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RESUMO 

Contribuição ao conhecimento da açao algici 

da do sulfato de cobre, em especial sobre a 'cianofÍcea Mi-

crocystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner. 

O presente trabalho descreve a técnica em

pregada para a obtenção de culturas unialgáceas de Micro -

cystis flos-aguae (Wittrock) Kirchner e de culturas mistas 

onde coexistiam vários gêneros de algas mas com predominá~ 

cia da referida cianofícea, simulando a situação do ambien 

te natural. Estas culturas foram expostas a 0,1 mg/1 e 

0,2 mg/1 do algicida Cuso 4 .sH2o (sulfato de cobre pentahi

dratado) por perÍodos variáveis de tempo. A espécie Micro

cystis flos-aguae (Wittrock) Kirchner, quando em cultura 

unialgácea~,resistiu por mais tempo à ação do algicida do 

que quando em culturas mistas. 



.ABSTRACTS 

Contribution to the knowledge on copper sul

fate as an algicide, with special reference to the blue-green 

alga Microcystis flos-aguae(Wittrock) Kirchner. 

The present work describes the. techniques em

ployed in order to obtain unialgal cultures of Microcystis 

flos-aguae (Wittrock) Kirchner as well as mixed cultures 

where other genera of algae were present but Microcystis flos-
' -

-aquae (Wittrock) Kirchner was by .far more numerous similarly 

as it occurs in nature. These cul~ures wére exposed to D,lmp;/1 

and D,2mg/l Cuso ... SH 2D Cpentahydrate copper sulfate) through 

variable periods •• Unialgal éultures óf Miérocystis flos-aguae 
' . ' .;'' .-~ 

(Wi ttrock) Kirchnero res'iStedÚongé~ '~o,;th~,.algicide than mixed 

ones. 



RESUMO 

Kontribuo al seio pri algmortiginta ago per 

kupra sulfato, speciale sur la cianoficea Microcyst'is flos

-aquae (Wittrock) Kirchner. 

êeestanta verko rakontas la teknikon utili-

gatan por havigi kulturadojn unualgajn de Microcystis ~ 

-aquae (Wittrock) Kirchner kaj miksajn kulturadojn, en kiuj 

sametempe ekzis·eas diversaj algal specoj , sed kun supereco 

de la aludita cianoficea, sajnigante stato de natura 
... .. .. . Cl.rkauaJo. 

Tiuj kulturadoj estisc elmetaj al 0,1 mg/1 

kaj 0,2 mg/1 da algmortiginta CuS0 4.sH20 (Kupra ~vinhidrata 

sulf~to) dum variemaj tempaj periodoj. 

La speco Microcystis flos-aquae (Wittrock) 

Kirchner, leiam en unualga kulturado, rezistis pli tempe al 

algmortiginta ago ol leiam en mil<saj lculturadój. 



1. I N T R O D U Ç A O 



A palavra algicida é empregada para designar 

qualquer agente químico, natural ou artificialmente sinteti 

zado, capaz de, influindo na fisiologia celular, eliminar 

algas. 

O termo algas, entretanto, tem sido emprega

do de modo muito abrangente indicando um conjunto tão hete

rogênéo de organismos que atualmente não apresenta um sig

nificado preciso. Na sua acepçao mais ampla incluiria to

dos os talÔfitos e protistas clorofilados e, inclusive, cer 

tos organismos despigmentados. 

Também, quanto à morfologia, a designação a! 

gas e generalista, pois entre estes vegetais são encontra -

dos desde seres unicelulares, que não apresentam acentuada 

diferenciação, organismos coloniais, filamentosos, sifonã

ceos, até indivÍduos com certa diferenciação celular em te

cidos especializados para o desenvoivimento de diversas fu~ 

ções. 
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Em conseqüência, as dimensões dos organismos 

incluÍdos neste grupo variam desde alguns micrômetros ·. até 

umas poucas dezenas de metros de comprimento. Os processos 
' 

de reprodução também são extremamente variados envolvendo 

mecanismos vegetativos, assexuais e sexuais. 

O único caráter comum a todos os organismos 

incluÍdos sob a denominação algas (com exceção das caráceas) 

é a ausência do envoltÓrio multicelulado estéril dos espo

rângios e gametângios (estruturas no interior das quais são 

produzidos, respectivamente, esporos e gametas). (Bicudo e 

Bicudo, 1970) · 

Com exceçao de regiões arenosas desérticas 

~xtremamente áridas, as algas podem ocorrer em todos os am

bientes; mas, o meio onde ocorrem mais freqüentemente é o a 

quático. Como os demais seres vivos, ao se desenvolverem 

em qualquer ambiente, provocam alterações das característi

cas fÍsicas e quÍmicas do meio, Assim, as algas que se de

senvolvem em mananciais ·destinados ao abastecimento e re-

creação promovem modificações e oscilações nas característ! 

cas fÍsicas e químicas das águas ocasionando, por vezes, sé 

rios prejuízos, permanentes ou temporários, à utilização des 

· tes corpos de água. As alterações mais conspÍcuas são . em 

geral, provocadas pelo grupo das algas azuis ou cianofíceas. 

l.l. GENERALIDADES SOBRE ~ CIANOF!CEAS 

O termo cianofíceas (algas azuis) designa um 

grupo bastante primitivo de vegetais, unicelulares ou mult! 

celulares, filamentosos, de vida livre ou coloniais, que a

preDentam o material nuclear e oa pigmentos (dentre os 

quais a c-ficocianina responsável pela denominação da elas-
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se não contidos em formações especiais, mas difusos no pr~ 

toplasma. 

A coloração das células varia de varde-azu

lado, verde-oliva, vermelho, amarelo, violeta até negro,de 

acordo com a espécie considerada e com as características 

dó ambiente onde se desenvolvem. 

Algumas espécies apresentam vacÚolos .!de gás 

(pseudo-vacÚolos) dispersos no citoplasma. 

As células podem apresentar membranas finas 

ou espessas, homogêneas ou estriadas, freqUentemente múc~

laginosas, incolores ou às vezes dotadas de pigmentação. 

Algumas formas podem apresentar movimentos provavelmente 

associados ã produção de mucilagem. 

Em:' alguns gêneros filamentosos é possível 

observar-se a ocorrência de tipos de células especiais, 

quais sejam: os heterocistos e acinetos. Os heterocistos 

são células destituídas de pigmentos e apresentam paredes 

espessadas. Sua função não é totalmente conhecida, parec~n 

do, todavia, desempenhar papel importante na fixação biol~ 

gica de nitrogênio molecular. Representariam, ainda, um 

ponto de fraqueza no tricoma, onde ocorre, via de regra, a 

fragmentação do fio. Os acinetos são esporos desprovidos 

de locomoção prÓpria sao células de resistência, de parede 

espessa, ricas em reservas alimentares, capazes de superar 

condições hostis e, posteriormente, formar novo filamento. 

A reprodução destes organismos faz-se por 

simples divisão da célula ou do tricoma (conjunto de célu

las, alinhadas, sem levar em consideração a bainha mucila

ginosa). A divisão processa-se a partir da parede celular, 
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com formação centrrpeta do septo divisÓrio. Alguns· gêne

ros filamentosos produzem hormogônios., isto é, fragmentos 

de poucas células do tricoma, dotados de movimento próprio, 

e que abandonam o filamento para crescimento. Em alguns c~ 

sos, estes fragmentos apresentam-se envoltos por um revesti 

mento protetor destinado a preservarohormogônio contra con 

dições adversas. São neste caso, denominados hormocistos. 

Não são conhecidos estágios sexuais e nem formas flageladas 

entre as cianofÍceas. 

A sistemática destes organismos ainda é bas

tante controvertida. Round (1965) coloca-os na divisão Cya

nophyta, que apresenta apenas uma classe, Cyanophyceae, di

vidida em quatro ordens, a saber: Chroococcales, Chamaesi

phonales ou Dermocarpales, Pleurocapsales e Hormogonales ou 

Oscillatoriales. 

Para Bourrelly (1970) a classe Cyanophyceae 

compreende cinco ·ordens, 22 famÍlias, 111 gêneros e aproxi

madamente 1300 espécies. 

1.2. CONSEQutNCIAS DA PRESENÇA DE CIANOF!CEAS EM ÁGUAS ~

TINADAS AO ABASTECIMENTO f RECREAÇÃO 

As algas podem em geral, ser encontradas em 

todas as coleções de água expostas à luz e são. responsáveis 

por cerca de 90\ de toda atividade fotossintetizante do gl~ 

bo (Meyer, 1971). Cada grama de alga produz cerca de 15 

gramas de oxigênio por dia, (Mackenthun & Ingram, 1964), 

A eutrofização das águas continentais, deco~ 

rente da concentração da população humana em áreas urbaniz~ 

das, em conseqüência de despejos .inadequadamente tratados , 
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bem como da drenagem de campos de culturas, tem produzido 

uma elevação do número de organismos fitoplanctônicos e, 

em especial, de cianofíceas dos corpos de água receptores. 

Assim, o lago Washington, que em 1959 continha um volume . ' de cerca de 1,5 x 10- ~ de fitoplancton/ml, sendo aproxi-

madamente 15\ constituídos de cianofíceas, em 1963 decupl! 

cou esse volume ao passar ã apresentar 95\ de cianofíceas 

(Bartsch, 1967). 

As cianofÍceas provocam direta ou indireta

mente problemas relacionados ao abastecimento e recreaçao. 

Os transtornos causados por estes organismos relacionam-se 

tanto com a sua presença como com as conseqUências que es 

ta presença traz para o meio. 

O desenvolvimento de grandes quantidades de 

algas em corpos de água produz o que se convencionou chamar 

"floração", ou seja, um acúmulo superficial de grande núme 

ro destes organismos, causando efeito, estético bastante 

desagradável, acentuando a turbidez e conferindo sabor e 

odor ã água infestada. 

Nestas condições, o próprio metabolismo das 

algas pode produzir flutuações de pH que interferem com a 

coagulação e floculação realizadas na estação de tratamen

to. Uma grande massa de organismos planctônicos na água 

do manancial pode levar à diminuição de vazão e mesmo obs

trução de filtros, formação de bolas de lodo C"mud-balls"), 

etc (Branco, 1971). 

~ 

A par disto, algumas cepas de certas espe -

cies de cianofíceas produzem uma endotoxina muito violenta 

que se convencionou chamar F.D.F. ("fast death factor", ou 
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seja, fator de morte rápida) a qual, quando inoculada em 

camundongos, na proporção de 0,5 mg/kg de peso·do animal, 

provoca s.ua morte em aproximadamente uma hora . ( Bishop et 

al., 1959). Esta toxina parece não produzir efeito em pe!_ 

xes quando em concentração de até 10 mg/1 (Maloney & Car

nes, 1966). 

Dentre as cianofíceas a espécie Anabaena 

flos-aquae (Lyngb.) De Bréb. pode produzir uma toxina ainda 

maisviolenta, V.F.D.F. ("very fast death factor", ou seja, 

fator de morte extremamente rápida) que, nas mesmas condi

çoes, produz a morte de camundongos em apenas 1 a 10 minu

tos (Gorham, 1964). 

Entretanto, enquanto a toxina F.D.F. é re

sistente ao calor e passa inalterada pelos processos nor -

mais de tratamento de água (Wheeler et al., 1942), a toxi

na V.F.D.F. é sensível ao calor e aos álcalis e facilmente 

adsorvida pelo carvão ativado, além de ser completamente 

neutralizada pela floculação com sulfato de alumÍnio. (.Go!: 

ham et al., 1964). 

Além disto, quando em "floração", mesmo as 

cianofíceas não produtoras de toxinas podem, ao entrar em 

decomposição, provocar o aparecimento de condições anaeró

bias, propícias ao desenvolvimento de bactérias produtoras 

de toxinas. 

1.3. PROCESSO DE CONTROLE DE ALGAS 

Para controlar o desenvolvimento de micror

ganismos que podem causar problemas para o abastecimento 

ou recreação, podem ser empregados dois tipos de tratamen-
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to, ou sejam: os processos preventivos e os corretivos. 

'A maioria dos autores concorda em que os P!O 

cessos preventivos, que atuam sobre os fatores ecolÓgicos 

relacionados ao desenvolvimento de organismos, são preferf 

veis aos corretivos, que se valem da introdução no ambien 

te de tóxicos para as espécies causadoras de problemas. 

Entretanto, o contínuo desenvolvimento das 

cidades, o crescimento demográfico, a industrialização, o 

uso crescente de fertilizantes na lavoura, o aumento da 

erosao e transporte de sais minerais conseqfientes à elimi

nação de vegetação, têm acelerado assustadoramente e, na 

maioria das vezes, de forma incontrolável o processo de eu 

trofização das aguas. 

Por outro lado, os processos preventivos e

xigem condições favoráveis quanto à topografia, controle 

de fontes de nutrientes, etc, que nem sempre são encontra

das na prática. 

Deste modo, da mesma forma como ocorreu no 

passado com relação às bactérias patogênicas e desinfetan

tes, o controle de algas também está se tornando cada vez 

mais dependente dos processos corretivos (Branco, 1962). 

O grande inconveniente dos algicidas, em re 

lação aos bactericidas, reside no fato de terem de ser a

plicados no prÓprio manancial, causando alterações ecológ! 

cas. 

O ·principal objetivo do controle de algas 

em águas de abastecimento e recreação é impedir o desenvol 

vimento de espécies nocivas. Geralmente, é mais fácil pr~ 
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mover urna alteração de espécies dominantes do que impedir 

todo e qualquer crescimento de algas. De um modo geral, a 

aplicação do algicida provoca o desaparecimento de algu

mas espécies, permitindo o desenvolvimento de outras que 

passam a predominar. Na prática, pois, o controle de al

gas resume-se em identificar as espécies causadoras de pro

blemas e determinar o grau de controle necessário para cor 

rigir a situação de desequilÍbrio. 

A literatura sobre os mecanismos de açao 

e métodos de aplicação de algicidas em águas destinadas ao 

abastecimento e recreação é bastante extensa. Corno exern -

plo podemos citar os seguintes trabalhos: Moore & Keller -

rnan, 190~; Ellms, 1905; Nason, 1938; Turre, 1939; Moyle, 

19~9; Mc!ntyre, 1949; Bowser, 1951; Bussy, 1952; Fitzgerald 

et al., 1952; Williarns et al., 1952; Derby & Townsend,l953; 

Bartsch, 1954; Fitzgerald & Skoog, 1954, Nesin & Derby,l954; 

Ringér & Carnpbell, 1955; Maloney & Palmer, 1956; McCal1an, 

1956; Monie, 1956; Palmer, 1956; Hale, 1957; Reddish, 1957; 

Mackenthu~,1958; Maloney, 1958; Owens & Blaak, 1960; Ste

panek et al., 1960; Fitzgerald & Faust, l963a, 1963b; McKee 

& Wolf, 1963; Fitzgerald, 196~ a, 1964b, 1964c; Fitzgerald 

& Faust, 196~; Skidmore, 1964; All~n, 1966, Azevedo Netto, 

1966; Fitzgerald, 1966, Kernp· et al., 1966, Otto & Bartley, 

1966; Fitzgera1d, 1967, Riemer & Toth, 1967; Branco & Perei 

ra, 1968; Sladeckova & Sladeck, 1968; Toth & Rierner, 1968; 

Zweig et a1., 1968; Mackenthun, 1969, Fitzgera1d, 1971; 

Prows, 1971, Prows & Mcilheny, 1973; Buitron, 1974; Singh,· 

1974; Ca~r, 1976. 

Os trabalhos de Zehnder & Hughes, 1958; Fo

ter et al., 196 3, Krauss, 1962; Perlman, 1964 ;· Vance ,1966, 
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e Whitton, 1968, mencionam o efeito algicida de alguns ah-

tibiÓticos. 

Em princípio, para avaliar o efeito de qual 

quer algicida proposto para solucionar problemas causados 

por algas em águas de abastecimento, deve-se testá-lo com 

as próprias espécies causadoras de problemas. Isto pode 

ser realizado no campo ou no laboratório. 

Fitzgerald et al., (1952) testaram em tan

ques e lagoas e Stepanek et al., (1960) empregaram grandes 

sacos plásticos contendo água de lagoas e as algas a serem 

combatidas. 

Porém, nem sempre é viável trabalhar no cam 
. -

po. Para estudar a eficiência de vários agentes quÍmicos 

em concentrações diversas, é mais prático trabalhar no la

boratório. Uma das maneiras de realizar os testes é levar 

ao laboratório amostras de água e aplicar o algicida. Nes 

te caso, como freqüentemente as algas tendem a morrer, por 

nao se adaptarem às novas condições, só se pode calcular o 

efeito do algicida em termos de aceleração na taxa de mor

te em relação à que ocorre em frascos-controle, aos quais 

não foi aplicado agente algum. Isto limita a aplicabilid~ 

de apenas aos compostos que agem muito rapidamente (Fitz -

gerald, 1971). 

Para a realização de testes reprodut!veis é 

necessário fazer avaliações preliminares com espécies que 

se desenvolvam facilmente em culturas, já adaptadas·aos 

meios. Estas podem ser conseguidas em laboratórios que for 
~ . neçam espec~mes em culturas puras. 

Há que se levar em conta, entretanto, que 
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mesmo espécies taxonomicamente relacionadas com as espécies 

causadoras de probiemas nem sempre reagem aos algicidas de 

maneira análoga a estas Últimas. Por exemplo, poder-se-ia 

pensar em aplicar 2.3.D.N.Q. (2.3. dicloronaftoquinona) a 

Coccochloris peniocystis (Kützing) Drouet & Daily e Nostoc 

muscorum c. Agardh, que são facilmente cultivadas em labora 

tório e utilizar os resultados para avaliar o efeito nas 

espécies .Microcystis aeruginosa (Kützing) Elenkin e Anabae 

na circinalis Rabenhorst. Entretanto, as duas primeiras 

espécies são relativamente resistentes ao 2.3.D.N.Q.(2.3.di 

cloronaftoquinona), enquanto as duas Últimas são muito sen

síveis (Fitzgerald et al., 1952; Fitzgerald & Skoog, 1954). 

Por outro lado, certos grupos de algas caus~ 

doras de transtornos análogos reagem de modo semelhante a 

determinagos agentes quÍmicos. Por exemplo, as cianofÍceas 

produtoras de floração Microcystis aeruginosa (Kützing) Ele~ 

kin, Anabaena circinalis Rabenhorst, e Gloeothrichia echinu 

lata (Smith) Richter são sensíveis a doses de sulfato de co

bre que variam de 0,05 a 0,1 mg/1, enquanto são necessários 

mais de 3 mg/1 para impedir o crescimento da clorofÍcea Chlo 

rella pyrenoidosa Chick (Fitzgerald & Faust, 1963a, 1963b). 

~ claro que, neste caso, se as algas causadoras de problemas 

forem cianofíceas, os testes de toxicidade do sulfato de co

bre realizados com Chlorella pyrenoidosa Chick produzirão 

resultados acima do real. 

Por outro lado, o fato das cianofíceas mostr! 

rem-se mais sensíveis ao 2.3. D.N.Q.(2;3.dicloronaftoquinona) 

e ao sulfato de cobre (l.ange, 1944; Fitzgerald et al., 1952, 

Fitzgerald & Faust, 1963a) não significa que sejam também 

mais sensíveis a outros agentes. 
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O sulfonato de alquilbenzeno impede o cres 

cimento de representantes dos gêneros Aphanizomenon Morren 

e Anabaena Bo~ quando em concentração de 5 mg/l,mas 60mg/l 

do mesmo agente somente produzem inibição no desenvolvi -

mento de Microcystis aeruginosa ("Kützing) Elenkin ou Chlo 

rella ·Beijerinck (Fitzgerald, 1964b). 

Portanto, uma vez selecionadas as algas a 

serem submetidas à aplicação de deter~inado algicida, é ne 

cessário cultivá-las. 

1.3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DO CULTIVO DE ALGAS 

Bold (1942) cita Famintzin como sendo, em 

1871, o precursor do cultivo de algas em laboratório utili; 

zando como meio de cultura uma solução destinada a propici; 

ar o desenvolvimento de plantas superiores. 

Entret~nto, somente com Beijerinck (1890) é 

que se inicia o progresso neste setor. Este autor utiliza 

como meio de cultura inicialmente a prÓpria água onde as 

algas foram encontradas e descreve as técnicas empregadas 

para obter culturas puras de Chlorella Beijerinck e Scene-
. 

desmus Meyen. Posteriormente, passa a enriquecer a agua com 

substâncias orgânicas e minerais voltando, deste modo, ao 

tipo de cultivo empregado por Famintzin. 

Noll (1892)e Oltmanns~892) tratam da cultu 

ra de algas marinhas, sendo que Noll (1892) recomenda a 

adição de compostos de fÓsforo e nitrogênio à água, prati

ca esta até hoje empregada pelos pesquisadores. 

Ainda em 1892, são publicados os trabalhos 

BIBLIOTECA 
_&_, .. ---- -.- .... ,· .... - ........... .... .. 
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de Miquel sobre c~ltura de diatcmáceas. 

Em 1898, Benecke pesquisa as necessidades 

de nutrientes minerais de algas em culturas unialgâceas(de 

uma só espécie de alga, mas.nao isentas de bactérias). r 
o primeiro a aconselhar o emprego de água destilada no pr~ 

paro de meios de cultura para algas. 

Chodat & Grintzesco (1900), Grintzesco (1902, 

1903) e Chodat (1913, 1929) descrevem métodos para a obten 

çao de culturas puras de algas, além de acompanharem algu

mas mutações que ocorrem ocasionalmente nas espécies manti 

das em laboratório. 

Richter (1903) emprega os métodos de Miquel 

(1892) em estudos de fisiologia de diatomáceas. 

Moere (1903) faz um levantamento histórico 

sobre os métodos de cultivo de algas até sua época. 

Chick (1903) consegue culturas puras de Chlo 

rella pyrenoidosa Chick, proveniente de águas ricas em bac 

térias, e realiza trabalhos sobre fisiologia desta alga no 

que se refere ao efeito da glicose e do nitrogênio (sob vá-· 

rias formas) no seu desenvolvimento. 

Em 1912, Pringsheim publica o primeiro de 

uma série de trabalhos sobre cultura de algas (Pringsheim, 

1912,1914, 1918, 1919), tornando-se um dos primeiros pes

quisadores a introduzir o uso de extrato de solo em seus 

meios. 

Schramm (1914) relata os méto~os de cultivo 

de· algas em geral, bem como para algumas espécies em parti 

lar. 
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Meier (1932) faz um breve relato histórico 

sobre o cultivo de algas. 

Chu (1942, 1943) fornece métodos e meios de 

cultura sintéticos para o cultivo de algas, bem como estu

da a influência da variação da composição do meio no desen 

volvimento destes organismos. 

Rodhe (1948) faz observações sobre o fato 

de serem,em ambiente natural, as necessidades de fÓsforo 

por parte da diatomâcea Asterionella formosa Hassall bem 

menores do que em meios sintéticos. 

Gerloff et al.(l950a, 1950b, 1950c, 1952) 

tratam de processos de isolamento e cultura de Microcystis 

aeruginosa (Kfitzing) Elenkin e Coccochloris peniocystisCKQt 

zing) Drouet & Daily. Utilizam o meio de Chu n9 10, ao 

qual acrescentam algumas modificações. 

Palmer. (1952) publica um trabalho descreven 
~ 

do uma camara de cultura para o desenvolvimento de algas. 

Em 1955, Kratz e Myers relatam o cultivo de 

Anabaena variabilis Kfitzing, Anacystis nidulans Gardner e 

Nostoc muscorum c. Agardh em tubos mantidos em banho-maria 

entre 259C e 399C, iluminados por lâmpadas fluorescentes e 

avaliam os resultados com aux{lio de um turbid{metro. 

Gerloff e Skoog (1957) publicam um trabalho 

sobre a influência do teor de nitrogênio no desenvolvimen

to de culturas de Microcystis aeruginosa (Kfitzing) Elenkin. 

Allen (1963) publica uma lista de culturas 

mantidas no Laboratório de Biologia Comparada do Instituto 

da Fundação Kaiser. 
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O cultivo de algas "in situ" (ou seja, no 

local onde ocorrem), aconselhado por Fogg (1965), tem sido 

tentado por vários autores, entre os quais pode-se desta

caros seguintes: Fitzgerald et al. (1952), Stepanek et al. 

(1960), Welch et al. (1972), Smith (1975), etc. 

Medsker et al. (1968) desenvolvem um meio 

de cultura para as cianofíceas Symploca muscorum (C;Agardh) 

Gomont e Os.cillatoria tenuis C. Agardh, ambas produtoras 

de odor semelhante ao produzido por actinomicetos. · 

Em 1969 é publicado o Procedimento Tentati 

vo de Ensaios com Algas (P.A.A.P. - "Provisional Algal As

say Procedure") que descreve três procedimentos fundamen -

tais no cultivo de algas, quais sejam: a cultura em fras -

cos ("Bottle-test"); a de fluxo contínuo ("Contínuous flow 

chemostat test") e o teste "in situ". Este trabalho, rea

lizado por uma equipe de cientistas com experiência no 

cultivo de algas, é patrocinado pelo Programa Nacional de 

Pesquisas sobre Eutrofização dos Estados Unidos ("National 

Eutrophication Research Program") numa tentativa de padro-

.nizar métodos de cultivo a fim de facilitar a comparação 

de resultados. 

Logo após esta publicação, um grupo de lab~ 

ratórios inicia um programa de pesquisas com a finalidade 

de avaliar tais procedimentos, que culmina com a publica

ção do Processo de Ensaios com Algas~ Culturas em Frascos 

(A.A.P. - "Algal Assay Procedure: Bottle-test") em 1971. 

Este método destina-se a identificação de nutrientes limi

tantes, determinação através de bioensaios de sua disponi

bilidade em vários ambientes, bem como avaliação da respo~ 

ta biolÓgica às mudanças de concentração de tais fatores. 
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Estas determinações sao geralmente realizadas com algas que 

se desenvolvem bem nos meios sintéticos recomendados no -me 

todo (A.A.M. - "Algal Assay Media"~:Selenastrum capricornu

tum Printz, Anabaena flos-aquae (Lyngb.) De Brébisson e Mi-

crocystis aeruginosa (Kfitzing) Elenkin. Estas espécies são 

cultivadas nas águas a serem testadas previamente esterili-

zadas em autoclave ou previamente filtradas em membrana, as 

sim como em meio sintético. 

Este procedimento padronizado é empregado 

por vários autores em pesquisas sobre produtividade, influ

ência do teor de nutrientes, bem como sobre o efeito de des 

pejos domésticos, agrÍcolas e industriais (alguns dos quais 

contendo metais pesados), em corpos de água receptores (Maloney 

et al.,l972; Miller et al., 1974; Maloney & Miller, 1975a; 

Shiroyama et al., 1975a, 1975b; Payne, 1975; Greene et 

al., 1975a, 1975b; Katko, 1975; Gerhold, 1975; Greene et 

al., 1976a, 1976bl. 

Goldman (1972a)discute quatro métodospara de 

terminar o papel de micronutrienteà em ambientes oligo e eu 

trÕficos. 

Reynolds et al., (1975) fazem comparaçao en-

tre os métodos de cultura de fluxo semi-cont!nuo e cont!nuo 

(Fogg, 1965; Porcella et al., 1970; · Toerien et al., 1971; 

Goldman, 1972b)numa pesquisa sobre o efeito do. fenol em Se

lenastrum capricornutum Printz. 

Gerloff & Fitzgerald (1976) relatam a obten

çao de culturas unialgáceas de Cladophora glomerata (L.) 

Kfitzing com a finalidade de avaliar suas necessidades de nu 

trientes. 
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Miller (1976) e Jensen & Sicko Goad (1976 ) 

relatam os efeitos da carência de fÓsforo sobre a cianofí-

cea Plectonema bonyanum Gomont. 

1. 3. 2. SINOPSE ~ CONSIDERAÇe!ES SOBRE TESTES ~ TO XI CIDADE 

O principal objetivo dos testes de toxicida . -
de é conhecer a ação deletéria de um agente quÍmico num de 

terminado grupo de organismos. 

Um dos procedimentos mais comumente empreg~ 

dos para este fim é selecionar o meio de cultura ao qual 

se adicionam diversas concentrações do agente quÍmico a 

ser testado, quando as algas atingem o estágio reprodutivo 

(Fitzgerald et al., 1952). Quando os organismos a serem 

testados se desenvolvem facilmente, convém manter culturas 

-estoque das quais se repica para meios contendo concentra 

çoes conhecidas do tóxico (Fitzgerald, 1960). 

O número de indivÍduos presentes nas cultu

ras também deve ser constante de teste para teste. Fitzge

rald (1964b, 1967) demonstra que a quantidade de algicida 

necessária para inibir o desenvolvimento de algas depende 

da quantidade de indivÍduos presentes. Assim, quando o n§. 

mero de indivÍduos de Chlorella pyrenoidosa Chick é aume~ 

tado de 150.000 para 900.000 célulàs/ml, a concentração de 

Algimycin MT-4 (um composto orgânico de mercúrio) necessá

ria para impedir o crescimento varia de 0,5 para 3 mg/1. 

Quanto à concentração de células em relação 

à quantidade de meio, parece ser de importâ?cia secundária, 

analogamente ao que ocorre com bactérias (Fitzgerald & Der 

Vastanian, 1967, 1969), 
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Deste modo, quando a mesma quantidade de cé 

lulas de Chlorella pyrenoidosa Chick é dispersa em volumes 

diferentes de meio (de 25 a 250 ml), a quantidade de solu

ção-estoque de um composto quaternário de amônio (D,A.C.

Cloreto de dodecilacetamidodimetilbenzilamÔnio) empregado 

para impedir o crescimento desta clorofícea varia apenas de 

' 1 ml para 1,5 ml (Fitzgerald, 196~b). 

t importante que as culturas utilizadas nos 

testes sejam bem desenvolvidas para que se tenha uma idéia 

do efeito real do agente tóxico. Segundo Fitzgerald(l971), 

para cada espécie de alga considerada há uma quantidade de 

inóculó adequada para que se consiga o desenvolvimento de 

sejado. O mesmo autor recomenda, no caso de cianofÍceas 

planctônicas produtoras de floração, inóculos de aproxima

damente 1,5 milhÕes de células/ml. 

A composição química do meio também pode i~ 

terferir com a ação do_algicida. Deste modo, a cianofícea 

Phormidium inundatum Kfitzing apresenta maior resistência 

ao sulfato de cobre no meio alcalino de Gorham (Hughes et 

al., 1958) do que no meio neutro de Allen (Fitzgerald .. & 

Faust, 196~). 

Os prÓprios agentes quelantes, destinados a 

manter em solução componentes do meio, podem interferir na 

eficiência de um agente tóxico. 

O ácido cítrico foi, por exemplo, introduzi 

do por Gerloff et al. (1950) para manter o ferro em solu -

çao. Este composto impede a precipitação do cobre, sem 

perda de suas propriedades algicidas (Fitzgerald, 1960; Fi 

tzgerald & Faust, 1963a), ou seja, 1 mg/1 de CuS0 4 .5H20 
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(Sulfato de cobre pentahidratado) é suficiente para impedir 

o desenvolvimento de Chlorococcum !E· quer o cobre aprese~ 

te B\ ou 78\ de solubilidade. 

Por outro lado, 0,5 mg/1 de cuso 4 • 5H20 (Su! 

fato de cobre pentahidratado) em ambos os casos mostra-se i 

neficiente. 

Entretanto, com relação a peixes, observa-se 

que a presença de ácido cítrico diminui a ação tóxica do 

cobre. Estes animais podem suportar até 500 mg/1 de Cuso 4 • 

SH 20 (sulfato de cobre pentahidratado) em presença de 

1000 mg/1 de ácido cítrico sem morrer, em 24 horas, enquan

to cerca de 0,5 mg/1 deste agente químico mata 50% das pei 

xes, em 24 horas, na ausência de ácido cítrico. Deste modo, 

em águas alcalinas, a presença de ácido cítrico é benéfica 

pois permite manter a solubilidade do cobre sem afetar suas 

propriedades como algicida, mas protegendo os peixes (Fitz

gerald, 1963). 

Os ácidos orgânicos poli-amido-carboxílicos 

como, por exemplo, o E.D.T.A. <ácido etilenodiaminotetracé

tico), também empregados.como agentes quelantes em vários 

meios (como os de Stewart e G~rham), parecem diminuir o e

feito algicida do Cuso 4 .5H2o (Sulfato de cobre pentahidrat~ 

do) Fitzgerald, 1971). 

Os extratos de solo, também empregados em 

vários meios de cultura de algas (Stanr, Matulova• Gorham), 

parecem ter feito análogo, reduzindo o poder algicida do 

sulfato de cobre (Schatz et alo, 1964). Assim, cultivando 

a cianof!cea Anab~ena circinalis Rabenhors"t' em meios de 

Gorham sem E.D.T.A. <ácido etilenodiaminotetracético), na 
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presença de extrato de solo, observa-se que sao necessárias 

concentrações de pelo menos 0,2 mg/1 de Cuso 4 .sH 2o (Sulfato 

de cobre pentahidratado) para impedir seu crescimento, en

quanto, na ausência de extrato de solo, 0,05 mg/l do mesmo 

" . -agente qu1m1co sao suficientes para a mesma atividade al~i! 

tática (Riemer & Toth, 1970). 

Este é, pois, mais um ponto a ser considera

do na seleção dos meios, quando se pretende testar algici

das. 

A absorção excessiva de um algicida que atue 

no metabolismo, também tem influência na eficiência do tó

xico. Assim, por qualquer razão, se algumas células fica -

rem fora do alcance do agente algicida as demais absorve-lo 

-ao todo, de modo que as primeiras passam a se desenvolver 

como se o agente tóxico nao estivesse presente. 

.. . Quando um agente qu1m1co provoca a morte das 

células fala-se em algicida mas, quando apenas as impede de 

se reproduzir fala-se em algistático. 

Por isto, é importante determinar: 

a) o tempo de contato que o agente necessita para re 

produzir efeito tóxico nas algas; 

b) se o efeito é algicida (não há novo crescimento a

pÓs remoção do agente tóxico) ou algistático (após a remo -

çao do agente há novo desenvolvimento da espécie em questão) 

Para testar os efeitos algistáticos basta a

crescentar às culturas doses crescentes do agente tóxico. 

ApÓs a incubação verifica-se qual a menor concentração que 

impediu o crescimento. 
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Para avaliar o açao algicida, pode-se esco-

lher entre variar a concentração do tóxico ou variar o 

tempo de contato com o organismo. 

A figura 1 ilustra as relações entre o tem

po de contato de um algicida com as algas e a concentração 

do referido agente. 

De um modo geral, há um tempo de exposição 

e uma concentração mínimos para produzir efeito letal, is

to é, há um tempo de exposição mÍnimo para que determinado 

tóxico produza efeito; do mesmo modo, há uma concentração 

mínima abaixo da qual o tóxico pode ser tolerado indefini

damente. 

Para fins práticos, ambos fatores devem ser 

levados em conta para que se obtenha a aplicação mais eco

nômica possível. 

O tempo-de contato varia na prática com 

a finalidade a que se destina a água (Bussy, 1949; Jung, 

1954; Fitzgerald, 1960, 1962, 1963). Fitzgerald & Faust·, 

(1964) baseiam suas experiências com algicidas em pisei -

nas no tempo de contato de quatro horas. Otto & Bartley 

(1966) ao trabalhar com canais de irrigação fixaram o tem-

po de contato em uma hora. 

De um modo geral, transferem-se para meios 

estéreis culturas expostas ao tóxico por perÍodos de tem -

po variáveis. Em seguida, propiciam-se condições Ótimas 

para o desenvolvimento da espécie em teste. 

A quantidade de cultura transferida varia 
' de 1 ml a 25 ml (Fitzgerald & Faust, 1936b, 1964; Ukeles, 
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Fig. 1 Esquema das relações entre tempo de contato e concen

tração de um agente algicida (Fitzgerald, 1971) 
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1962) até o total da amostra (OtTo & Bartley, 1966). 

.. . Quanto à necessidade de um agente qu~m~co 

que anule a ação do algicida no meio de cultura para o 

qual se vão transferir as amostras, parece variar de acor-

do com o algicida empregado. Para alguns agentes, como os 

compostos quaternários de amônio e o 2.3.D.N.Q. (2.3. di

cloranaftoquinona), parece não haver necessidade. As cul 

turas novas crescem entre 10 minutos e 4 - 12 horas (Fi-

tzgerald et al., 1952; Fitzgerald & Faust, 1936b). Entre-
~ 

tanto, em alguns casos o cobre ou a prata levados as cult~ 

ras novas impedem seu desenvolvimento, a menos que se ac~s 

cente E.D.T.A. (ácido etilenodiaminotetracético) ou ácido 

ti·oglicÕlico (Fitzgerald, 1967) ao meio. Otto & Bartley 

(1966) recomendam a lavagem das algas tratadas antes de 

serem transferidas. 

A presença de halogênios também pode inter

ferir na açao do algi~ida. Assim, os cloretos quase nao 

interferem na ação algicida da prata, os brometos interfe

rem em maior grau e os iodetos praticàmente anulam seu 

efeito tóxico (Fitzgerald, 1971). 

~guas duras, com elevado teor de sais, espe 

cialmente de cálcio, talvez por interferirem na permeabili 

dade da membrana (Skidmore, 1964), diminuem o efeito de 

compostos algicidas e bactericidas (Ridenour & Arbruster, 

1948), bem como o efeito de tóxicos para peixes (Doudoroff 

& Katz, 1953; Mount, 1966; Branco, 1959, 1971). 

Além.disto, como demonstra Fogg (1962), cer 

ca de 45\ da matéria orgãniea produzida pelas algas é de 

constituintes extraeelulares (como por exemplo a mucilagem 
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de Phormidium retzii Gomont), que as protegem da açao de 

agentes tóxicos (Fitzgerald, 1959). 

A prÓpria formação de agregados densos de 

algas pode, como em Phormidium inundatum Klltzing, proteger 

as células centrais da ação de algicidas (Fitzgerald, 1959). 

Os produtos orgânicos lançados à água pelas 
I 

algas como, por exemplo, glutamilcisteínaglicocola, cisteí 

na e outros compostos sulfidrrlicos podem reagir com os me 

tais pesados e quinonas produzindo compostos inativos como 

algicidas (Colwell & McCall, 1946; Phillips & Warshowsky , 

1958; Boney et al., 1959; McNew, 1960; Owens & Blaak,l960; 

Merrifield & Yang, 1965). 

Por outro lado, algumas algas têm capacida

de de desenvolver resistência a alguns tóxicos~ como é o 

caso de certas linhagens de Lyngbya versicolor (Wartman) 

Gomont e Phormidium autumnale(C.Agardh) Gômont, que se to~ 

nam resistente ao C.M:u. (3 p. clorofenil 1.1. dimetiluréia). 

Normalmente, cerca de 1 a 4 mg/1 deste composto são sufic~ 

entes para exterminar algas (Fitzgerald, 1957; Maloney, 

1958; Shilo, 1965; Bussy, 1969), Contudo, em linhagens de 

Lyngbya versicolor (Wartman) Gomont e Phormidium autumnale 

(C.Agardh) Gomont previamente expostas ao C.M.U.(3 p.clo

rofenil 1.1. dimetiluréia) são necessárias concentrações ~ 

té acima de 50 mg/1 para produzir efeito tóxico (Quadro 1), 

1 Este composto é referido como Glutathione nos trabalhos 

de,llngua inglesa. 
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QUADRO 1 - Comparação da resistência de algumas linhagens de 

cianof!ceas ao C.M.U. (3.p.clorofenil l.l.dimetilu

réia) em meio de Allen (1952); concentração inicial 

de 300.000 células/ml (Fitzgerald, l964b). 

A L G AS 

Lyngbya versicolor (Wis.l090) 

Lyngbya versicolor (Wis.l092) 

Lyngbya versicolor (Wis.l034) 

Phormidium autumnale (Wis.l091) 

Phormidium autumnale (Wis.l054) 

Concentração de C.M.U. para 

impedir o crescimento (mg/1) 

> 24 

> 50 

1 

> 50 

1 
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Cervenka et al., (1959) recomendam o uso de 

CA350 (300 ~g/1 de cobre e 50 ~g/1 de prata), testado por 

vários pesquisadores da Tchecoslováquia (Stepanek et al., 

1960; Kocurova, 1966; Moravcova, 1967), baseando-se nu

ma ação sinêrgica dos dois compostos citados. Entretanto, 

Fitzgerald & Faust (1963b) trabalhando com Microcystis ae 

ruginosa (Ktltzing) Elenkin (bastante sensfvel ao CuS0 4 .sH 20, 

sulfato de cobre pentahidratado e ao AgN0 3 , nitratÓ de pr~ 

ta) e Chlorella py.renoidosa Chick (resistente ao 

5H20, sulfato de cobre pentahidratado mas sens!vel ao 

AgN0 3 , nitrato de prata) não conseguiram demonstrar esta 

açao sinérgica. (Quadros 2 e 3). 

A utilização desta mistura de algicidas se

ria justificável economicamente apenas para algas· que fos

sem relativamente mais sens!veis à prata. 
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QUADRO 2 - Efeito da prata nas propriedades algistâticas 

do cobre sobre a cianof!cea Microcystis aerugi

nosa (Wis.l036). Meio de Gorham sem E.D.T.A (á

cido etileno diaminotetracético), 1000.000 célu 

las/ml (Fitzgerald & Faust, 1963b). 

AGENTE T~XICO 

Sulfato de cobre 

Nitrato de prata 

Sulfato de cobre e 

Nitrato de prata (6:1) 

Sulfato de cobre e 

Nitrato de prata(~:l) 

Sulfato de cobre e 

Nitrato de prata (1:1) 

Intervalo de concentrações 

de sulfato de cobre neces

sário para impedir o cres

cimento (mg/1) 

0,025 0,075 

0,025 0,075 (a) 

0,025 0,075 

o ,025 0,075 

0,025 0,075 

(a) Concentração de nitrato de prata. 
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QUADRO 3 - Efeito do cobre nas propriedades algistáticas da 

prata sobre a clorofícea Chlorella pyrenoidosa 

(Wis.2005), Meio de Allen, 300,000 células/ml 

(Fitzgerald & Faust, 1963b). 

AGENTE TÕXICO 

Nitrato de prata 

Sulfato de cobre 

Nitrato de prata e 

Sulfato de cobre (1: 1) 

Nitrato de prata e 

Sulfato de cobre (1:4) 

Nitrato de prata e 

Sulfato de cobre ( 1:6) 

Intervalo de concentrações 

de nitrato de prata neces

sário para impedir o cres

cimento (mg/1) 

o ,os o ,lO 

1,0 2 ,o (a) 

0,075 

, .. , 

0,075 

0,05 0,075 

(a) Concentração de sulfato de cobre. 
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Há que considerar ainda o que se convencio

nou chamar critérios de morte (Phillips & Warshowsky,l958; 

Otto et al., 1960; Branco, 1911), ou seja, quando se con

sidera uma célula morta ou, ainda quantas células mortas 

são necessárias para que um agente químico seja dito algi

cida. 

Há, para tanto, alguns métodos mais sofisti 

cados baseados em medidas de respiração, fo~ossíntese ou 

' teor de clorofila nas algas. Entretanto, somente são apl! 

cáveis a agentes quÍmicos de ação imediata, que afetam ra

pidamente a respiração e a fotossíntese (Beddow et al., 

1968; Phelps & Schlichting, 1968) ou o teor de clorofila 

(Price & Estrada, 1964; Zweig et al., 1968; Sikka & Pra

mer, 1968). Os equipamentos para tais testes são bastan

tes sofisticados e demandam concentrações relativamente al 

tas de algas. 

Na prática, podemos avaliar o efeito de uma 

substância tóxica para algas através das modificações de 

caráter morfolÓgico e fisiolÓgico que causa como, por exem 

plo: parada de movimento nas formas móveis e modificações 

citoplasmáticas; além de redução do número de organismos 

por mililitro (Branco & Branco, 1958; Branco, 1971). 

1.4. OBJETIVOS 

Os objetivos principais do presente traba -

lho foram: 

1.4.1. Proceder a um levantamento bibliográfico, que nao 

pretende ser completo em virtude da abrangência do assunto, 
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bem como analisar a problemática do cultivo de algas, em 

especial cianofíceas, e dos testes de toxicidade de vários 

agentes empregados como algicidas. 

1.4.2. Contribuir para o conhecimento mais aprofundado da 

técnica de obtenção e manutenção de culturas unialgâceaa 

de Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner, assim como 

de culturas mistas com predominância desta cianofÍcea, si

mulando a situação do ambiente natural, em condições variá 

veis e controladas de laboratório. 

1.4.3. Descrever em especial o comportamento de Microcys

tis flos-aquae (Wittrock) Kirchner em culturas unialgáceas 

e mistas expostas por perÍodos de tempo variáveis a 0,1 

e 0,2 mg/1 do algicida CuS0 4 .sH20 (Sulfato de cobre penta

hidratado), assim como o comportamento das demais algas 

p·resentes nas culturas mistas • 
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As culturas usadas no presente trabalho fo 

ram obtidas a partir de amostras colhidas com rede de pla~c 

ton (padrão n9 25, malha de 0,064mm de abertura) no Vivei

ro dos Cisnes do Lago da Fundação Parque ZoolÓgico, no Par 

que Estadual das Fontes do Ipiranga·, em São Paulo. 

Foi utilizado meio de cultura de Chu n9 10 

modificado por Gerloff (Gerloff et al., 1950a) com algumas 

alterações, como segue: usaram-se aqui concentrações tri

pla de nitrato de cálcio e dupla de citrato férrico e de 

ácido cítrico (Quadro 4). 
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QUADRO 4 - Meio de Chu modificado 

Reagente Concentração (g/1) 

Ca(N0 3)2 o ,12 

K2HP0 4 0,001 

Mg.S0 4 .7H20 0,025 

Na2co 3 o ,02 

Na2sio 3 o ,025 

Citrato férrico 0,006 

·. 

Ácido chrico 0,006 
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Para levar estas quantidades em 10 ml foram 

preparadas as seguintes soluções-estoque de 250 ml em água 

destilada: 

Estoque 1 - Ca(N0 3)2 • • • • • • • • • • • • • • • • • 3g/250 ml 

Estoque 2 - K2 .HP04 I 0 I I I I I I I I I I I I I I 0,025g/250 ml 

Estoque 3 - MgS0 4 .7H20 . . . . . . . . . . . . . . 0,625g/250 ml 

Estoque 4 - Na2 co 3 ............ •, .... o ,50 g/250 ml·· 

Estoque 5 - Na2 Si0 3 •••••••••••••••• 0,625g/250 ml 

Estoque 6 - Citrato férrico •••••••••• O,lSOg/250 ml 

Estoque 7 - Ácido c!trico ·-· ......... O,l50g/250 ml 

Para preparar dois litros de meio de cultu

ra foram colocados 20 ml de cada solução-estoque, na ordem 

acima, completando-se o volume de .2000 ml com água destila 

da. 

Porções de 100 ml do meio assim preparado 

foram colocadas em 20 frascos Erlenmeyer de. 250 ml de cap_!! 

cidade. Estes frascos foram fechados com tampões de algo

dão hidrÓfobo e esterilizados em autoclave por 20 minutos. 

Os meios foram posteriormente inoculados u

tilizando-se pipetas esterilizadas contendo 1 ml de amos

tra e incubados numa Câmara de Germinação modificada, mar

ca FANEM, modelo 347-E, mantidos à temperatura de 259C sob 

iluminação cont!nua fornecida por quatro ~âmpadas fluores

centes de 15 watts, luz do dia. Foram ainda adaptados vi 

bradores mecânicos sob as bandejas da câmara para manter 

os frascos em cont!nua agitação. 

Durante os meses de maio, junho, julho e 

agosto de 1977, semanalmente, as quatro culturas que apre

BJBLIOTECA . . ' 
FACULDADE OE SAUD<: PUBLICA 
11111\li:tl<::.lnAnF nF !=\.4.0 P .6.ULB 
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sentavam maior número de conjuntos de Microcystis flos-a

quae (Wittrock) Kirchner foram repicadas cada uma para ci~ 

co frascos Erlenmeyer, de 250 ml, contendo 100 ml do meio 

anteriormente citado, esterilizado, que, em seguida, eram 

incubados nas condições já referidas. Deste modo, as cul

turas foram mantidas ininterruptamente por aproximadamente 

120 dias. 

Foram obtidas culturas unialgáceas de Mi

crocystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner e culturas em que 

havia predominância desta espécie embora também apresenta~ 

sem representantes dos gêneros Coelastrum NHgeli in Kllt

zing, Chlorella Beijerinck,Scenedesmus Meyen, Monoraphidi

~ Komarkovà-Legnerovà, Navicula Bory, Nitzschia Hassa~~ 

nedra .Ehrenberg e Chlamydomonas Ehrenberg. 

A identificação dos gêneros e espécie cita

dos foi realizada no Instituto de Botânica, da Secretaria 

de Estado dos NegÓcios da Agricultura, em São Paulo, com 

o auxflio de um micros~Ópio binocular com contraste-de-fa

se, marca Carl Zeiss Oberkochen, modelo G.F.L. Os desenhos 

e medidas (fig.2) foram feitos, respectivamente, através 

de Câmara-clara binocular e ocular micrometrada de tambor 

acoplados ao sistema Óptico do microscópio. Na identifi

cação dos gêneros de clorof!ceas e diatomáceas foram segui 

dos os trabalhos de autores como: Bicudo & Bicudo(l970), 

Bourrelly (1966), Joly (1963), Komarkovà-Legnerovã (1969), 

Patrick & Reilller (1966), Prescott (1962) e Smith (1950). A 

identificação da cianoffcea Microcystis flos-aquae (Wi ttr.ock 

Kirchner , .. foi feita de acordo com Geitler (1932) e con-

corda com Des~kachary (1959) e Sant'Anna et al •. (1978).Drouet 

& Daily (1956) e Cocke (1967) incluem esta espécie na 



Fig. 2 - Gêneros de algas presentes nas culturas 
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1- Microcystis flós-aguae (Wittrock) Kirchner• 2~ Coelastrum 
Nãp,eli in Kfitzing. 3~ Chlorella Beijerinck. 4~ Scenedesmus 
Meyen. 5-Moporaphidium Komarkovà-Legnerovà. 6- Navicula 
Bory. 7-Nitzschia Hassall, 8• Synedra Efirenberg. 9-Chlamydo
monas Ehrenberg. 
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sinonímia de Anacystis cyanea Drouet & Daily. 

Em virtude do limitado espaço na câmara de 

cultura, a aplicação de sulfato de cobre foi feita primei

ro nas culturas mistas e depois nas unialgáceas. Estas Úl 

timas foram mantidas através de repicagens semanais, en

quanto se observou o efeito do sulfato de cobre nas cult~ 

ras mistas. 

Para a aplicação do sulfato-de cobre, as 

quatro culturas mistas que apresentavam maior número de 

Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner foram repicadas 

para quatro frascos Erlenmeyer 0 de dois litros de.capacida 

de, contendo 510 ml do meio anteriormente citado, os quais 

foram incubados nas condições já descritas. · 

Utilizando. o mesmo crit~rio de seleçãoCmaior 

número de conjuntos), após uma semana foram escolhidas 

duas culturas. As demais foram desprezadas. 

De cada cultura selecionada,parte foi repi

cada para um frasco Erlenmeyer, de 250 ml de capacidade, 

com 100 ml de meio,que .foi então incubado da forma descri-

ta para servir de controle. Delas, também foram retira-

das amostras para exames ao microscó~io. Ao restante de 

cada cultura foi adicionada. uma solução de sulfato de cobre 

de modo a obter, respectivamente, concentrações finais de 

0,1 e 0,2 mg/1 de CuS0~,5H 2 o (sulfato de cobre pentahidra

tado), ou seja, 0,25 ml e 0,5 ml, respectivamente, da so 

lução de sulfato de cobre. Para preparar esta solução de 

sulfato de cobre, preparou-se primeiro uma solução-estoque, 

a qual foi preparada dissolvendo Sg de CuS0~,5H 2 o (sulfato 

de cobre pentahidratado) em 250 ml de água peionizada, o 
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que corresponde à concentração de 20 mg/1. Desta solução 

-estoque foram retirados 10 ml e completou-se o volume de 

1 litro com água deiqnizada, obtendo-se, então, uma solu -

Ção de 200 mg/1 (ou 0,1 mg/O,Sml). 

ApÓs a aplicação do algicida, foram a cada 

30 minutos, durante 12 horas, feitas repicagens destas cul 

turas para frascos Erlenmeyer, de 250 ml, contendo 100 ml 

do meio citado. Todos os frascos foram incubados nas mes-

mas condições anteriormente citadas. 

Depois de uma semana foram realizados exa

mes ao microscópio das culturas resultantes. As contagens 

foram feitas utilizando-se a câmara de Sedgwick-Rafter, 

com o auxÍlio de um microscópio binocular marca Nikon, mo

delo S.U, no Departamento de SaÚde Ambiental, da Faculdade 

de SaÚde PÚblica, da Universidade de São Paulo. 

A contagem de algas foi realizada com obje

tiva de lOx.e ocular de Sx. 

O método usado foi o de .. campo contJ.nuo e 

contagem por conjuntos ("clump-counting"), entendendo-se 

por "conjuntos" a unidade característica do gênero, isto é, 

uma célula no caso de seres unicelulares livres, uma colô-

nia no caso de seres unicelulares coloniais, um filamento 
. 

no caso de algas filamentosas, etc (Branco, 1971). Para a 

contagem de indivíduos da espécie Microcystis flos-aquae 

(Wittrock) Kirchner, cujas colÔnias apresentam forma irre

gular e tamanho extremamente variável, considerou-se "con-

junto" uma colônia de 111110 
2 • • 

~m de area, ou seja, a area 

delimitada por um quadrado do micrômetro de Whipple (obje

tiva de lOx). 
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Os resultados das contagens foram multipli

cados pelo fator 10, que corresponde ao número de campos 

contínuos contidos na câmara com o aumento usado (60 '· ve

zes). 

Procede~-se de maneira análoga com as cul

turas unialgáceas de Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kir 

chner. 

Em meados de setembro de 1977 procedeu-se a 

nova coleta de material do Viveiro dos Cisnes do Lago da 

Fundação Parque ZoolÓgico. Este material foi inoculado em 

20 frascos Erlenmeyer, de 250 ml de capacidade, contendo 

100 ml do meio descrito, com a finalidade de repetir a ex 

periência. Através de repicagens semanais foram, da ma

neira já descrita, obtidas culturas mistas em que havia 

predominância de Microcystis flos-aguae (Wittrock) Kirchner. 

Estas culturas foràm submetidas a ação do sulfato de cobre 

de forma análoga à descrita anteriormente. 
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A açao algicida do sulfato de cobre sobre 

as culturas obtidas está representada nos quadros 5 - 10. 

Os resultados expressos rios referidos quadros mostram o 

número de conjuntos por mililitro observados em culturas 

de uma semana de idade, que foram obtidas por repicagem 

de culturas expostas a duas concentrações do algicida (0,1 

mg/1 e 0,2 mg/1), por per!odos de tempo variáveis. Os qua 

dros 5 - B referem-se a culturas mistas com predoíilin:ância 

de Microcystis flos~aquae (Wittrock) Kirchner e os 9 e 10 

a. culturàs unialgáceas desta cianof!cea, 
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Inicial .. d' ,. -
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"1C1"0Sz:S'tis ... ... .. - •• 20 lO 1~ - - - - -
CoelUtrwl ... ... 700 uo 1200 25011 130 "' 

.,. ... "' "' 
Scen.de,~ ... .. . ... 210 110 ,.. 200 •• 100 •• 30 20 

Cl'llorella •• 100 .. 30 ... ••• •o .. 100 130 150 120 

t".on~Dhidl- - 10 1&110 1200 3600. UlO 2100 5120 no o 5910 3280 3620 
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O organismo selecionado para os testes foi 

Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner, a despeito das 

dificuldades de cultivo que apresenta, por tratar-se de 

urna espécie que freqfientemente causa problemas em águas des 

tinadas ao ab~stecimento e recreação. 

Não obstante as amostras tenham sido colhi-

das em local que permanentemente apresenta uma extensa "flo 

ração" desta espécie, encontrou-se muita dificuldade em 

selecionar um meio de·cultura que propiciasse seu desenvol-

vimento adequado em condições de laboratório. 

A tentativa de culti~o na prÓpria água do. 

Lago da Fundação P~rque ZoolÓgico, passada sucessivamente 

em papel de filtro, papel de filtro·e algodão, e membrana 
1 .... 

miliporo resultou numa comunidade hetero.genea de algas, 

com predominincia de clorof!ceas. 

Em várias culturas mal sucedidas foi possí

vel observar, após a morte do Microeystis flos-aguae 
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(Wittrock) Kirchner, extenso desenvolvimento da diatomácea 

Nitzschia ~· na mucilagem das colÔnias da cianofÍ~ea, ana 

logamente ao que já havia sido observado "in natura" por 

Bur1:;is et al. (1973) no Lago Geo~ge,Uganda. Neste laeo, 

a diatomácea Nitzschia microcephala Grunow utiliza a muci 

lagem de Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner como 

suporte para manter-se na zona iluminada. 

Segundo Fogg (1965), o insucesso do cultivo 

de algas em água proveniente do prÓprio local onde elas 

ocorrem é decorrente do fato da concentração de alguns mi

cronutrientes depender de um equilÍbrio dinâmico que é al-
~ ~ ~ 

terado quando a agua e coletada. Afirma, ainda, que o pr~ 

prio fato do cultivo ser realizado em ambiente limitado 

(frascos Erlenmeyer, tubos de ensaio, etc) já contribui pa 

ra que haja diferenças de comportamento ligadas à relação 

superfÍcie-vo1time do·1Íquido. 

Dentre os vários meios de cultura testados, 

o que melhores resultados propiciou foi o meio de Chu n9 10 

modificado por Ger1off e com algumas alterações nossas. O 

quadro 11 mostra a comparação entre a composição deste meio 

e a da água de um lago eutrÓfico Kettle Mere Fogg _(1965). 

Os melhores resultados (desenvolvimento de 

maior número de conjuntos de Microcystis flos-aguae (Wittrock) 

Kirchner/ml) foram conseguidos quando o teor de nitrato de 

ci.ilcio foi triplicado e os de oitrato férrioo e de ácido c:f! 

trico, duplicados. O ácido c!trico tem ação quelante sob~e 

o citrato férrl.co, facilitando sua dissolução além de, ao 

contrário de outros agentes quelantes, não apresentar .nenhum 

efeito sobre a efi~iência do sulfato de cobre como algicida 

(Fitzgera1d, 1960; Fitzgera1d & Faust, 1963a). 
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QUADRO 11 - Comparação entre a composição· de um lago eutro-

fizado e a do meio de Chu n9 lO modificado por 

Gerloff.(Fogg, 1965). 

Kettle Mere Meio' de Chu n9 10 

Shropshire modificado por 

Eng1and Gerloff 

(mg/1) (mg/1) 

(Gorham,1957) 

Na 7,6 18,1 

K 8,6 4,5 

C a 2 3 '2 9,7 
' 

Mg 2 ,9 2 ,5 

HC0 3 34,8 23,0 

C1. 13,9 -

so4 26,8 9, '7 
. 

N0 3 - N o,os 6,8 

-
P0 4 - p 0,004 1,8 

Si0 2 1,0 12,3 

F e - 0,18 
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As culturas testadas foram mantidas em agi-

tação cont!nuaporque esta também constitui-se fa~or impo~

tante para o bom desenvolvimento de algas em laboratório. 

A turbulância permite melhor contato das células com os 

nutrientes, além de mantê-las em suspensão (Eberly, 1967). 

Na verdade, algumas éspécies são bastante 

exigentes · quanto à turbulê.ncia, como demonstram Fogg & Than 

!un (1960) para a cianofícea Anabaena cylindrica Lemm, ao 

verificar que o crescimento desta espécie é duplicado qu~n 
-

do as culturas passam de 65 a 90 oscilações por minuto,mas 

é inteiramente inibido além de 1~0 oscilações por minuto. 

A obtenção de culturas puras ou axênicas de 

algas constitui uma tarefa difÍcil e nem sempre desejável 

pois, os resultados obtidos em ·culturas puras nem sempre 

são aplicáveis às condiçÕes naturais, quando a alga encon

tra-se sujeita à açã~ de outras algas, bem como de outros 

organismos. 

~ fato comprovado experimentalmente a exis

tência de interações entre OS· diversos seres vivos que pr2_ 

voam um ambiente. Já em 1917, Hander dem.onstrava que a 

cianofÍcea Nostoc punct~forme (Kfitzing) Harriot produzia 

certas sub~tâncias que diminuiam sua prÓpria taxa de repr2, 

dução. Akehur.st (1931) ·afirma que a água habitada por al

gas apresent~ produtos de excreção que atuam favorecendo ou 

inibindo o d~senvolvimento de outras algas. Lefevre (1932, 

1937), trabalhando com culturas clônicas, observa que os 

agentes auto-limitantes produzidos por algas atuam também 

sobre _bactérias• Hast & Pace (1938) relatam o fenômeno de 

auto-ini~ição em culturas de Chilomonas paramaecium Ehren

berg. Pratt & Fong (19~0) e Pratt (19~2, 19~3, 19~~, 19~5) 
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relacionam os efeitos da clorelina produzida em culturas de 

Chlorella vulgaris Beijerinck sobre bactérias. Flint & More 

land {1946), Lefevre & Nisbet (1948), Lefevre & Jakob (1949) 

e Lefevre et al. {1950, 1952) estudam "in vitro" o efeito 

de substâncias liberadas por algas sobre outras algas, 

Vários autores, dentre os quais Klosa {1949) 

e Spoehr et al. (1949) demonstraram "in vitro" o efeito bac 

terioida e baeteriostâtieo de oertas algas. 

Kain & Fogg (1958) observaram que a diatomá

cea Asterionella japonica Cleve desenvolve-se bem em cultu

ras que apresentam bactérias, mas não em culturas isentas 

destes organismos, mesmo quando o. meio é enriquecido por di 

versos fatores de crescimento. 

A liberação de substâncias ativas por algas 

constitui pois um fato comprovado. Na verdade, segundo Le

fevre (1968), o desenvolvimento de algas em meios sintéti

cos cessa muito ante~ da exaustão de nutrientes, como pode 

ser comprovado através de análises qu!micas efetuadas. Es-

te fato é atribu!do a tim processo de auto intoxicação ou 

autoantagonismo (Lefêvre et al., 1952). Em culturas de 

laboratório, Lefevre {1968) mostrou através .de titulação com 

KMn0 4 (per~anganato de potássio) presença no meio de cerca 

de 50 a 60 mg/1 de comp~stos orgânicos. Verificou também 

que a introdução de água. bidestilada ao meio, por causar u

ma diluição das substâncias inibidoras, leva a novo desen

volvimento da cultura. Em meio sólido obteve o mesmo resul 

tado com a lavagem da cultura com água bidestilada. 

Lefevre & Nisbet {1948), Lefevre & Jakob 

(1949) e Lefevre et al. (1950, 1952) estudam "in vitro" o 
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efeito heteroantagÔnico (antagonismo entre espécies dife-

rentes) de algas colocando gotas de uma cultura sobre ou

tra. Relatam três típos de situação diferentes: 

a) Inibição da reproduçãot enquanto a assimilação 

permanece normal, isto é, os organismos acumulam reservas 

em excesso, tornam-se hipertrÓficos e acabam por romper a 

membrana. 

b) Inibição da assimilação, enquanto a reprodução 
' ' ' 

permanece normal, isto é, os organismos divid.~m-se as ex-

pensas de suas reservas, tornam-se mais fracos e acabam 

morrendo quando estas reserva·s se esgotam. 

c) Inibição simultânea da reprodução e da assimila -

çao, isto é, a morte sobrevém rapidamente. 

Esses autores acreditam que as substâncias 

liberadas pelas alga~ podem ser tanto nocivas como favorá

veis para outras algas. Lefevre (1968) acredita que o efei 

to final seja decorrente da predominância de um~sobre as 

outras. 

Muitas destas substâncias produ~idas por al 

gas são termolábeis ou podem ser adsorvidas·por carvão at.!, 

vado. Deste modo, águ~naturais que contenham tais subs

tâncias, após aquecimento ou tratamento com carvão ativado 

podem tornar-se capazes de propiciar o desenvolvimento das 

espécies previamente inibidas .<Lefêvre, 1968). 

Considerando todas estas interações, Fogg ., 

(1965) chega a reqomendar que os pesquisadores se ocupem 

de culturas que contenham mais de uma espécie. 
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. No presente trabalho foram utilizadas cultu-

ras unialgâceas de Microcystis flos-aquae (Wittrock)Kirch-

ner além de culturas que apresentaram coexistência de 
.. 

v a-

rios gêneros de algas, mas com acentuada predominância da 

espécie Microcystis .flos-aquae (Wittrock) Kirchner, analo-

gamente ao que ocorre no ambiente natural e de onde 

realizadas as coletas. 

foram 

Embora seja possível manter em laboratório a 

temperatura relativamente constante, do mesmo modo como ocor 

re nas grandes massas de água, a iluminação a que se encon

tram expostas as algas é extremamente difícil de ser imita

da. O clima de luz que envolve as algas no ambiente natu -

ral depende de fatores tais como: profundidade, caracterís

ticas prÓprias da água (cor, turbidez), bem como da época 

do ano e de fatores meteorolÓgicos. Em ambiente natural,as 

algas encontram-se expostas a uma alternância sucessiva de 

perÍodos de luz (dia) e escuro (noite), entretanto, em labo 

ratório a maioria das espécies desenvolve-se melhor sob i

luminação contínua. Tal fato pôde ser comprovado neste tra 

balho, pois a tentativa da cultivo em câmara de cultura a

justada para perÍodos de luz e escuro alternados produziu 

culturps com número bem menor de conjuntos de Microcystis 

flos-aquae (Wittrock) Kirchner do que sob iluminação contí

nua. Por esta razão, preferiu-se a Última alternativa. 

et al. 

Analogamente ao que foi observado por Gerloff 

(1950), a obtenção de culturas bem desenvolvidas 

só foi possível a partir de semeaduras realizadas com pi

petas graduadas. A tentativa de semeadura e repicagem uti

lizando-se alça de platina sempre produziram desenvolvimen

to de culturas m~stas com predominância de clorofíceas. 
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Na natureza Microcystis flos-aquae (Wittrock) 

Kirchner produz extensas "florações". Nessas circuns-

tâncias, outros organismos que normalmente habitam o corpo 

de água, tais como espéçimes de Coelastrum N8geli in Küt

zing-, Scenedesmus Meyen e Monoraphidium Komarkovà-Legnero

và~ parecem extingUir-se. Entretanto não desaparecem co~ 

pletamente, permanecendo presentes sob formas de resistên-

cia. 

O fenômeno da "floração" em águas completa-

mente paradas, assim como em frascos de cultura, tende a 

ser transitório, pois a espécie geralmente desaparece com 

-o tempo em conseqnência da autointoxicação causada por 

seus prÓprios produtos de excreção ~ autoantagonismo (Le

fevre et al., 1952). 

... 
Quando a agua nao se apresenta completamen-

te parada mas é lenta e continuamente renovada, como ocor

re no local onde foram realizadas as coletas de inóculos 

para este trabalho, a "floração" tende a perdurar · ',1 em 

maior ou menor grau porque os produtos secretados pelas al 

gas sao constantemente removidos. 

Quando uma espécie de alga predomina em 

águas paradas, observa-se que as demais aparecem esporadi

camente. Foi o que se observou no Vive.iro dos Cisnes da 

Fundação Parque ZoolÓgico. Lefêvre et al. (1952) atribuem 

este fenômeno(heteroautagonismo)a substâncias antagônicas 

liberadas pela espécie dominante. 

Lefêvre (1968) cita dois casos de heteroan

tagonismo em águas naturais~ No primeiro caso, trata-se 

de uma "floração" de Aphanizomenon Morren quando, então,as 
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demais espécies quase chegam a desparecer. À medida que a 

população de Aphanizomenon Morren diminui, as outras espé

cies multiplicam-se cada vez mais ativamente. 

O segundo caso fala da água de uma fonte que 

alimenta um lago. A água da fonte apresentou elevado núme 

rode Cosmarium lundelli. Delponte, enquanto no lago de 

senvolvia-se em larga escala a cianofícea Oscillatoria 

planctonica Wolos~ynska. Quando se inocula Cos·marium lun• ------
delli Delponte no filtrado do lagot as células desta cloro 

fÍcea morrem rapidamente. 

Os quadros 5 - 8 do presente trabalho, ref~ 

rentes à aplicação do algicida a culturas mistas com pred~ 

minância de Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner,mo~ 

tram uma acentuada diminuição no número de conjuntos desta 

cianofícea. As culturas provenientes de repic_agens· feitas 

após três horas de contato com o algicida não mostraram de 

senvolvimento desta espécie. 

As diatomâceas do gênero Navicula Bor.y -na o 

apresentaram grande variação numérica com o aumento do tem 

po de contato; entretanto as do gênero Nitzschia Hassall 

parecem ser ainda mais sensíveis que a cianofÍcea Microcy! 

tis flos-aquae (Wittrock) Kirchner. O gênero Synedra_Eh-. ' 

renberg também parece ser bastante suscetível ao sulfato . 

de cobre •. 

O flagelado clorofilado Chlamydomonas Eh

renberg, presente em número reduzido e apenas em parte das 

culturas (quadros 5 e 6), também demonstrou bastante sensi 

bilidade ao algicida. 

Representantes de clorofÍceas dos gêneros 
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Coelastrum N§geli in Kfitzing, Scenedesmus Meyen, Chlorella 

Beijerinck e Monoraphidium Komarkovà-Legnerovà não demons

traram sofrer inibição pelo CuS0~.5H2 0 (sulfato ·de cobre 

pentahidratado) nas condições de concentração 'e tempo de 

contato do teste. Ao contrário, o número de conjuntos de 

representantes do gênero Monoraphidium Komarkovà-Legnero

và sofreu acentuada elevação. 

Na natureza, quando a espécie dominante no 

momento da "floração" desparece, as demais tendem a multi

plicar~se rapidamente. Na verdade, parece até que esta p~o 

liferação é favorecida pelos produtos de decomposição da 

referida espécie (Lefêvre, 1968). 

A eliminação da competição, entretanto par! 

ce-nos ser a principal razão do rápido desenvolvimento das 

clorofíceas, em especial Monoraphidium Komark9và-Legnerovà, 

após a eliminação da cianofÍcea Microcystis flos-aquae 

(Wi~)Kirchner pela ação do sulfato de cobre (quadros 5 

·- 8). 

Em culturas unialgáceas, (quadros 9 e 10) a 

cianof{cea Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kirchner de

monstrou maior resistência à ação algicida do sulfato de 

cobre. Esta maior resistência, observada nas· culturas uni 

algáceas, em relação às-culturas' mistas _poderiM, ser atri

bu{da à presença de substâncias produzidas pelas demais al 

gas, presentes nas culturas mistas, que agiriam em sinergia 

mo com o algicida. 

Outra causa para esta maior resistência,que 

poderia ser levada em consideração, seria o maior número 

de conjuntos :'de Microcystis flos-aquae (Wittrock) l<irchner 
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existente nas culturas unialgáceas iniciais (quadros 9 e 10)' 

em relação ao das culturas iniciais mistas (quadros 5 - 8) 

analogamente ao que foi observado por Fitzgerald (1964b) com 

relação à clorofrcea Chlorella pyrenoidosa C~ick e o algici 

da Algimycin MT.4 (composto orgânico de mercúrio). Conforme 

já foi mencionado anteriormente, quando o número de células 

de Chlorella pyrenoidosa Chick foi aumentado de 150 000/ml 

para 900 000/ml, a concentração de Algimycin MT.4 necessária 

para impedir o crescimento da. referida espécie variou de 0,5 

a 3 mg/1. Seria interessante repetir a experiência partindo 

de culturas iniciais (mistas e unialgáceas)oom igual número· 

de conjuntos de Miorocystis flos-aquae (Wittrook) Kirchner. 



5. C O N C LU S 0 E S 
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5.1. As culturas de Microcystis flos-aquae (Wittrock) Kir

chner foram possíveis a partir de inóculos colhidos com re 

de de plancton num liigo que apresenta "floração" permanen

te desta espécie; semeadura~ repicagem com pipeta em meio 

de Chu n9 10 modificado por Gerloff e apresentando concen

tração tripla de nitrato de cálcio e dupla de citrato fér

rico e de ácido c!trico; incubação em câmara de cultura 

regulada para manter a temperatura de 259C, iluminação con 

t!nua e agitação. 

5.2. Em culturas unialgáceas, a cianof!cea Microcystis flos 

-aquae (Wittrock) Kirchner resistiu à ação algicida do 

sulfato de cobre por mais tempo do que em culturas mistas. 

5.3. A aplicação de sulfato de cobre em culturas mistas com 

predominância de Microcystis flos-aguae (Wittrock) Kirchner· 
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produziu a eli~inação desta espécie e o incremento das p~ 

pulações de clorofÍceas, especialmente de espécies do 

gênero Monoraphidium' Komarkovà-Legnerovà. 
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