamente 19.000 a 28.500 litros por ano.  

 
Água potável e balneabilidade – intoxicação  crônica e aguda 
• baixo volume consumido  
• barreira natural de proteção intestinal 
 
Água  de hemodiálise – intoxicação aguda  
• grande volume utilizado 
• contato indireto da água com o sangue do paciente, separado  
dela apenas por uma membrana artificial que permite trocas por  
difusão e osmose  

Hemodiálise 

As endotoxinas bacterianas são lipopolissacarídeos da superfície da membrana de bactérias 
Gram-negativas (ex. Escherichia coli, Pseudomonas spp.) e cianobactérias.  
Uma concentração bacteriana acima de 2000 UFC/mL, em geral, determina nível de Endotoxina 
suficiente  para gerar sintomas clínicos. 

RISCO         

RISCO         

Cianotoxinas 



NOTA TÉCNICA 
Nº 001/2015 - VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS 

PROCEDIMENTOS QUANTO À OCORRÊNCIA DE FLORAÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS EM 
MANANCIAIS UTILIZADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Considerando o Protocolo: “Protocolo de Procedimentos quanto à Floração de Cianobactérias e outros 
em mananciais de captação” (primeiramente estabelecido em 2002), a Secretaria Estadual da Saúde - 
SES/RS, através do Centro Estadual de Vigilância de Saúde - CEVS e, em acordo, com a Sociedade Gaúcha 
de Nefrologia e os Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano do Estado Rio Grande do 
Sul estabelece: 
 
 1. Sempre que o número de células de cianobactérias estiver acima do valor máximo 
(20.000 células/ml) - Portaria MS N° 2914/11 (Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 05/2017) 
determina-se que os Responsáveis pelos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano do 
Estado deverão informar esta ocorrência: 
 1.a ... ao VIGIAGUA/CEVS, indicando o manancial 
 1.b..... e aos Serviços de Diálise do estado e à Sociedade Gaúcha de Nefrologia – SGN 
 1.c Informar ao VIGIAGUA/CEVS os resultados das análises para cianotoxinas, quando 
presentes no manancial e/ou na água tratada. À SGN deverão informar quando ocorrer cianotoxinas na 
água tratada conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 05/2017 
 

          SEMANALMENTE 
 



NOTA TÉCNICA 
Nº 001/2015 - VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS 

PROCEDIMENTOS QUANTO À OCORRÊNCIA DE FLORAÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS EM 
MANANCIAIS UTILIZADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ............. 

 
1.e Os Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano deverão adotar todas as medidas 
técnicas necessárias ao processo de tratamento da água para solucionar ou minimizar os efeitos da presença 
de cianobactérias no manancial, bem como manter o monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas 
conforme determina o Anexo XX da Portaria de Consolidação  
 
............ 
2. Os Serviços de Diálise deverão: 
2.b Adotar todas as medidas cabíveis em atendimento à Resolução ANVISA RDC Nº 154/00, a fim de garantir 
a qualidade da água tratada utilizada nos Serviços de Diálise, devendo incluir o aumento na frequência das 
análises de endotoxinas e dos procedimentos de manutenção do sistema de armazenamento de água. 
 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 
“Art. 41,  § 4º Quando detectada a presença de cianotoxinas na água tratada, na 
saída do tratamento, será obrigatória a comunicação imediata às clínicas de 
hemodiálise e às indústrias de injetáveis.” 



PORTARIA SSMA/RS N.º 07/96 

 Considerando o recente episódio de desenvolvimento de algas no  
Rio Guaíba e Lagoa dos Patos, incluindo espécies toxicas;  
 Considerando a presença de cianobactéria (alga cianofícea) Microcystis aeruginosa 
nos rios que formam o Guaíba, sob formas de crescimento consideradas senescentes ou 
germinativas;  
 Considerando ser a ocorrência destas formas permanente e servir de inóculo para 
desenvolvimento de florações em águas com condições de PH e nutrientes adequadas; 
 Considerando que a toxina detectada é do mesmo grupo das microcistinas que 
ocorreram em Caruaru;  
 Considerando tratar-se de toxina hepatóxica com pesquisa comprovando o 
desenvolvimento de tumores (câncer), em animais com longa exposição e acumulação no 
organismo; 
  Considerando que os sistemas de tratamento de água convencionais não removem 
as toxinas produzidas por estes organismos,     

RESOLVE:  
Art. 1.º - Determinar que os Serviços de Abastecimento de Água instalem dosadores de 
carvão ativado em todas as estações de tratamento, para que sejam utilizados quando na 
captação for encontrado o desenvolvimento de algas.  
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Entre 2008 e julho de 2018, foram detectadas florações de cianobactérias em 27 
mananciais de captação de água para consumo humano do Estado*.  
 
O gráfico abaixo registra os tipos de mananciais de captação de água para consumo 
humano do Rio Grande do Sul com ocorrência de floração de cianobactérias nesse 
período. 

* Dados não consolidados Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS e Laudos LACEN/RS  



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 



Fonte: Notificações de florações de 
cianobactérias em atendimento à 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -
VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  e 
Laudos LACEN/RS 
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Número de detecções de saxitoxinas na água bruta de mananciais 
de captação de água para consumo humano do Rio Grande do Sul, 
de 2012 a julho de 2018 – Todas com valores abaixo do Valor 
Máximo Permitido* para água tratada (3,0µg/L) 
 

Cylindrospermopsis racibosrskii 

*Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  
Dados não consolidados 
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Detecção de microcistinas na água bruta de mananciais de captação 
de água para consumo humano do Rio Grande do Sul, de 2012 a 
julho de 2018 - Número de detecções abaixo e acima do Valor 
Máximo Permitido* para água tratada (1,0µg/L) 

*Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS  
Dados não consolidados 
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Número de detecções de microcistinas na água tratada, da saída do 
tratamento, de 2012 a julho de 2018 no RS – todas abaixo do Valor 
Máximo Permitido* para água tratada (1,0µg/L) 
 

*Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS 
Dados não consolidados 
   



De 2012 a julho de 2018, foram realizadas 68* análises de microcistinas em água 
tratada pelos Responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água  (quando 
concentração na água bruta foi maior que o VMP para água tratada)  

35 

33 Em 35 (51,47%) amostras 
não foram detectadas 
microcistinas na água 
tratada 

Em 33 (48,33%) amostras 
foram detectadas 
microcistinas com valores 
abaixo do VMP* para água 
tratada 

*Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Microcistinas na água tratada  
Rio Grande do Sul, 2012 a julho de 2018 

Fonte: Notificações de florações de cianobactérias em atendimento à NOTA TÉCNICA Nº 001/2015 -VIGIAGUA/DVAS/CEVS/SES/RS 
*Dados não consolidados 
 



Barragem Casarin 

Floração  de cianobactérias 

Risco para captação de água para consumo humano, balneabilidade e pesca 

Farroupilha, 2008 



 
Fonte: Jornal A Notícia e Bira Costa/Online 

 

Floração  de cianobactérias 
Risco para balneabilidade e pesca - Tapes/RS   Verão 2015  
 



Floração  de cianobactérias 

Osório/RS: 
Lagoa do Peixoto1 

(atualmente desativada como 

ponto de captação) 

Lagoa do Marcelino 2 

 
 

2011 e 2013 

1 

1 2 

Risco para captação de água para consumo humano, balneabilidade e pesca 

1 1 

Fotos: Élvis Noronha e Simone Haas 



Lago Guaíba – Porto Alegre/RS 

Fonte: Zero Hora, maio de 2009 

Fonte: Zero Hora, 26/01/2011 Fonte: Zero Hora, abril de 2012 

Foto:  Simone  Haas, janeiro de 2006 

Floração  de cianobactérias 

Risco para captação de água para consumo humano, balneabilidade e pesca 



Efluente de frigorífico na serra, 
contribuindo para a eutrofização da 
Barragem São Miguel, área de 
influência da barragem de captação 
de água para consumo humano de 
Bento Gonçalves/RS - 2015 

Fotos: Artêmio Riboldi Júnior 

 



“Art. 18, Parágrafo único. Para efluentes líquidos sanitários o órgão ambiental competente 
poderá exigir padrões para os parâmetros fósforo e nitrogênio amoniacal em corpos receptores 
com registro de floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para 
abastecimento público, .....” 

RESOLUÇÃO CONSEMA/RS nº 355/2017 

Dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para as fontes 
geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 
dá outras providências – Inclusão do parâmetro Densidade de Cianobactérias 

Resolução CONAMA N° 274/2000 

Dispõe sobre a balneabilidade 

Cianobactérias: Algumas legislações ambientais no Brasil e no Rio Grande do Sul 



Art. 31. Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento 
de água que utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de 
Escherichia coli no(s) ponto(s) de captação de água 
 
§ 1º Quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia 
coli/100mL deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de 
Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água. 

PROTOZOÁRIOS 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 

Trofozoíto de Giardia sp. Imunofluorescência  de  oocistos 
  de  Cryptosporidium  sp.   



ANEXO 2 
TABELA DE PADRÃO DE TURBIDEZ PARA ÁGUA PÓS-FILTRAÇÃO OU PRÉ-DESINFECÇÃO 

 

Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/MS, de 03/10/2017 
 
 

      Controle da TURBIDEZ  após filtração (ETA) 
 
 
 

PROTOZOÁRIOS 

DESINFECÇÃO com cloro 
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