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RESUMO 

CAVALCANTE-SILVA, E. Estudo da Ação Combinada de Radiações Ionizantes 
com Campos Elétricos e Magnéticos em Cianobactérias – Viabilidade Celular e 
Atenuação de Toxinas. 2011. 296 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Microcystis são cianobactérias que apresentam formações de florações e produção 
de microcistina, uma hepatotoxina que causa envenenamentos e promove tumores 
hepáticos. As florações estão relacionadas à eutrofização artificial causada por 
excesso de nutrientes oriundos de efluentes domésticos, uso extenso de fertilizantes 
agrícolas e rejeitos industriais. Os reservatórios de água utilizados para abastecer a 
população estão sujeitos ao aparecimento de florações de cianobactérias que 
precisam ser monitoradas para evitar riscos à saúde humana. O sistema 
convencional de tratamento de água não remove a toxina do meio aquático. consumo 
de populações, o uso de radiação ionizante para o tratamento de água contaminada 
com células de Microcystis e microcistina é o principal objeto de estudo deste 
trabalho. Os objetivos principais são estudar o efeito combinado da radiação gama 
com outros agentes físicos exógenos em células de Microcystis panniformis e 
investigar a atenuação da microcistina pela ação de feixes de nêutrons e elétrons e 
radiação gama. Observou-se que os tratamentos combinados diminuiu a viabilidade 
celular. Já nos tratamentos aplicados individualmente só se observaram mortes na 
aplicação de radiação gama, sendo que com campo elétrico estático e magnético, o 
comportamento celular foi igual aos seus respectivos controles. Outro estudo 
realizado foi a aplicação de radiação gama e feixes de nêutrons e elétrons na toxina 
sintetizada pela Microcystis aeruginosa. Testes de ecotoxicidade foram realizados em 
Ceriodaphnia silvestrii e Artemia salina. Os bioensaios realizados com feixes de 
nêutrons evidenciaram que, mesmo em menor proporção que os outros tipos de 
radiação, houve atenuação da microcistina. Os resultados dos ensaios demonstraram 
que o extrato das células liofilizadas de M. aeruginosa irradiadas com 3 e 5 kGy de 
radiação gama resultaram em uma atenuação da microcistina menor do que quando 
comparadas com as amostras irradiadas com 10 e 15 kGy. Os experimentos 
efetuados com feixes de elétrons ocorreram nas mesmas condições dos testes 
anteriormente realizados para a radiação gama. Os testes de toxicidade realizados 
com A. salina e a toxina irradiada com feixes de elétrons não resultou em mortes 
significativas dos organismos, confirmando a atenuação da toxina. Houve análise da 
toxina irradiada por feixes de elétrons via LC-MS e teste de inibição da enzima 
fosfatase comprovando que houve atenuação da toxina. Os resultados mostraram 
que com a combinação de agentes físicos é possível reduzir as doses necessárias 
para o controle populacional de Microcystis panniformis e que dentre as radiações 
ionizantes utilizadas neste estudo, a exposição aos feixes de elétrons provou ser o 
tipo de radiação mais indicada para a atenuação da microcistina. 

 

Palavras-chave: Microcystis, radiação gama, ecotoxicidade, microcistina, feixes de 
elétrons 

 

 



ABSTRACT 

CAVALCANTE-SILVA, E. Study of the combined effect of ionizing radiation with 
electric and magnetic fields in cyanobacteria – cellular viability and attenuation 
of toxins. Ph. D. Thesis – Institute for Biomedical Sciences, University of São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 
Microcystis are cyanobacteria exhibiting blooms formation and production of 
microcystin, a hepathotoxin responsible for poisoning and consequent development 
of hepathic tumors. Blooms are related with non natural euthrofication caused by 
excess of nutrients originated from domestic discharge, extensive use of agriculture 
fertilizers and industrial dumping. Water reservoirs used for public supply are under 
the risk for the occurrence of  cyanobacteria blooms, which must be monitored in 
order to avoid harm to human health. The conventional water treatment system does 
not remove the toxin from the aquatic medium. Among the non chemical  treatment 
and sterilization  methods of water for populations supply, the use of ionizing 
radiation for treatment  of water contaminated both with Microcystis cells and 
microcystin is the main goal of this work. The main goals of this work are the study of 
the combined effect between gamma radiation with other exogenous physical agents 
in cells of Microcystis panniformis, as well to investigate the attenuation of 
microcystin by neutron and electron beams and gamma radiation. It was found out 
that combined treatments, as radiation with another physical agent, caused lowering 
of the cellular viability. It was observed cell death only in treatments with gamma 
radiation, while in treatments using only electric or magnetic fields the behavior of cell 
growth was similar to the controls. In another study, the toxin synthesized by 
Microcystis aeruginosa was exposed to gamma radiation and neutron and electron 
beams. Ecotoxicity tests were carried out in Ceriodaphnia silvestrii and Artemia 
salina. Bioassays by means of neutron beams induced attenuation of the microcystin 
but in a smaller proportion when compared with the other types of radiation. Dry 
biomass of M. aeruginosa exposed to 3 and 5 kGy of gamma radiation  presented 
smaller attenuation vis-à-vis irradiations at 10 and 15 kGy. Experiments with electron 
beams were carried out at the same conditions of the previously performed tests with 
gamma radiation. Toxicity tests of the toxin irradiated with electron beams with A. 
salina did not give rise to measurable death of the organisms, an indication of toxin 
attenuation. Analysis of the toxin irradiated with electron beams was also carried out 
with LC-MS and inhibition test with phosphatase, and attenuation of the toxin was 
observed as well. The results showed that with the association of physical agents it is 
possible to reduce the doses needed for the population control of Microcystis 
panniformis and that , among the ionizing radiations used in this study, electron 
beams have proved to be the most indicated radiation type for attenuation of 
microcystin. 

Key-words: Microcystis,  gamma radiation, ecotoxicity,  microcystin , electron beams    
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Cianobactérias  

 Cianobactérias, cianoprocariotas ou cianofíceas (algas azuis) são procariotos 

Gram-negativos, fotoautotróficos que fazem parte do grupo das eubactérias, sendo 

que estas são as únicas bactérias com capacidade de produzir como produto 

colateral da fotossíntese o oxigênio (LOURENÇO, 2006).  

Seus pigmentos são compostos principalmente pela clorofila a (algumas 

possuem a clorofila b ou d) e por ficobilinas, além de carotenos e xantofilas 

(BEUTLER, 2003; LEE, 2008; SIEJAK; FRACKOWIAK, 2007). Apresentam 

diversidade morfológica, podendo ser unicelulares como por exemplo Choococcus 

sp., ou filamentosas como Anabaena sp., Planktothrix sp., Nostoc sp. e 

Cylindrospermopsis sp.. Também podem ocorrer individualmente como nos casos de 

Synechococcus e Aphanotece, ou agrupadas em colônias ou agrupamentos, por 

exemplo Microcystis sp., Gomphospheria sp., e Merismopedia sp., podendo ou não 

apresentar envelope mucilaginoso (AZEVEDO; SANT’ANNA, 2006; CALIJURI; 

ALVES; SANTOS, 2006; WHITTON; POTTS, 2000).  

 A origem das cianobactérias foi estimada em cerca de 3,46 bilhões de anos 

pela descoberta de fósseis em rochas sedimentares encontradas no oeste da 

Austrália. As cianobactérias são alguns dos microrganismos com registro fóssil mais 

antigo da Terra. O número real de espécies de cianobactérias é desconhecido, 

especialmente porque a identificação de espécies com base em características 

morfológicas é bastante limitada. Apesar dessas limitações, reconhece-se a 

existência de 2.000 espécies de cianobactérias na natureza (LOURENÇO, 2006). 

Essas microalgas podem ser encontradas em diversos ambientes: aquáticos 

(dulcícolas, estuarinos e marinhos), terrestres e aéreos, desempenhando um papel 

importante nos processos funcionais do ecossistema e na ciclagem de nutrientes 

(BOLD; WYNNE, 1985; LOURENÇO, 2006). 
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 As cianobactérias são dotadas de extraordinária capacidade de se adaptar 

com sucesso a alterações ambientais. Em geral, elas toleram grandes flutuações de 

temperatura, salinidade, pH e disponibilidade de nutrientes (LOURENÇO, 2006). As 

cianobactérias não possuem cílios nem flagelos como as bactérias; por isso, toda a 

mobilidade destes organismos está relacionada à expulsão de material orgânico 

produzido pelas células ou, no caso de espécies filamentosas, por movimentos 

deslizantes e de rotação. Algumas cianobactérias podem ajustar sua posição 

verticalmente na coluna d’água por meio de vacúolos gasosos (aerótopos). Esses 

vacúolos são estruturas fusiformes ocas e rígidas (CALIJURI; ALVES; SANTOS, 

2006). 

 

1.2 Gênero Microcystis  

As cianobactérias do gênero Microcystis são alguns dos microrganismos 

encontrados com maior frequência em florações de corpos de água eutrofizados e 

hipereutrofizados (GER; TEH; GOLDMAN, 2009; GOUVÊA; BOYER; TWISS, 2008; 

WATANABE et al., 1996). Em áreas hipereutróficas, Microcystis geralmente é a 

espécie dominante e quando o clima permite ocorre durante todo o ano 

(WATANABE et al., 1996). As células de Microcystis apresentam melhor crescimento 

em águas com níveis de pH entre 6-9 (OKANO et al., 2009; REYNOLDS et al., 1981; 

CHORUS; BARTRAM, 1999). Quanto à temperatura, segundo Kappers (1984) pode-

se observar que há crescimento em corpos d’água com temperaturas que variam de 

10 a 30 ºC e com a presença de vento suave. A tolerância da Microcystis à 

temperatura está relacionada aos regimes de temperaturas verificados nas regiões 

temperadas e tropicais. Um estudo realizado por Jiang et al. (2008) afirma que 

fatores relacionados ao meio ambiente, como exemplo temperatura, luz, nitrogênio e 

ferro, entre outros, afetam o crescimento de uma espécie pertencente ao gênero 

Microcystis.  
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1.3 Eutrofização e florações de cianobactérias 

 O desenvolvimento urbano acelerou na segunda metade do século XX com a 

concentração da população em espaço reduzido, produzindo grande competição 

pelos mesmos recursos naturais (solo e água), destruindo parte da biodiversidade 

natural (TUCCI, 2008). O conjunto de ações produzidas pelas atividades humanas 

foi se tornando complexo ao longo da história da humanidade, decorrente da 

exploração dos recursos hídricos para expandir o desenvolvimento econômico e 

fazer frente às demandas industriais e agrícolas e à expansão e crescimento da 

população e das áreas urbanas (TUNDISI, 2003). 

 Um dos mais importantes impactos qualitativos e quantitativos em rios, lagos 

e represas é o da eutrofização, que afeta, com maior ou menor intensidade, 

praticamente todos os ecossistemas aquáticos continentais (TUNDISI; 

MATSUMURA-TUNDIS, 2008). A eutrofização é resultante da descarga excessiva 

de águas de esgotos ou de despejos agrícolas não tratados, que acelera o processo 

de enriquecimento natural de ambientes aquáticos (TUNDISI, 2003). As altas 

concentrações de nutrientes decorrentes da eutrofização, associadas às 

temperaturas elevadas favorecem a proliferação de microalgas, principalmente nos 

trópicos (ROCHA et al., 2006). Muitos casos que descrevem o desenvolvimento 

massivo de cianobactérias têm sido registrados na literatura. Há uma preocupação 

geral com este problema devido aos prováveis efeitos do aquecimento global, 

especialmente no que diz respeito às espécies que produzem toxinas (ABOAL; 

PUIG, 2005). 

 Algumas cianobactérias planctônicas são capazes de formar florações 

intensas em corpos de água, alterando o aspecto e as características do ambiente. 

Isso ocorre devido a: 

1. Intensidade de luz  quando a intensidade luminosa é baixa as 

cianobactérias mantêm um crescimento relativamente mais alto que outros 

organismos fitoplanctônicos; 

2. Retenção da água  a taxa de crescimento das cianobactérias geralmente é 

baixa, em comparação com outras espécies de algas. Um tempo longo de 
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retenção da água propicia a formação de florações (blooms). Cianobactérias 

não formam florações em águas onde o tempo de retenção é curto; 

3. Fósforo e nitrogênio florações de cianobactérias geralmente são 

desenvolvidas em águas eutrofizadas. São necessárias altas concentrações 

de nitrogênio e fósforo para que ocorra a formação de florações; 

4. Presença de aerótopos  habilidade para regular a sua posição na coluna 

d’água através das vesículas de gás. Esta é uma vantagem quando em áreas 

ricas em luz e/ou nutrientes; 

5. Estabilidade populacional  as cianobactérias não são predadas por 

copépodos, dafinídeos e protozoários, como ocorre com outras algas. Assim, 

a sua baixa taxa de crescimento é compensada pela alta prevalência de 

populações no meio aquático; 

6. Temperatura  sua maior taxa de crescimento e a realização de fotossíntese 

é melhor alcançada em temperaturas acima de 20 ºC. Isso pode explicar a 

dominância de cianobactérias em corpos d’águas de países tropicais, 

enquanto que em países subtropicais há aparecimento de florações durante o 

verão (LEE, 2008; CHORUS; BARTRAM, 1999). 

  

1.4 Cianotoxinas 

 Existem aproximadamente 150 gêneros de cianobactérias, sendo que 40 

destas são produtoras de toxinas. Alguns exemplos destas são: Anabaena, 

Aphanizomenon, Coelospharium, Cylindrospermopsis, Gloeotrichia, Microcystis, 

Nodularia, Nostoc, Planktothrix e Trichodesmium (AZEVEDO, 1998; CARMICHAEL, 

1992; CODD, 2000; LEE, 2008; ROGERS; GALLON, 1988; WHITTON; POTTS, 

2000).  

Três grupos de compostos tóxicos estão associados às cianobactérias: 

neurotoxinas, hepatotoxinas e substâncias irritantes ou alergênicas. Estas últimas 

causam irritação na pele e problemas gastrointestinais (YOO et al., 1995). As 

neurotoxinas e as hepatotoxinas são metabólitos secundários intracelulares. As 

neurotoxinas são toxinas que atuam especificamente no sistema nervoso, mesmo 
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em baixa concentração (CALIJURI; ALVES; SANTOS, 2006) e são produzidas pelos 

seguintes gêneros: Anabaena, Aphanizomenon, Planktothrix, Trichodesmium e 

Cylindrospermopsis. Já são conhecidas pelo menos cinco neurotoxinas produzidas a 

partir de espécies desses gêneros: anatoxina-a, anatoxina-a (s), saxitoxinas (SXT), 

neosaxitoxinas (Neo-STX) e homoanatoxina-a (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008; 

AZEVEDO, 1998; CALIJURI; ALVES; SANTOS, 2006). As hepatotoxinas são as 

toxinas encontradas com maior frequência em ambientes de água doce em todo o 

mundo, sendo o tipo mais comum de intoxicação via cianobactérias (CAMPINAS; 

ROSA 2010; FUNASA, 2003; VASCONCELOS; PEREIRA, 2001; CHORUS; 

BARTRAM, 1999). A produção destas toxinas ocorre por espécies de determinados 

gêneros de cianobactérias, como Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Nostoc, 

Cylindrospermopsis, Nodularia e Anabaenopsis (AZEVEDO, 1998; CARMICHAEL, 

1992; MCELHINEY; LAWTON, 2005). As hepatotoxinas são reconhecidas como 

potentes promotores de tumores hepáticos. Elas chegam aos hepatócitos por meio 

de receptores dos ácidos biliares (ERIKSON et al., 1990; FALCONER, 1991; 

RUNNEGAR; FALCONER; SILVER, 1981) e promovem uma desorganização do 

citoesqueleto dos hepatócitos. Com isso o fígado perde a sua arquitetura e 

desenvolve lesões internas. A perda de contato entre as células cria espaços 

internos que são preenchidos pelo sangue que passa a fluir dos capilares para 

esses locais, provocando uma hemorragia intra-hepática (CARMICHAEL, 1994; 

HOOSER et al., 1991; LAMBERT et al., 1994). As principais hepatotoxinas até agora 

caracterizadas são os hepatopeptídeos cíclicos conhecidos como microcistinas e os 

pentapeptídeos denominados nodularinas. Há também um alcalóide hepatotóxico, 

denominado cilindrospermopsina. Essa toxina provoca hemorragia hepática e 

congestão pulmonar (AZEVEDO, 1998). 

 

1.4.1 Microcistinas 

A microcistina é uma hepatotoxina produzida pelas algas dos gêneros 

Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Nostoc e Anabaenopsis que causam 

envenenamento em animais domésticos e silvestres ou em cultivos de peixes, além 

de constituir perigo à saúde humana pela sua presença em água destinada ao 
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consumo ou recreação (DAI et al., 2008; YUAN; CARMICHAEL; HILBORN, 2006). A 

estrutura geral das microcistinas é D-Ala-X-D-MeAsp-Z-Adda-D-Glu-Mdha, em que X 

e Z são os dois L aminoácidos variáveis, D-MeAsp é D-eritro ácido metilaspártico e 

Mdha é N-metildeidroalanina (AZEVEDO, 1998; SILVA-STENICO et al., 2009; 

ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). Existem mais de 70 variantes de microcistina e as 

linhagens tóxicas normalmente produzem uma mistura de diferentes microcistinas 

(MOMANI; SMITH; EL-DIN, 2008). A microcistina-LR (MC-LR) é a variante mais 

frequentemente encontrada em florações, sendo considerada a mais tóxica 

(CAMPINAS; ROSA, 2010).  

A toxicidade da microcistina está associada à inibição das fosfatases 

protéicas de serina/treonina do tipo 1 (PP1) e 2A (PP2A) em uma variedade de 

animais e pode também causar efeito negativo em plantas, algas e protozoários 

(GER; TEH; GOLDMAN, 2009; MACKINTOSH et al., 1990; MCELHINEY; LAWTON, 

2005; WATANABE, 1996). Intoxicações agudas como hemorragia intra-hepática, 

choque hipovolêmico e necrose de hepatócitos levam o indivíduo à morte em curtos 

intervalos de tempo, de poucas horas a alguns dias (AZEVEDO, 1998; MCELHINEY; 

LAWTON, 2005). Exposições a baixas concentrações de microcistina através do 

consumo de água podem causar efeitos crônicos em mamíferos através da 

hiperfosforilação de algumas proteínas celulares, resultando ao final em tumores 

hepáticos (LANKOFF et al., 2006; MCELHINEY; LAWTON, 2005). As enzimas PP1 e 

PP2A regulam diversos processos, entre eles a divisão e o crescimento celular 

(MACKINTOSH; MACKINTOSH, 1994). Quando a microcistina entra numa célula e 

inibe a função das fosfatases, as células perdem o controle normal e respondem 

inapropriadamente aos sinais (BARROS, 2001; MACKINTOSH; MACKINTOSH, 

1994).  

Cianotoxinas podem ocorrer tanto no interior das células ou dissolvidas na 

água, uma característica que influencia fortemente a remoção destas nas estações 

de tratamento de água potável. As microcistinas são quimicamente muito estáveis e 

o tratamento convencional (coagulação, floculação, decantação e filtração) é capaz 

de controlar até certo ponto as células de cianobactérias, mas é ineficaz para a 

remoção de cianotoxinas extracelulares (CAMPINAS; ROSA, 2010; HYENSTRAND 
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et al., 2003). Estas toxinas têm o potencial de persistir por longos períodos em 

águas superficiais naturais antes do início da degradação, mas uma vez iniciada, a 

degradação é normalmente concluída dentro de alguns dias (BOURNE et al., 2006). 

Estas cianotoxinas podem causar fortes impactos no ecossistema aquático, de 

toxicidade aguda a alterações na transferência trófica de energia 

(CHRISTOFFERSEN, 1996). 

Uma série de relatos tem sido apresentada sobre os riscos associados a 

saúde humana devido a presença de cianobactérias e suas toxinas em mananciais 

de abastecimento público. No Brasil, entre março e abril de 1988 foi consumida água 

de um reservatório em Itaparica (Bahia), em que cerca de 200 pessoas foram 

intoxicadas e houve morte de 88 delas. Há fortes evidências da correlação entre a 

ocorrência dessas intoxicações e as florações de cianobactérias nesse reservatório 

(TEIXEIRA et al., 1993). Em 1996, um acidente ocorrido no Instituto de Doenças 

Renais em Caruaru, Pernambuco, modificou a história e a prática clínica da 

hemodiálise. A água utilizada para hemodiálise foi contaminada com microcistina, 

presente acima do nível permitido, causando morte de mais de 65 pacientes. Este foi 

o caso mais grave registrado mundialmente (COÊLHO, 1998; JOCHIMSEN et al., 

1998) e passou a ser o primeiro caso confirmado de mortes humanas causadas por 

uma toxina produzida por cianobactérias (JOCHIMSEN et al., 1998). Após a 

confirmação de mortes ocasionadas por cianotoxinas despertou-se a atenção no 

Brasil para os problemas decorrentes de cianobactérias, e a monitoração de corpos 

d’água tem sido motivo de preocupação constante de órgãos ambientais e de saúde, 

institutos de pesquisa e companhias de saneamento, em nível mundial (TAKENAKA, 

2007). No Brasil essa questão requer muita atenção, pois a maior parte do território 

brasileiro situa-se na região tropical e apresenta condições favoráveis ao 

aparecimento de cianobactérias durante todo o ano devido às altas temperaturas, 

baixa turbulência e alta concentração de nutrientes nos reservatórios. Atualmente, a 

população exige a melhoria constante da qualidade da água para consumo. Além 

disso, as estações de tratamento de água necessitam melhorar e/ou otimizar os 

processos, a fim de cumprir o requisito exigido pelo regulamento em vigor 

(HURTADO et al., 2008). 
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1.5 Presença de cianotoxinas em recursos hídricos 

 Estudos realizados no Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de 

Cianobactérias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) têm confirmado a 

ocorrência de cepas tóxicas de cianobactérias em corpos d’água (reservatórios de 

abastecimento público, lagos artificiais, lagoas salobras e rios) dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco e do Distrito 

Federal. Aproximadamente 82% das cepas isoladas se mostraram tóxicas quando 

testadas em bioensaios, sendo 9,7% neurotóxicas e as demais hepatotóxicas 

(ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). Por isso, essa circunstância desperta interesse 

científico e cria preocupações ambientais para as autoridades de saúde, devido ao 

frequente aparecimento e persistência de cianobactérias em águas naturais 

(LANKOFF, 2006; MEREL et al., 2010).   

 Cianobactérias produzem compostos que dão à água sabor e odor 

desagradáveis (LOURENÇO, 2006). Alguns métodos são utilizados para separar 

e/ou diminuir a quantidade de cianobactérias da superfície da água. Porém, muitas 

dessas técnicas resultam na lise da célula, ocorrendo então a liberação, em grande 

quantidade, de toxinas no meio aquático (CHORUS; BARTRAM, 1999). A remoção 

da toxina dissolvida na água não é fácil, pois esta pode não ser totalmente retirada 

através dos tratamentos convencionais das redes públicas de abastecimento. A 

toxina resiste a vários processos químicos e até mesmo à fervura (TUNDISI, 2003). 

Segundo o padrão de potabilidade da água da Portaria N 518 do Ministério da 

Saúde foi estabelecido o limite máximo de 20.000 céls mL-1 para a densidade de 

cianobactérias em amostras de águas brutas destinada ao abastecimento 

populacional, e 1 g L-1 para a concentração máxima de microcistina permissível em 

água destinada ao consumo humano diário (BRASIL, 2004). 

 A maioria da população de países industrializados depende de águas 

provindas de abastecimentos públicos ou privados. Essas plantas de tratamento de 

água são necessárias para garantir a qualidade de água potável. A maioria desses 

países tem histórias de problemas com contaminações de reservatórios de água por 

cianobactérias (HOEGER et al., 2005). As microcistinas requerem maior atenção 

não somente devido à habilidade em causar infecções agudas, mas também ao seu 
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potencial carcinogênico decorrente de exposição crônica (UENO et al., 1996; ZHU et 

al., 2005). 

 

1.6 Técnicas utilizadas para a remoção de toxinas e cianobactérias 

Desenvolvimentos tecnológicos propiciam novos meios para a remoção de 

toxinas da água. Esses meios não são comercialmente viáveis, pois tratam-se de 

técnicas difíceis, complexas e caras. Pode-se citar o tratamento fotocatalítico 

(ROBERTSON et al., 1997), aerações hipolimínicas e desestratificação artificial 

(SAITO; ARIGA 1994; SIMMONS, 1997), oxidação (GAJDEK et al., 2001), 

ozonização (BROOKE et al., 2006; FUNASA, 2003; MIAO; TAO, 2009), uso de 

dióxido de cloro (JI et al., 2008), e irradiação com ultravioleta (ZUKOVS et al., 1986), 

sendo esses processos geralmente custosos, limitando a sua implementação em 

sistemas de tratamento de água. Nas estações de tratamento da cidade de São 

Paulo utiliza-se um método caro para a remoção da microcistina, o carvão ativado, 

que tem sido utilizado com eficácia limitada porque satura muito rapidamente, 

principalmente quando há florações persistentes de cianobactérias.  

Dentre os métodos não químicos de tratamento e de esterilização de águas 

para o consumo, menciona-se os poucos utilizados processos de tratamento com 

feixes de radiação gama e elétrons. Esses processos foram testados em fase piloto 

pela prefeitura de Miami (EUA) no tratamento de águas (KURUCZ; WAITE; 

COOPER, 1995). Kurucz  et al. (1992) mostraram que feixes de elétrons podem ser 

utilizados em larga escala, e que o sistema pode ser operado com segurança e com 

custo adequado para tratamento de água. Verificaram também que a irradiação com 

feixes de elétrons é eficiente para destruir produtos orgânicos tóxicos em sistemas 

aquosos de qualidade muito variável. Nesse contexto, o estudo de cianotoxinas 

adquire grande relevância para o design e construção de plantas de tratamento de 

água. 
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1.7 Radiações ionizantes e campos elétricos e magnéticos em cianobactérias 

A radiossensibilidade de algumas cianobactérias vem sendo estudada há 

algumas décadas apenas para a radiação gama (ARRUDA-NETO et al., 2009; 

ASATO, 1971; BILLI et al., 2000; CAVALCANTE-SILVA et al., 2011; HEREMAN et 

al., 2007; KRAUS, 1969; POSNER; SPARROW, 1963). Doses utilizadas para matar 

cianobactérias são consideradas altas quando comparadas com outros organismos 

procariotos. A alta resistência das cianobactérias à radiação decorre do fato desses 

microrganismos possuírem eficientes mecanismos de reparo do DNA, em que alvos 

danificados são parcialmente substituídos ou os danos são reparados sem 

necessitar uma nova síntese de todos os componentes (AGARWAL et al., 2008; 

WHITTON; POTTS, 2000). Eficientes mecanismos de reparo são esperados em 

cianobactérias, visto que seus antecessores se desenvolveram numa atmosfera de 

radiação-UV, com ausência de camada de ozônio durante a Era Pré-Cambriana. 

       A radiação gama é uma radiação eletromagnética semelhante aos raios-x ou 

luz natural, exceção feita à sua freqüência muito mais elevada. Não possuem massa 

de repouso e nem carga, originam-se por decaimento do núcleo atômico, podendo 

remover elétrons (ionização) de átomos e moléculas. Ao penetrarem na célula, 

transferem energia para as moléculas provocando alterações em suas propriedades 

químicas. Trata-se de uma onda eletromagnética muito penetrante mesmo em 

materiais densos (ALPEN, 1991). Possui diversas aplicações em diferentes 

segmentos que demandam Ciência e Tecnologia, conforme demonstrado em 

inúmeros trabalhos da literatura científica (FAROOQ et al., 1993; IMAMURA et al. 

2002; SOMMER et al., 2001; THOMPSON; BLATCHLEY, 2000). As radiações 

ionizantes são agentes nocivos ao material genético, causando danos no DNA da 

célula por ação direta e indireta. A maioria dos danos provocados pela radiação 

gama é do tipo “indireto” (cerca de 80%). De fato, a radiólise da água contida no 

citosol produz muitos radicais livres e estes são responsáveis pelos danos ao 

material genético e outros alvos moleculares (ALPEN, 1991). No efeito direto a 

radiação gama interage majoritariamente com a molécula de DNA, ionizando-a 

(JONES et al., 1994). O dano ao DNA é uma das principais causas de morte celular, 

mutações e carcinogênese (AKAMATSU, 2007).  



 

 

39 

 Vários estudos demonstram a eficácia da utilização de alguns agentes físicos 

(radiação, campos elétricos e magnéticos, calor, etc.) quando aplicados 

separadamente em microrganismos. Porém, a utilização simultânea eficaz de dois 

ou mais desses agentes físicos foi muito pouco estudada (ARRUDA-NETO et al., 

2009; GRANT; PATTERSON, 1995; HEREMAN et al., 2007; ROGOVSCHI et al., 

2007; SHAMSUZZAMAN, 1988; TAGHIPOUR, 2004). Há um aumento do número de 

estudos que objetivam a alteração do crescimento, morfologia, fotossíntese e danos 

ao DNA, entre outros, em cianobactérias, através de efeitos combinados de agentes 

físicos (AGARWAL, 2008; ARRUDA-NETO et al., 2009; GAO; YU; BROWN, 2007; 

GAO et al. 2008; HEREMAN, 2007).      

Campos elétricos endógenos desempenham inúmeros papéis em importantes 

funções biológicas. Por outro lado, campos elétricos exógenos podem, dependendo 

de sua intensidade, alterar a organização estrutural das células, envolvendo enzimas 

e membranas, resultando em metabolismo e funções anormais (ISOBE et al., 1999). 

O efeito mais comumente estudado é a “eletroporação”, que envolve formação de 

poros reversíveis ou irreversíveis na membrana das células provocando a perda da 

viabilidade (BENDICHO; BARBOSA-CÁNOVAS; MARTÍN, 2002; TOEPFL; HEINZ; 

KNORR, 2007) 

       Pesquisadores têm demonstrado que o campo eletromagnético modifica o 

comportamento celular. Dependendo da intensidade do campo elétrico aplicado e 

seu tempo funcional (estático, pulsado, etc.), diferentes efeitos no processo 

metabólico podem ocorrer (ARAÚJO et al., 2004; NOCI et al., 2009). No campo da 

medicina o resultado de maior importância e repercussão foi obtido por Kirson et al. 

(2004). Eles expuseram gliomas de pacientes terminais apenas a campos 

eletromagnéticos de freqüências entre 100 e 300 kHz, conseguindo impedir o 

crescimento dos tumores e em alguns casos houve a regressão.    
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Já Erygin1 et al. 1988 apud Li (2006) estudaram o efeito de campos 

magnéticos em microrganismos, constatando que o tratamento com campos 

magnéticos pode alterar a taxa de crescimento, acumulação de biomassa e 

atividade da biossíntese da cultura.  

Feixes de elétrons têm sido utilizados como ferramentas tecnológicas para a 

esterilização de materiais e aparelhos médicos, pasteurização de alimentos e no 

tratamento de resíduos médicos e infecciosos (YAMADA, 2003). Segundo Romanelli 

et al. (2006), a radiação ionizante tem demonstrado elevada eficiência na 

decomposição de substâncias orgânicas e contaminantes ambientais de esgotos, 

lodos e efluentes, e, poucos trabalhos têm incluído aspectos ecotoxicológicos. Do 

ponto de vista da interação com a matéria, os elétrons são equivalentes à radiação 

gama. Enquanto que a radiação gama proveniente, por exemplo, de uma fonte de 

60Co é uma radiação gama “real”, os elétrons depositam sua energia no meio que 

atravessam via emissão de uma radiação gama “virtual”. A diferença está no fato de 

que, por possuírem carga elétrica, os elétrons são menos penetrantes. Contudo, 

essa limitação pode ser compensada aumentando-se sua intensidade (ou seja, a 

energia do feixe), tornando-a maior comparativamente à da radiação gama. De fato, 

em um acelerador de elétrons é possível operar em diferentes regimes de energia. 

Além disso, nos aceleradores a corrente de elétrons (quantidade de elétrons 

acelerados por segundo) é alta e, em decorrência, obtém-se irradiações com 

elevadas taxas de dose, permitindo irradiar materiais em tempos muito mais curtos 

do que aqueles com gamas “reais” de uma fonte de 60Co. Os conceitos de radiação 

real e virtual pertencem à disciplina Eletrodinâmica Quântica – a literatura é vasta 

(RODRIGUES et al., 2003; ZAMANI-NOOR; ONLEY, 1988). O detalhamento desse 

tema não faz parte do escopo deste trabalho e nem é necessário para o seu 

desenvolvimento.  

 

 

 
1
Erygin, G.D., Pchelkina, V.V., Kulikova, A.K., Rurinova, N.G., Bezborodov, A.M., Gogolev, M.N. 

Influence of nutrition medium treatment of micro-organisms by magnetic field on the growth and 
development. Prikladnaya Biokhimiya i ikrobiologiya, v. 24, p. 257–263, 1988. 
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Os nêutrons são particulas sem cargas. Por esta característica eles são 

altamente penetrantes quando comparados com partículas com cargas e que 

possuam a mesma massa e energia. São muito ionizantes produzindo 

conglomerados (clusters) de danos no material irradiado. Os nêutrons, dependendo 

de sua energia, também interagem com o núcleo do átomo do material absorvido, 

diferenciando-se dos raios-x que interagem com os elétrons que encontram-se na 

orbita do átomo (HALL, 1994). 

 

  

1.8 Ecotoxicologia aquática 

 O termo ecotoxicologia foi definido pela primeira vez por em 1969 por Truhaut 

(1977). Este autor define a ecotoxicologia como o ramo da toxicologia preocupado 

com o estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos, sobre 

quaisquer constituintes dos ecossistemas: animais (incluindo seres humanos), 

vegetais ou microorganismos, em um contexto integral (TRUHAUT, 1977). A 

ecotoxicologia nasceu como ferramenta de monitoramento ambiental, baseada 

principalmente na resposta de organismos individuais estressores químicos. 

Portanto, é uma ciência com objetivo própio de estudo (o fenômeno da intoxicação 

ambiental em todas as suas nuances e consequências), com finalidade e método 

(AZEDO; CHASIN, 2003; MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 2008).  

 Na década de 1980, as agências ambientais no mundo todo, principalmente 

nos EUA e Europa, começaram a desenvolver protocolos padronizados de testes de 

toxicidade utilizando organismos aquáticos (OECD2,3, 1984-2004; USEPA4,5, 1996, 

2002 apud MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 2008). No Brasil, em 1987 a ABNT 

começa a publicar suas primeiras normas relativas a testes ecotoxicológicos com 

organismos aquáticos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). 

 Os resultados das análises químicas por si só não retratam o impacto 

ambiental causado pelos poluentes porque não demonstram os efeitos sobre o 

ecossistema. Somente os sistemas biológicos (organismos ou partes deles) podem 

detetar os efeitos tóxicos das substâncias. A aplicação dos testes de toxicidade na 

análise ambiental é bastante abrangente e sua importância aumenta na proporção 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poluentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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que cresce a complexidade das transformações químicas no meio ambiente 

(MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 2008).  

A ecotoxicologia iniciou-se como uma forma adequada de prevenção e 

controle da qualidade da água. Esta ciência utiliza, dentre outras ferramentas, os 

testes de toxicidade, como uma maneira de evidenciar o impacto que uma ou mais 

substâncias, resíduos, ou fatores ambientais, isolados ou em combinação, exercem 

sobre os organismos vivos, envolvendo todas ou algumas etapas do ciclo de vida 

dos mesmos, sob condições controladas (COSTA, 1997; ZAMBONI, 1993). O uso de 

organismos aquáticos para biomonitoramento é uma ferramenta importante na 

ecotoxicologia aquática, permitindo a avaliação da toxidade de substâncias de 

origem antrópica, bem como de organismos vivos (FERRÃO-FILHO et al., 2009). O 

conhecimento da toxicidade de agentes químicos a diferentes organismos aquáticos 

possibilita, além do estabelecimento de limites permissíveis de várias substâncias 

químicas para a proteção da vida aquática, avaliar o impacto momentâneo que 

esses poluentes causam à biota dos corpos hídricos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2008).  

Os testes de toxicidade podem ser classificados de acordo com a forma e o 

intervalo de tempo da resposta: curto prazo (agudo) ou de longa duração (crônico) 

(CALOW, 1993). Na toxicidade aguda os efeitos são nocivos, em geral severos e 

rápidos, causados pelos agentes tóxicos da substância testada. Esses efeitos são 

constatados na sobrevivência dos organismos-teste em um curto período de tempo, 

geralmente de 48 h (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008).  

 

21
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for testing Chemicals – Fish, 

Prolonged Toxicity Teste: 14-day Study. Gudeline, 9 p., 1984 
 
3
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for testing Chemicals – Daphnia 

sp., Acute Immobilization Test. Guideline 202. 12 p., 2004. 
 
4
United States Environmental Protection Agency (USEPA). Aquatic invertebrate toxicity test, 

freshwater daphnids: ecological effects test guidelines. Washington: USEPA, 1996. 
 
5
United States Environmental Protection Agency (USEPA). Methods for measuring the acute 

toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms. Washington, 
D.C.: USEPA, 2002. 
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O objetivo de um teste de toxicidade aguda é determinar a concentração do 

material testado (um agente químico ou um efluente) ou o nível de um agente 

(temperatura ou pH) que produz um efeito deletério em um grupo de organismos-

teste durante uma exposição de curto prazo sob condições controladas (RAND; 

PETROCELLI, 1985). Nesses ensaios usualmente o critério de avaliação é a 

imobilidade dos organismos-teste. Esses critérios são usados devido ao significado 

biológico e ecológico para o meio ambiente (VANLEEUWEN6, 1988, apud 

ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). Os ensaios crônicos são realizados com a 

finalidade de detetar efeitos adversos mais sutis ou de longo-prazo nos organismos 

expostos, que não são detetados com os ensaios de toxicidade aguda. Nestes 

testes os organismos são expostos aos níveis subletais de poluentes, os quais 

podem ou não levar os organismos à morte, mas podem causar distúrbios 

fisiológicos e/ou comportamentais em longo prazo (RAND; PETROCELLI, 1985; 

TAKENAKA, 2007). Embora detalhes específicos dos ensaios de toxicidade, com 

diferentes espécies de organismos possam diferir entre si, o princípio básico para 

todos é semelhante e requer condições ambientais específicas, como pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido, dureza da água, fotoperíodo, duração do teste, etc. 

Nesses ensaios, os organismos testes (peixes, microcrustáceos, algas, dentre 

outros) são expostos a várias concentrações da amostra a ser testada (substâncias 

químicas, efluentes, extratos aquosos) em soluções contidas nos frascos-teste (por 

exemplo, cubas de vidro, aquários, tubos de ensaios, béqueres, etc.), por 

determinado período de tempo. Em todos os ensaios são utilizados frascos-controle 

(somente com água reconstituída), nos quais se avalia a viabilidade do lote de 

organismos expostos. Após o período de teste, verifica(m)-se o(s) efeito(s) da 

amostra sobre alguns parâmetros biológicos, como mortalidade, crescimento, 

reprodução, comportamento dos organismos, entre outros.  

 

6
VAN LEEUWEN,  Short-term toxicity testing. In: Kruijf, H. A. M.; Zawart, D.; Viswanathan, P. N.; Ray, 

P. K. Eds Manual on Aquatic Ecotoxicology. 332 p., 1988. 
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Os efeitos observados são analisados estatisticamente e os resultados são 

expressos em unidades numéricas, tais como: 

  CL50 (Concentração Letal) – é a concentração tóxica que provoca a morte, 

num determinado período de exposição, de 50% dos organismos expostos nas 

condições de teste; 

CE50-...h (Concentração efetiva) – é a concentração do agente tóxico que 

causa um efeito agudo, como por exemplo a imobilidade a 50% dos organismos, 

num tempo específico nas condições de teste; e   

  CENO (Concentração de efeito não observado) - É a maior concentração real 

da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na 

sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições de ensaio ABNT (2005).  

 No Brasil, a resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), de 17 de março de 2005, inclui a realização de testes de toxicidade para 

a avaliação da qualidade de água dos corpos receptores e para o estabelecimento 

das condições e padrões de lançamentos de efluentes (BRASIL, 2005; MASSARO, 

2006). 

 Várias espécies vêm sendo empregadas internacionalmente em testes de 

toxicidade, gerando subsídios importantíssimos para uma melhor avaliação e 

caracterização dos efeitos agudos e crônicos de diversos agentes tóxicos em corpos 

receptores. Dentre os principais grupos de organismos, utilizados em ensaios 

laboratoriais, destacam-se: microalgas, microcrustáceos, equinóides, oligoquetas, 

peixes e bactérias, representando os mais diversos ecossistemas e níveis tróficos 

(MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 2008). Os dafinídeos e copépodos são os mais 

encontrados na literatura que relata testes com microcistina-zooplâncton, pois são 

mais sensíveis à exposição de microcistina dissolvida na água (DeMOTT; ZHANG, 

CARMICHAEL, 1991). Estudos mostraram que dafinídeos expostos a Microcystis 

aeruginosa tóxica acumularam alta concentração de microcistina, superior à 

encontrada no ambiente aquático (MOHAMED, 2001; FERRÃO-FILHO; 

KOZLOWSKY-SUZUKI; AZEVEDO, 2002). 
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 No Brasil, os testes ecotoxicológicos com microcrustáceos foram 

padronizados inicialmente com espécies exóticas como Daphnia similis (ABNT, 

1993) e com a Ceriodaphnia dubia (ABNT, 2005), mas, recentemente, um protocolo 

de teste de toxicidade crônica foi desenvolvido para a espécie nativa Ceriodaphnia 

silvestrii (ABNT, 2005; Magalhães, 2008).  

 

1.8.1 Ceriodaphnia como organismo-teste em estudos ecotoxicológicos 

 O zooplâncton de água doce é formado predominantemente por Protozoa, 

Rotifera e Crustacea, sendo este último constituído principalmente por Copepoda e 

Cladocera. O organismo-teste utilizado neste estudo foi a espécie Ceriodaphnia 

silvestrii Daday (1902) pertencente à Classe Cladocera, Família Daphnidae. Esta é 

uma espécie nativa comumente encontrada em ambientes dulcícolas do Brasil, mas 

em lagos, reservatórios e viveiros é geralmente encontrada em densidade muito 

maior do que em rios (SIPAÚBA-TAVARES; ROCHA, 2003; TAKENAKA, 2007). 

  A maioria dos cladóceros possui um tamanho entre 0,2 e 3,0 mm (SIPAÚBA-

TAVARES; ROCHA, 2003) e ficam intermitentemente em movimento, sendo as 

antenas os principais órgãos de locomoção. As patas e a parede interna dos 

apêndices localizados dentro da carapaça são as principais superfícies onde 

ocorrem as trocas gasosas. A maioria das espécies pertencentes à família 

Daphnidae, à qual a espécie Ceriodaphnia silvestrii pertence, são filtradoras, uma 

característica fundamental para a interação com agentes tóxicos quando presentes 

na água. Na parte vertical do corpo há de 5 a 6 pares de patas, que auxiliam na 

movimentação do organismo e esses movimentos produzem uma corrente na água, 

onde partículas alimentares (algas, bactérias, protozoários e detritos orgânicos) são 

filtradas, e essas partículas de alimento são enviadas a um canal alimentar por 

cerdas especiais. A concentração do alimento atua no crescimento e no tempo de 

vida dos indivíduos, afetando diretamente a reprodução. Algas com paredes 

grossas, de difícil digestão, com bainha gelatinosa espessa, presença de vacúolos 

gasosos e algas que produzem toxinas letais são consideradas fontes inadequadas 

de alimento (BARNES, 1969; PENNAK, 1953; SIPAÚBA-TAVARES; ROCHA, 2003).  
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       A sua reprodução é por partenogênese, sendo que nas espécies da família 

Daphnidae o número de ovos produzidos sob condições adequadas de alimentação 

é usualmente superior a 20. Estes são guardados em uma câmara de incubação 

interna à carapaça. As crias são liberadas da câmara de incubação por flexão 

ventral do pós-abdomen da mãe. Esses ovos dão origem a indivíduos chamados 

neonatas, semelhantes aos adultos, porém em tamanhos menores. Certos fatores 

como mudança de temperatura e/ou diminuição de alimentos, devido ao aumento da 

população, levam à interrupção da produção partenogenética de ovos, provocando 

com isso o aparecimento de machos e a fecundação dos ovos. Ao mesmo tempo, as 

fêmeas adultas formam diferentes tipos de ovos, como os ovos ativos, que tem 

eclosão imediata e ovos de resistência, os quais passam por um período de 

dormência (BARNES, 1969; SIPAÚBA-TAVARES; ROCHA, 2003). Quatro distintos 

períodos de vida são reconhecidos: ovos, neonatas, juvenis e adultas (PENNAK, 

1953). A longevidade e o crescimento entre os dafinídeos também é variável e 

depende das condições ambientais. Segundo Herbert (1978) a longevidade desses 

animais em temperaturas elevadas (25-35 ºC) pode variar de três a cinco semanas, 

com várias gerações; e sob baixas temperaturas (5-10 ºC) pode ultrapassar um ano. 

Já o crescimento, segundo Green et al. (1996), tem como os mais importantes 

fatores influenciadores a temperatura, a luz, oxigênio e a quantidade de alimento 

disponível.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 Destacamos entre as mais relevantes do ponto de vista de aplicações futuras:   

 Os feixes de nêutrons apresentaram atenuação da microcistina, mas em 

menor proporção que a radiação gama e feixes de elétrons; 

 A radiação gama aplicada nos extratos-mãe de uma cepa de Microcystis sp. 

não tóxica, demonstrou não haver formação de um novo composto tóxico ao 

cladócero Ceriodaphnia silvestrii; 

 A aplicação de radiação gama nos extratos-mãe exibiu atenuação da toxina 

em todas as doses utilizadas, contudo em menor proporção do que as 

amostras irradiadas com feixes de elétrons; 

  A utilização de feixes de elétrons nos extratos-mãe sonicados apresentaram 

atenuação para as doses de 3, 5, 10 e 15 kGy; 

 Os resultados obtidos com as análises via HPLC e teste de inibição da 

enzima fosfatase confirmaram que houve atenuação da microcistinas após a 

aplicação de feixes de elétrons; 

  Feixes de elétrons provaram ser o tipo de radiação mais indicada para a 

atenuação de substâncias tóxicas. 

 

Quanto a resultados de interesse mais acadêmico temos que: 

 A Microcystis panniformis é uma cianobactéria radioresistente; 

 A aplicação de radiação gama com doses acima de 4,0 kGy é eficiente para o 

controle de M. panniformis; 

 O efeito combinado da radiação gama com outros agentes físicos, como o 

campo elétrico e magnético estático, aumentou a taxa de morte celular 

comparativamente à aplicação somente da radiação gama; 

 A exposição apenas a campo elétrico estático não foi citotóxica para as 

células, ocorrendo o crescimento normal do cultivo; 
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 O campo elétrico pulsado estimulou o crescimento celular do cultivo de M. 

panniformis, quando aplicado durante 12 h. Já a aplicação num intervalo de 

tempo de 24 h mostrou interferir no crescimento do cultivo após esse período 

de exposição; 

 O efeito combinado da radiação gama e do campo magnético mostrou ser 

mais citotóxico do que a aplicação individual da radiação gama; 

 A aplicação isolada do campo magnético foi citotóxica à M. panniformis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131 

REFERÊNCIAS 

ABOAL, M.; PUIG, M. A. Intracelular and dissolved microcystin in reservoirs of the 
river Segura basin, Murcia, SE Spain. Toxicon, v. 45, p. 509-518, 2005. 
 
AGARWAL, R.; RANE, S. S.; SAINIS, J. K. Effects of 60Co gamma radiation on 
thylakoid membrane functions in Anaystis nidulans. J. Photochem. Photobiol. B: 
Biology, v. 91, p. 9-19, 2008. 
 
AKAMATSU, K. A novel methodology for characterizing strand-break termini and 
damaged bases in plasmid DNA exposed to ionizing radiation. Anal. Biochem., v. 

362, p. 229–235, 2007. 
 
ALPEN. E. L. Radiation Biophysics. New Jersey: Prentice-hall,1991.  
 
ARAÚJO, O. Q. F.; COELHO, M. A. Z.; MARGARIT, I. C. P.; VAZ-JUNIOR, C. A.; 
ROCHA-LEÃO, H. M. Electrical stimulation of Saccharomyces cerevisae cultures. 
Bras. J. Microbiol., v. 35, p. 1-10, 2004. 
 
ARRUDA-NETO, J. D. T.; BITTENCOURT-OLIVEIRA M. C.; FRIEDBERG, E. C.; 
CAVALCANTE-SILVA, E.; SCHENBERG, A. C. G.; OLIVEIRA M. C. C.; HEREMAN, 
T. C.; MESA, J.; RODRIGUES, T. E.; SHTEJER, K.; GARCIA, F.; LOUVISON, M.; 
PAULA, C. R.; GARCIA, C. Static electric fields interfere in the viability of cells 
exposed to ionizing radiation. Int. J. Radiat. Biol., v. 85, p. 314–321, 2009. 
 
ASATO, Y. Photorecovery of Gamma Irradiated Cultures of Blue-Green Alga, 
Anacystis nidulans. Radiat. Botany, v. 11, p. 313-316, 1971. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12713: Água – Ensaio 

de toxicidade aguda com Daphnia similis Claus, 1876 (Cladorcera, Crustácea). Rio 
de Janeiro,  1993. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12713: Ecotoxicologia 

aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com Daphnia spp (Cladocera, 
Crustácea). Rio de Janeiro, 2004. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13373: Ecotoxicologia 

aquática – Toxicidade crônica – Método de ensaio com Ceriodaphnia spp 
(Cladocera, Crustacea). Rio de Janeiro, 2005. 
 
AZEVEDO, S. M. F. O. Toxinas de cianobactérias causas e conseqüências para a 
saúde pública. Revista virtual de Medicina, v. 1, n. 3. 1998. Disponível em: 
<http://www.medonline.com.br/med_ed/med3/microscis.htm>. Acesso em: 05 maio 
2010.  
 
AZEVEDO, F. A.; CHASIN, A. A. M. As bases toxicológicas da ecotoxicologia. 
São Carlos, Editora RiMa, 2003.  
 

http://www.medonline.com.br/med_ed/med3/microscis.htm


 

 

132 

AZEVEDO, M. T. P.; SANT’ANNA, C. L. Morfologia e reprodução. In: SANT’ANNA, 
C. L.; AZEVEDO, M. T. P.; AGUJARO, L. F.; CARVALHO, M. C.; CARVALHO, L. R.; 
SOUZA, R. C. R. Manual ilustrado para identificação e contagem de 
cianobactérias planctônicas de águas continentais brasileiras. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006. Cap. 2, p. 4-8. 
 
BARNES, R. D. Zoologia de los invertebrados. México: Editorial Interamericana, 

1969. 
 
BARROS, P. A. G. Efeitos tóxicos de cianobactérias em cladóceros. 2001. 132 f. 
Tese (Doutorado em Biologia) – Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 
Porto, Portugal, 2001. 
 
BASSET, C. A. The development  and application of pulsed electromagnetic fields 
(PEMFs) for united fractures and arthrodeses. Clin. Plast. Surg., v. 12, p. 259 –277, 

1985. 
 
BEATTIE, K. A.; RESSLER, J.; WIEGAND, C.; KRAUSE, E.; CODD, G. A.; 
STEINBERG, C. E. W.; PFLUMACHER, S. Comparative effects and metabolism of 
two microcystins and nodularin in the brine shrimp Artemia salina. Aquat. Toxicol., 
v. 62, p. 219-226, 2003. 
 
BENDICHO, S.; BARBOSA-CÁNOVAS, G. V.; MARTÍN, O. Milk processing by high 
intensity pulsed electric fields, Trends Food Sci. Technol., v. 13, p. 195–204, 2002. 
 
BEUTLER, B. M.;  WILTSHIREC, K. H.; ARPA, M.; KRUSED, J.; REINEKEA, C.; 
MOLDAENKEE, C.; HANSENB. U. P A reduced model of the fluorescence from the 
cyanobacterial photosynthetic apparatus designed for the in situ detection of 
cyanobacteria. Bioch. Bioph. Acta, v. 1604, p. 33– 46, 2003. 

 
BILLI, D.; FRIDMANN, E. I.; HOFER, K. G.; CAIOLA, M. G.; Ocampo-Friedmann, R.  
Ionising-Radiation Resistence in the Desiccation-Tolerant Cyanobacterium 
Chroococcidiopsis. App. Environ. Microbiol. v. 66, p. 1489-1492, 2000. 

 
BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C. Development of Microcystis aeruginosa (Kutzing) 
Kutzing (Cyanophyceae/Cyanobacteria) under cultivation and its taxonomic 
implications. Algol. Stud., n. 99, p. 29-37, 2000. 

 
BLANCHETT, M. L.; HANEY, J. F. The effect of toxic Microcystis aeruginosa on four 
different populations of Dapnhia. Freshw. Biol. Res., v. 4, p. 1-10, 2002. 
 
BOLD, H. C.; WYNNE, M. J. Introduction to the algae. 2nded. New Jersey: Pretice-
Hall, 1985. 
 
BORRELY, S. I.; GONÇALVES, A. A.; OIKAWA, H.; DUARTE, C. L.; ROCHA, F. R. 
Electron beam accelerator for detoxification of effluents. When radiation processing 
can enhance the acute toxicity. Radiat. Phys. Chem., v. 71, p. 453-456, 2004. 

 



 

 

133 

BOURNE, D. G.; BLAKELEY, R. L.; RIDDLES, P.; JONES, G. J. Biodegradation of 
the cyanobacterial toxin microcystin LR in natural water and biologically active slow 
sand filters. Water Res., v. 40, p. 1294-1302, 2006. 

 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução No 357, de 17de março de 2005. Brasília, DF: CONAMA, 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Cianobactérias 
tóxicas na água para o consumo humano na saúde pública e Processos de 
remoção em água para o consumo humano. Brasília, DF: FUNASA, 2003. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria No 518, de 25 de Março de 2004. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2004. 
 
BROOKE, S.; MEWCOMBE, G.; BRENTON, N.; KLASS, G. Decrease in toxicity of 
microcystin LA and LR in drinking water by ozonation. Toxicon, v. 48, p. 1054-1059, 
2006. 
 
CALIJURI, M. C.; ALVES, M. S. A.; SANTOS, A. C. A. Cianobactérias em águas 
continentais. São Carlos: Rima, 2006. 
 
CALOW, P. Handbook of ecotoxicology. Oxford, Blackwell Scientific Publications, 
1993.  
 
CAMPBELL, D. L.; LAWTON, L.A.; BEATTIE, K. A., CODD, G. A. Comparative 
assessment of the specificity of the brine shrimp and Microtox Assays to hepatotoxic 
(microcystin-LR-containing) cyanobacteria. Environ. Toxicol. Water Qual., v. 9, p. 

71-77, 1994. 
 
CAMPINAS, M.; ROSA, M. J. Evaluation of cyanobacterial cells removal and lysis by 
ultrafiltration. Sep. Purif. Technol., v. 70, p. 345-353, 2010. 

 
CARMICHAEL, W. W. Cyanobacteria secondary metabolites-The Cyanotoxins. J. 
Appl. Bact., n. 72, p. 445-459, 1992. 
 
CARMICHAEL, W. W. The toxins of Cyanobacteria. Scient. Amer., v. 270, p. 78-86, 
1994. 
 
CAVALCANTE-SILVA, E.; ARRUDA-NETO, J. D. T.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. 
C., HEREMAN, T. C., ARTHUR, V. E ANDRETTE, R. O. Rev. Latinoam. Biotecnol. 
Ambient. Algal, v. 1, p. 135-142, 2011. 

 
CHRISTOFFERSEN, K. Ecological implications of cyanobacterial toxins in aquatic 
food webs. Phycologia, v. 35, p.42–50, 1996. 
 
CHORUS, I.; BARTRAM, J. Toxic Cyanobacteria in water: A guide to their public 
health consequances, monitoring and management. World Health Organization. 
Guidelines for drinking quality. ed. Geneve: 1999. 



 

 

134 

 
 
CODD, G. A. Cyanobacterial toxins, the perception of water quality, and the 
prioritisation of eutrophication control. Ecol. Eng., v. 16, p. 51-60, 2000. 
 
COÊLHO, S. N. A Água de Caruaru. Rev. virtual de Medicina, v. 1, n.3, 1998. 
Disponível em: <http://www.medonline.com.br/med_ed/med3/microscis.htm>. 
Acesso em: 08 maio 2010. 
 
COSTA, J. B. Avaliação da adequabilidade de kalliapseudes schubartii Manejo 
Garzon, 1992 (Crustacea Tanaidacea) como organismo-teste para utilização em 
ensaios de toxicidade de sedimentos estuarinos. Rio Grande: Monografia, 
Fundação Rio Grande, 1997. 
 
DAI, R.; LIU, H.; QU, J.; ZHAO, X.; RU, J.; HOU, Y. Relationship of energy charge 
and toxin content of Microcystis aeruginosa in nitrogen-limited or phosphorous-
limited cultures. Toxicon, v. 51, p. 649–658, 2008. 

 
DEMOTT, W. R.; ZHANG, Q. X.; CARMICHAEL, W. W. Effects of toxic 
cyanobacteria and purified toxins on the survival and feeding of a copepod and three 
species of Daphnia. Limnol. Oceano., v. 36, p. 1346–1357, 1991. 

 
DEMOTT, W. R. Foragins strategies and growth inhibition in five daphnids feeds on 
mixtures of a toxic cyanobacterium and green alga. Freshw. Biol., v. 42, p. 263-274, 
1999. 
 
DUARTE, C. L.; GERALDO, L. L.; JUNIOR, O. A. P.; BORRELY, S. I.; SATOA, I. M.; 
SAMPA, M. H. O. Treatment of effluents from petroleum production by electron beam 
irradiation. Radiat. Phys. Chem., v. 71, p. 443–447, 2004. 

 
ERIKSON, J. E.; GRONBERG, L.; NYGARD, S.; SLOTTE, J. P.; MERILUOTO, J. A. 
O. Hepatocellular uptake of 3H- dihydromicrocystin-LR a cyclic peptide toxin. 
Biochem. Biophys. Acta, v. 1025, p. 60-66, 1990. 

 
FALCONER, I. R. Tumor promotion and liver injury caused by oral consumption of 
cyanobacteria. Environ. Tox. Water Qua., n. 6, p. 177-184, 1991. 
 
FAROOQ, S.; KURUCZ, C. N.; WAITE, D. W.; COOPER, W. Desinfection of waste 
watres: high energy electron vc gamma irradiation. Water Res. v. 27, p. 432-438, 

1993. 
 
FERRÃO-FILHO, A. S.; KOZLOWSKY-SUZUKI, B.; AZEVEDO, S. M. F. O. 
Accumulation of microcystins by a tropical zooplankton community. Aquatic 
Toxicology, v. 59, p. 201–208, 2002. 
 
FERRÃO-FILHO, A.; SOARES, M. C.; MAGALHÃES, V. F.; AZEVEDO, S. M. F. O. 
Biomonitoring of cyanotoxins in two tropical resevoirs by cladoceran toxicity 
bioassay. Ecotox. Environ. Safe., v. 72, p. 479-489, 2009. 

http://www.medonline.com.br/med_ed/med3/microscis.htm


 

 

135 

 
GAJDEK, P.; LECHOWSKI, Z.; BOCHNIA,T.; KEPEZNSKI, M. Decomposition of 
microcystin-LR by Fenton oxidation. Toxicon, v. 39, n. 10, p. 1575-1578, 2001. 

 
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2001, Cap. 18, p. 323-350.  

 
GASPARETTO, A. Virulência de amostras orais de Cândida albicans: novas 
abordagens metodológicas no estudo da produção de exoenzimas, aderência, 
formação de biofilme e influência de campos magnéticos. 79f., 2003. Tese 

(Doutorado) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 
GAO, K.; YU, H.; BROWN, M. T. Solar PAR and UV radiation affects the physiology 
and morphology of tha cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120. J. Photochem. 
And Photobiol., n. 89, p. 117-124, 2007.  

 
GAO, K; LI, P.; WATANABE, T.; HELBLING, W. Combined effects of ultraviolet 
radiation and temperatura on morphology, photosynthesis and DNA of Arthrospira 
(Spirulina) platensis (Cyanophyta). J. Phycol., n. 44, p. 777-786, 2008. 

 
GER, K. A.; TEH, S. J.; GOLDMAN, C. R. Microcystin-LR toxicity on dominant 
copepods Eurytemora affinis and Pseudodiaptomus forbesi of the upper San 
Francisco Estuary. Sci. Total Environ., v. 407, p. 4852-4857, 2009. 

 
GORHAM, P. R.; MCLACHLAN, J.; HAMMER, U. T.; DIM, W. K. Isolation and culture 
of toxic strain of Anabaena flos-aquae (Lyngb.) de Bréb. Verh. Int. Ver. Limnol., v. 
15, p. 796-804, 1964. 
 
GOUVÊA, S. P.; BOYER, G. L.; TWISS, M. R. Influence of ultraviolet radiation, 
copper, and zinc on microcystin content in Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria). 
Harmful Algae, v. 7, p.194-205, 2008. 

 
GRANT, I. R.; PETTERSON, M. F. Combined effect of gamma radiation and heating 
on the destruction of Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium in cook-
chill roast beef and gravy. Int. J. Food Microbiol., n. 27, p. 117-128, 1995. 

 
GREEN, A. S.; CHANDLER, G. T.; PIEGORSCH, W. W. Life-stage-specific toxicity of 
sediment-associated chlorpyrifos to a marine copepod. Environ. Toxicol. Chem., v. 
15, p. 1182-1188, 1996. 
 
GUILLARD, R. R. L. Division rates. In: STEIN, J.R. Handbook of phycological 
methods: Culture methods and growth measurements. London: Cambridge 
University Press, 1973. p. 289-311.  
 
GUVEN, R. G.; GUVEN, K.; DAWE, A.; WORTHINGTON, J.; HARVELL, C.; 
POPPLE, A.; SMITH, B. POMERAI, D. I. Effects of radio-frequency fields on bacterial 
cell membranes and nematode temperature-sensitive mutants. Enz. Microb. Tech., 

v. 39, p. 1-8, 2006. 



 

 

136 

 
HALL, E. Radiobiology for the radiologist. 4td ed. New York: Lippincott Willams e 
Wilkins, 1994. cap. 1, p. 8-11.  
 
HAMILTON, M. A.; RUSSO, R. C.; THURFTON, R. B. Trimmed Spearman-Karber 
methods for estimating median lethal concentration in toxicity bioassay. Environ. 
Sci. Technol., v. 11, p. 714-719, 1977. 

 
 HAMMER, O.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. PAST: Paleontological statistics 
software package for education and data analysis. Paleontological Electronic, v. 4, 
p. 2001. 
 
HEBERT, P. D. N. The population biology of Daphnia (Crustacea, Daphnidae). Biol. 
Rev., v. 53, p. 387–426, 1978. 
 
HEREMAN, T. C.; ARRUDA-NETO, J. D. T.; CAVALCANTE-SILVA, E.; 
RODRIGUES, T. E.; BUCH, B.; ARTHUR, V.; BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. C. 
Survival of the toxic cyanobacterium Microcystis panniformis Komárek et al. following 
treatments with gamma radiation and heating. Biotecnology, n. 4, p. 604-605, 2007. 

 
HOEGER, S. J.; HITZFELD, B. C.; DIETRICH, D. R. Occurrence and elimination of 
cyanobacterial toxins on drinking water treatment plants. Toxicol. Appl. Pharm., v. 
203, p. 231-242, 2005. 
 
HOOSER, S. B.; BEASLEY, V. R.; WAITE, L. L.; KUKLENSCHMIDT, M. S.; 
CARMICHAEL, W. W.; HASCHEK, W. M. Actin filament alterations in rat hepatocytes 
induced in vivo and in vitro by microcystin-LR, a hepatotoxin from the blue-green 
algae Microcystis aeruginosa. Veter. Pathol., n. 28, p. 259-266, 1991. 
 
HULSHEGER, H.; POTEL, J.; NIEMANN, E. G. Killing of bacteria with electric pulses 
of high field strength. Radiat. Environ. Biophys., n. 20, p. 53–65, 1981. 

 
HURTADO, I.; ABOAL, M.; ZAFRA, E.; CAMPILLO, D. Significance of microcystin 
prodution by benthic communities in water treatment systems of arid zones. Water 
Res., v. 42, p. 1245-1253, 2008. 

 
HYENSTRAND, P.; ROHRLACK, T.; BEATTIE, A.; METCALF, J. S.; CODD, G. A.; 
CHRISTOFFERSEN, K. Laboratory studies of dissolved radiolabelled microcystin-LR 
in lake water. Water Res., v. 37, p. 3299-3306, 2003. 

 
IMAMURA, M.; SAWADA, S.; KASAHARA-IMAMURA, M.; HARIMA, K.; HARADA, K. 
Synergistic cell-killing effect of a combination of hyperthermia and heavy ion beam 
irradiation: In expectation of a breakthrough in the treatment of  refractory cancers 
(Review). Int. J. Mol. Medic., n. 9, p. 11-18, 2002. 
 
ISOBE, S.; ISHIDA, N.; KOIZUMI, M.; KANO, H.; HAZLEWOOD, C. F. Effect of 
electric field on physical of cell-associated water in germination morning glory seeds 
observed by H-NMR. Biochem. Biophys. Acta, v. 1426, p. 17-31, 1999. 



 

 

137 

 
IWASAKA, M.; IKEHATA,M.; MIYAKOSHI,J., UENO, S. Strong static field effects on 
yeast proliferation and distribuition. Bioelectrochemistry, v. 65, p. 59-68, 2004. 

 
JI, Y.; Jun-Li HUANG; JIAO, F.; MING-SONG, W.; CHONG-WEI, CUI. Degradation of 
microcystin-RR in water by chlorine dioxide.  J. China Univ. Mining.  Technol., v. 
18, p. 623–628, 2008. 
 
JIANG, Y; JI, B.; WONG, R. N. S. ; WONG, M. H. Statistical study on the effects of 
environmental factors on the growth and microcystins production of bloom-forming 
cyanobacterium-Microcystis aeruginosa. Harmful Algae, n. 7, p. 127-136, 2008. 

 
JOCHIMSEN, E. M.; CARMICHAEL, W. W.; NA, J.; CARDO, D. M.; COOKSON, S. 
T.; HOLMES, C. E. M.; ANTUNES, B. C.; MELO FILHO, D. A; LYRA, T. M.; 
BARRETO, V. S. T.; AZEVEDO, S. M. F. O; JARVIS, W. R. Liver failure and death 
after exposure to microcystins at a hemodialysis center in Brazil. New Engl. J. Med., 
n. 338, p. 873-878, 1998. 
 
JONES, G. J.; BOURNE, D. G.; BLAKELEY, R. L.; DOELLE, H. Nat. Toxins, v. 2, p. 

228-235, 1994. 
 
JUNGMANN, D. Toxic compounds isolated from PCC7806 that  are more active to 
Daphnia than two microcysyins. Limnol. Oceanogr. v. 37, p. 1777-1793, 1992. 

 
KAPPERS, F. I. On population dynamics of the cyanobacterium Microcystis 

aeruginosa. 1984, 176 p., Ph. D.Thesis Amsterdam University. 
 
KERMANSHAHI, R. K.; SAILANI, M. R. Effect of static electric field treatment on 
multiple antibiotic-resistant pathogenic strains of Escherichia coli and Staphylococcus 
aureus. J. Microbiol. Immunol Infect , v. 3, p. 394-398, 2005. 
 
KIM, J. O.; JUNG, J. T.; YEOM, I. T.; AOH, G. H. Electric field treatment for the 
reduction of membrane fouling, the inactivation of bacteria and the enhancement of 
particle coagulation. Desalination, v. 202, p. 31-37, 2007. 
 
KIRSON, E. D.; GURVICH, Z.; SCHNEIDERMAN, R.; DEKEL, E.; ITZHAKI, A.; 
WASSERMAN, Y.; SCHATZBERGER, R.; AND PALTI, Y. Disruption of cancer cell 
replication by alternating electric field.  Cancer Res., v. 64, p. 3288-3295, 2004. 
 
KNOLL, G. F. Radiation Detection and Measurement. 3rd ed., New York, John 
Wiley, 2000. 
 
KOMÁREK, J.; KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ, J.; SANT’ANNA, C. L.; AZEVEDO, M. 
T. P.; SENNA, P. A. C. Two common Microcystis species from tropical América. 
Cryptogamie Algol., v. 23, p. 159-177, 2002. 

 
KRAUS, M. Resistence of blue-green algae to 60CO gamma radiation. Radiation 
Botany. Perg. Press, v. 9, p. 481- 489, 1969. 



 

 

138 

 
KUBWABO, C.; VAIS, N.; BENOIT, F. M. Characterization of microcystins using in-
source collision-induced dissociation. Rapid Commun. Mass Spectrom., v. 19, p. 

597–604, 2005. 
 
KURUCZ, C. N.; WAITE, T. D.; COOPER, W. J.; NICKELSEN, M. G. High energy 
electron beam irradiation of water, wastewater and sludge. In Adv. Nuclear Sci and 
Technol. (Lewins J. and Becker M., E ds). Plen. Press, v. 45, p. 1-43., 1992. 
  
KURUCZ, C. N.; WAITE, T. D.; COOPER, W. J. The Miami electron beam research 
facility: A large scale wastewater treatment application. Radiat. Phys. Chem., v. 45, 

n. 2, p. 299-308, 1995. 
 
LAI, H.; SINGH, N. P. Magnetic-field-induced DNA strand breaks in brain cells of rat. 
Envir. Health Perspect., v. 112, p. 687-694, 2004. 

 
LAMBERT, T. M.; BOLAND, M. P.; HOLMES,C. F. B.; HRUDEY, S. E. Quantitation 
of the microcystin hepatotoxins in water at environmentally relevant concentrations 
with the protein phosphate bioassay. Environ. Sci. Tecnol., n. 28, p. 753-755, 1994. 

 
LANKOFF, A.; BIALCZYK, J.; DZIGA, D.; CARMICHAEL, W. W.; GRADZKA, I.; 
LISOWSKA, H.; GOZDZ, S.; PIORUN, I.; WOJCIK, A. The repair of gamma-
radiation-induced DNA damage is inhibited by microcystin-LR, the PP1 and PP2A 
phosphatase inhibitor. Mutagenesis, v. 21, p. 83-90, 2006. 
 
LEE, R. E. Phycology. 4td ed., New York, Cambridge, 2008. 
 
LEMES, G. A. F.; KERSANACH, R.; PINTO, L. S.; DELLAGOSTIN, O. A.; YUNES, J. 
S.; MATTHIENSEN, A.  Highlighted article Biodegradation of microcystins by aquatic 
Burkholderia sp. from a South Brazilian coastal lagoon. Ecotox. Environ. Safe., v. 
69, p. 358-365, 2007. 
 
LI, Z. Y.; GUO, S. Y.; LI, L.; CAI, M. Y. Effects of electromagnetic field don the bath 
cultivation and nutricional composition of Spirulina platenses in ana ir-lift 
photobioreactor. Bio Technol., v. 98, p. 1-6, 2006. 

 

LINDSAY, J.; METCALF, J. S.; CODD, G. A. Protection against the toxicity of 
microcystin-LR and cylindrospermopsin in Artemia salina and Daphnia spp. by pre-
treatment with cyanobacterial lipopolysaccharide (LPS).  Toxicon, v. 48, p. 995-
1001, 2006. 
 
LOURENÇO, S. O. Cultivo de microalgas marinhas: princípios e aplicações. São 

Carlos: RiMa, 2006. 
 
LÜRLING, M. Daphnia growth on microcystin-producing and microcysitn-free 
Microcystis aeruginosa in different mixtures with the green alga Scenedesmus 
obliquus. Limnol. Oceanog., v. 48, p. 2214-2220, 2003. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCS-4KM43BS-2&_user=5674931&_coverDate=12%2F15%2F2006&_alid=1709399761&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5178&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=c3869eab00bc8bb8d6ab0015fdf015f9&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCS-4KM43BS-2&_user=5674931&_coverDate=12%2F15%2F2006&_alid=1709399761&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5178&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=c3869eab00bc8bb8d6ab0015fdf015f9&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCS-4KM43BS-2&_user=5674931&_coverDate=12%2F15%2F2006&_alid=1709399761&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5178&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=24&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=c3869eab00bc8bb8d6ab0015fdf015f9&searchtype=a


 

 

139 

 
McELHINEY, J.; LAWTON, L. A. Detection of the cyanobacterial hepatotoxins 
microcystins. Toxicol. Appl. Pharm., v. 203, p. 219-230, 2005. 

 
MACKINTOSH, C.; MACKINTOSH, R. W. The inhibition of protein phosphatases by 
toxins: implications for health and an extremely sensitive and rapid bioassay for toxin 
detection. In: CODD, G. A.; JEFFERIES, T. M.; KEEVIL, C. W.; POTTER, E. 
Detection Methods for Cyanobacterial Toxins. Cambridge, The Royal Society of 
Chemistry, 1994, p. 90-99.  
 
MACKINTOSH, C.; BEATTIE, K.A.; KLUMPP, S.; COHEN, P.; CODD G. 
Cyanobacterial microcystin-LR is a potent and specific inhibitor of protein 
phosphatases 1 and 2 A from both mammals and higher plants. Febs Letters, v. 2, 

p. 187-192, 1990. 
 
MAGALHÃES, D. P.; FERRÃO-FILHO, A. A ecotoxicologia como ferramenta no 
biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. Oecol. Brasil., v. 12, p. 355-381,  

2008. 
 
MASSARO, F. C. Estudo Ecotoxicológicos com Hydra viridissima (Cnidaria: 
Hydrozoa). 2006, 95 f. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2006. 
 
MEREL, S.; CLÉMENT, M.; THOMAS, O. State of the art on cyanotoxins in water 
and their behaviour towards chlorine  Toxicon, v. 55, p. 677-691, 2010. 

 
METCALF, J. S.; LINDSAY J.; BEATTIE, K. A.; BIRMINGHAM, S.; SAKER, M.L.; 
TOROKNE, A. K.; CODD, G. A. Toxicity of Cylindrospermopsin to the Brine Shrimp 
Artemia Salina: Comparisons With Protein Synthesis Inhibitors and Microcystins. 
Toxicon, v. 40, p. 1115-1120, 2002. 
 
MIAO, H.; TAO, W. The mechanisms of ozonation on cyanobacteria and its toxins 
removal. Separat. Purific. Technol., v. 66, p. 187-193, 2009. 

 
MOHAMED, Z. A. Accumulation of cyanobacterial hepatotoxins by Daphnia in some 
Egyptian irrigation canals. Ecotox. Environ. Safe., v. 50, p. 4–8, 2001. 
 
MOMANI, F. A.; SMITH, D. W.; EL-DIN, M. G. Degradation of cyanobacterial toxin by 
advanced oxidation processes. J. Haz. Mat., v. 150, p. 238-249, 2008. 

 
NOCI, F.; WALKING-RIBEIRO, M.; CRONIN, D. A.; MORGAN, D. J.; LYNG, J. G. 
Effect of thermosonication. Pulsed electric field and their combination on inactivation 
of Listeria innocua in milk. Int. Dairy J., v. 19, p. 30-35, 2009. 

 
OKANO, K.; SHIMIZU, K.; KAWAUCHI, Y.; MASEDA, H.; UTSUMI, M; ZHANG, Z.; 
NEILAN, B. A.; SUGIURA, N. Characteristics of a microcystin-degrading bacterium 
under alkaline environmental conditions. J. of Toxicol., v. 2009, p. 1-8, 2009. 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_urlVersion=4&_origin=SDTOPTWOFIVE&_version=1&_piikey=S0041010109005170&md5=55f29f2b305ac48c17c46bfc5523d774
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_method=citationSearch&_urlVersion=4&_origin=SDTOPTWOFIVE&_version=1&_piikey=S0041010109005170&md5=55f29f2b305ac48c17c46bfc5523d774


 

 

140 

OKUMURA, D. T.; SOTERO-SANTOS, R. B.; TAKENAKA, R. A.; ROCHA, O. 
Evaluation of cyanobacteria toxicity in tropical reservoirs using crude extracts 
bioassay with cladocerans. Ecotoxicology, v. 16, p. 263-270, 2007. 

 
OKUMURA, D. T. Estudos ecotoxicológicos com as espécies Argyrodiaptomus 
furcatus e Notodiaptomus iheringi (Copepoda, Calanoida). 2011. 312 f. Tese 
(Doutorado), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos. 2011. 
 
PENNAK, R. W. Fresh-water invertebrates of the United States. New York: The 
Ronald Press Company, 1953. 
 
POSNER, H. B.; SPARROW, A. H. Survival of Chlorella and Chlamydomonas after 
acute and chronic gamma radiation. Radiat. Botany, v. 4, p. 253-257. 1963. 
 
RAND, G. M.; PETROCELLI, S. R. Fundamentals of Aquatic toxicology: methods 
and applications. Washington, USA: Hemispheres Publishing, 1985. 

 
RAQUEL M. SOARES,R. M.; MAGALHAES, V. F.; AZEVEDO, S. M. F. O. 
Accumulation and depuration of microcystins (cyanobacteria hepatotoxins) in Tilapia 
rendalli (Cichlidae) under laboratory conditions. Aquat. Toxicol., v. 70, p. 1–10, 

2004. 
 
REYNOLDS, C. S.; JAWORSKI, G. H. M.; CMIECH, H. A.; LEEDALE, G. F. On the 
annual cycle of the blue-green alga Microcystis aeruginosa Kütz. Emend. Elenkin. 
Phil. Trans. Royal Soci. London, v. 293, p. 419-477, 1981.  
 
RIPPKA, R.; DERUELLES, J.; WATERBURY, J. B.; HERDMAN, M.; STANIER, R.Y. 
Generic assigments, strain histories and properties of pure cultures of cyanobacteria. 
J. Gen. Microbiol., n. 111, p. 1-61, 1979. 
 
ROBERTSON, P. K. J.; LAWTON, L. A.; MUNCH, B.; ROUZADE, J. Destruction of 
cyanobacterial toxins by semiconductor photocatalisis. Chem. Commun., n. 4, p. 

393-394, 1997. 
 
ROCHA, O.; SOTERO-SANTOS, R. B.; MINILLO, A.; ESPÍNDOLA, E. L. G.; YUNES, 
J. S. Cianotoxicidade em águas doces tropicais: O impacto da eutrofização. In: 
Eutrofização na América do Sul: Causas, consequências e tecnologias de 
gerenciamento e controle. ESPÍNDOLA, E.L.G.; BOTTA-PASCHOAL, C.M.R.; 
ROCHA, O.; BOHRER, M.B.C.; OLIVEIRA-NETO, A. L. São Carlos: Rima, 2006, p. 
337-352. 
 
RODRIGO, D.; RUÍZ, P.; BARBOSA-CÁNOVAS, G. V.; MARTÍNEZ, A.; RODRIGO, 
M Kinetic model for the inactivation of Lactobacillus plantarum by pulsed electric 
fields. Int. J. Food Microbiol., v. 81, p. 223-229, 2003. 

 
RODRIGUES T. E. et al., Phys. Rev., v. 68, 2003.  
 



 

 

141 

ROGERS, L. J.; GALLON, J. R. Biochemistry of the algae and cyanobacteria. 

New York : Clarendon Press: Oxford University Press, 1988. 
 
ROGOVSCHI, V. D.; AQUINO, S.; ZORZETE, P.; REIS, T. A.; CORRÊA, B.; 
VILLAVICENCIO, A. L. C. H. Use of gamma radiation and electron beam 
treatment on decontamination of coconut agar medium used in the production 
of aflatoxins. AccApp, Pocatello, Idaho, p. 102-103, 2007. 

 
ROHRLACK, T.; DITTMANN, E.; HENNING, M; BORNER, T; KOHL, J. G Role of 
Microcystins in Poisoning and Food Ingestion Inhibition of Daphnia galeata Caused 
by the Cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Appl. Environ. microb., v. 65, p. 

737-739, 1999. 
 
ROMANELLI, M. F.; MORAES, M. C. F.; VILLAVICENCIO, A. L. C. H.; BORRELY, S. 
I. Evaluation of toxicity reduction of sodium dodecyl sulfate submitted to electron 
beam radiation. Radiat. Phys. Chem., v. 71, p. 409–411, 2004. 
 
ROMANELLI, M. F.; SILVA, G. P.; BORRELY, S. I. Redução da toxicidade do 
surfactante LAS tratado com o feixe de elétrons. J. Braz. Soc. Ecotoxicol., v. 1, p. 

103-107, 2006. 
 
RUNNEGAR, M. T. C.; FALCONER, I. R.; SILVER, J. Deformation of isolated rat 
hepatotoxin from the blue-green algae Microcystis aeruginosa. Arch. Pharm., n. 317, 

p. 268-272, 1981. 
 
SAITO, S.; ARIGA, H. Seasonal changes in the thermocline in lake Tsukui. J. Jpn. 
Water Works Assoc., n. 63, p. 102-113, 1994. 

 
SAMPA, M. H. O.; MORITA, D. M.; BORRELY, S. I. Utilização de feixes de elétrons 
de alta energia gerado em acelerador, no tratamento de águas de abastecimento e 
residuárias, v. 341, p. 1-16, 1991 
 
SHAMSUZZAMAN, K. Effects of Combined Heat and Radiation on the Survival of 
Clostridium sporogenes. Radiat. Phys. Chem. n. 1-3, p. 187-193, 1988. 
 
SIEJAK, P.; FRACKOWIAK, D Interactions between colloidal silver and 
photosynthetic pigments located in cyanobacteria fragments and in solution. J. 
Photochem. Photobiol. B: Biology, v. 88, p. 126–130, 2007. 
 
SILVA-STENICO, M. E.; NETO, C. R.; ALVES, I. R.; MORAES, L. A. B.; SHISHIDO, 
T.; FIORE, M. F. Hepatotoxin microcystin-LR extraction optimization. J. Braz. Chem. 
Soc., v. 20, p. 535-542, 2009. 
 
SIMMONS, J. Algal Control and destratification at Hanningfield reservoir. 
Proceedings of AIWQ-IWSA Joint Conference on Reservoir Management and Water 
Supply, Prague, 1997. 
 



 

 

142 

SIPAÚBA-TAVARES, L. H.; ROCHA, O. Produção de plâncton (Fitoplâncton e 
Zooplâncton) para alimentação de organismos aquáticos. São Carlos: RiMa, 
2003. 
 

SOMMER, R.; PRIBIL, W.; APPELT, S.; GEHRINGER, P.; ESCHWEILER, H.; 
CABAJ, A.; HAIDER, T. Inativation of bacteriophages in water by means of non-
ionizing (UV-253.7) and ionizing (gamma) radiation: a comparative approach. Water 
Res., v. 32, p. 3109-3116, 2001. 

 
TAGHIPOUR, F. Ultraviolet and ionizing radiation for microorganism inactivation. 
Water Res., n. 38, p. 940-948, 2004. 
 
TAKENAKA, R. A. Avaliação da toxicidade de Microcystis aeruginosa e de 
florações naturais de cianobactérias de reservatórios do rio Tietê, SP. 2007. 

362 f. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.        
 
TEIXEIRA. M. G. L. C.; COSTA, M. C. N.; CARVALHO, V. L. P.; PEREIRA, M. S.; 
HAGE, E. Gastroenteritis in the área of the Itaparica,Bahia, Brasil. Bulletin of PAHO, 

n. 27, p. 244-253, 1993.    
 
THOMPSON, J. A.; BLATCHLEY, E. R. Gamma radiation for inativation of C. 
Parvum, E. Coli and Coliphage MS-2. J. Environ., n. 126, p. 761-768, 2000. 

 
TRUHAUT, R. Ecotoxicology: objectes, principles and perspectives. Ecotoxicology 
and Enviromental Safety, v.1, p. 265-271, 1997. 
 
TOEPFL, S.; HEINZ, V.; KNORR, D. High intensity pulsed electric fields applied for 
food preservation. Chem. Eng. Process., v. 46, p. 537-546, 2007. 

 
TUCCI, C. E. M. Águas urbanas. Estudos Avançados, v. 22, p. 97-130, 2008. 

 
TUNDISI, J.G. Água no século XXI: Enfrentando a escassez. São Carlos: RiMa, 

2003. cap. 5, 67-81 p. 
 
TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Limnologia. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008. 
 
UENO, Y.; NAGANATA, S.; TSUTSUMI, T.; HAEGAWA, A.; WATANABE, M. F.; 
PARK, H. D.; CHEN, G.; YU, S. Z. Detection of microcystin, a blue-green algal 
hepatotoxin, in drinking water sampled in Haimem and Fusui, endemic áreas of 
primary liver câncer in China, by highly sensitive immunoassay. Carcinogenesis, v. 
17, p. 1317-1321, 1996. 
 
VASCONCELOS, V. M.; PEREIRA, E. Cyanobacteria diversity and toxicity in a 
wastewater treatment plant (Portugal). Water Res., v. 35, n. 5, p. 1354-1357, 2001. 
 



 

 

143 

WATANABE, M. F.; HARADA, K.; CARMICHAEL, W. W.; FUJIKI, H. Toxic 

Microcystis. Florida: CRC Press, 1996.   
 
WHITTON, B. A.; POTTS, M. The Ecology of Cyanobacteria. Oxford: Kluver 
Academic Publishers, cap. 1 e 22, p. 591-611, 2000. 
 
YAMADA, T.; FUJIMOTO, Y.; YAMAMOTO, Y., MACHIDA, K. I.; ODA, M. MAKOTO;  
USAMI, S.; NAKAYAMA, IHIROSH Minichromosome formation in Chlorella cells 
irradiated with electron beams  J. Biosci. Bioeng., v. 95, p. 601-607, 2003. 

 
YOO, R. S.; CARMICHAEL, W. W.; HOEHN, R. C.; HRUDEY, S. E. Cyanobacterial 
(bluegreen algal) toxins: a resource guide. AWWA. Research Foundation and 
American Water Works Association, 1995, 229 p. 
 
YUAN, M.; CARMICHAEL, W. W.; HILBORN, E. D. Microcystis analysis in human 
sera and liver from human fatalities in Caruaru, Brazil 1996. Toxicon, v. 48, p. 627-
640, 2006. 
 
ZAGATTO, P. A.; BERTOLETTI. Ecotoxicologia aquática: príncipios e aplicações. 

2 ed. RiMa: São Carlos, 2008. 

ZAMANI-NOOR, F.; ONLEY, D. S. Calculation of the virtual photon spectrum for a 
finite nucleus in distorted wave methods. Comp. Phys. Comm.,  v. 48, p. 241-253, 
1988. 
 
ZAMBONI, A. J. Avaliação da qualidade de água e sedimentos do canal de São 
Sebastião, por meio de testes de toxocidade com Litechinus variegatus 
(Echinodermata-Echinodea). 1993. 193 f. Dissertação (Mestrado) Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1993. 
 
ZHANG, J. B.;  ZHENG, Z.; YANG, G. J.; ZHAO, Y. F. Degradation of microcystin by 
gamma irradiation Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, v. 
580, p. 687–689, 2007 
 
ZHU, Z.; ZHONG, X.; ZHENG, S.; GE, Z.; DU, Q.; ZHANG, S. Transfomation of 
immortalized colorectal crypt cells by microcystin involving constitutive action of 
MAPK cascade.  Carcinogenesis, v. 26, p. 1207-1214, 2005. 

 
ZIMMERMANN, U. Electrical breakdown, electropermeabilization and electrofusion. 
Reviews of Physiol. Biochem. Pharmac., n. 105, p. 176–256, 1986. 
 
ZUKOVS, G.; KOLLAR, J.; MONTEITH, H. D.; HO, K. W. A; ROSS, S. A. 
Desinfection of low quality wastewaters by ultraviolet light irradiation. J. Water 
Pollut. Control Fed., v. 58, p. 199-206, 1986. 
 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSD-49GYVJV-9&_user=5674931&_coverDate=12%2F31%2F2003&_alid=1724298069&_rdoc=32&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6260&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=116&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=3ef22e2d6364a32c5234d8f0eca5fea3&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSD-49GYVJV-9&_user=5674931&_coverDate=12%2F31%2F2003&_alid=1724298069&_rdoc=32&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=6260&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=116&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=3ef22e2d6364a32c5234d8f0eca5fea3&searchtype=a



