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Resumo: Florações de cianobactérias são eventos cada vez mais comuns no mundo, especialmente
devido aos processos de eutrofização dos corpos d´água. Além disto, espera-se que essas florações
sejam mais frequentes e intensas em um cenário de mudanças climáticas globais. Embora vários
fatores sejam conhecidos como promotores (nutrientes, luz, temperatura) dessas florações,
diferenças entre cepas de uma mesma espécie, fazem com que ocorram diferentes respostas às
alterações do ambiente. Desta forma, respostas populacionais em dados de campo parecem ser
confusas e de difícil interpretação. O objetivo do presente trabalho foi analisar a ecofisiologia de
uma cepa de Cylindrospermopsis raciborskii (CYRF -01), através de parâmetros como variações na
densidade celular, densidade ótica carbono, clorofila-a, ciatoxinas, pigmentos e morfologia ao longo
do seu crescimento. Foi encontrada uma forte relação entre os dados de densidade celular e
clorofila-a, assim como, entre os dados de densidade celular e densidade ótica, que permitiu através
das formas de regressão, estimar a densidade celular. As toxinas produzidas pela cepa (CYRF-01)
foram identificadas como saxitoxinas, neosaxitoxinas e decarbamoil saxitoxinas. A caracterização e
compreensão das caractéristicas de crescimento de diferentes cepas nos permite avaliar de forma
mais precisa o efeito das diversas alterações ambientais nesses organismos e as possíveis respostas
populacionais e seus efeitos nos ecossistemas aquáticos.
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Introdução
O crescente aumento da eutrofização nos ambientes aquáticos favorece a formação de
florações de cianobactérias. Essas florações se caracterizam pelo crescimento excessivo desses
micro-organismos nos corpos d’água, causando uma série de prejuízos como: mortandade de
peixes, perda da qualidade da água, morte de animais domésticos e risco a saúde humana
(Carmichael et al. 2001). Muitas dessas cianobactérias são capazes de produzir metabólitos
secundários que podem afetar diretamente a biota aquática, como as cionotoxinas (Chorus, 2001).
As cianobactérias possuem vários mecanismos que as possibilitam tolerar condições
adversas do meio como: a incidência de raios ultravioletas, concentrações elevadas de metais
pesados, baixas concentrações de oxigênio, baixas e altas temperaturas (Whitton & Potts 2000).
Embora vários fatores sejam conhecidos como promotores (nutrientes, luz, temperatura) dessas
florações, diferenças entre cepas de uma mesma espécie, fazem com que ocorram diferentes
respostas às alterações do ambiente. Desta forma, respostas populacionais em dados de campo
parecem ser confusas e de difícil interpretação.
Cylindrospermopsis raciborskii (ordem Nostocales) é uma cianobactéria filamentosa,
potencialmente tóxica e formadora de florações. Esta espécie apresenta uma alta plasticidade e um
grande potencial invasivo o que garante sua expansão em diferentes regiões do globo. Esse sucesso
está relacionado à capacidade de se deslocarem na coluna d’água, tolerar baixas intensidades
luminosas, capacidade de estocar fósforo e fixar nitrogênio (Padisák 1997). Cepas da mesma
espécie de cianobactérias apresentam características genéticas distintas (Neilan et al. 2008), o que
interfere diretamente nas respostas ambientais, bem como na produção de toxinas. Desta forma o
objetivo do presente trabalho foi analisar a ecofisiologia de uma cepa de Cylindrospermopsis
raciborskii (CYRF -01), através de parâmetros como variações na densidade celular, densidade
ótica carbono, clorofila-a, ciatoxinas, pigmentos e morfologia ao longo do seu crescimento.

Material e Métodos
Foi utilizada a cepa CYRF-01 da cianobactéria C. raciborskii, isolada do Reservatório do
Funil/RJ. O experimento foi realizado em cultivo tipo “batch”, em meio ASM-1 (Gorhan et al,
1964), pH ≈ 8.0, 25°C, 35 µmol de fótons.m-2.s-1 fotoperíodo de 12 horas, nas mesma condições
que esta cepa é mantida no banco de cultivo do LEA-UFJF. O crescimento foi avaliado ao longo de
15 dias. Amostras para avaliação da densidade ótica e clorofila-a foram retiradas diariamente e a
cada três dias para a quantificação da densidade celular, pigmentos, cianotoxinas e carbono.
A avaliação do crescimento de C. raciborskii foi realizada diariamente através da
fluorescência da clorofila-a, utilizando um PHYTO-PAM (Heins Walz GmbH, Alemanha), a
densidade ótica foi estimada através da absorbância em 750 nm (A750), utilizando um
espectrofotômetro Beckman-Cuchilla DU-640.Com auxílio de um microscópio Olympus BX41,
aumento de 40X e ocular com escala micrométrica, a densidade celular foi estimada, em câmara de
Neubauer, e foram analisadas morfologia, tricomas e células de C. raciborskii. Para análises de
carbono das culturas, as amostras secas foram queimadas a 1000 °C em fluxo constante de
O2 gasoso ultra-puro. O método utilizado consiste na conversão de todas as formas de carbono
presentes na amostra em carbono inorgânico (CO2), através da combustão total da amostra por um
Boat Sampler. Para a determinação das toxinas e dos pigmentos as amostras foram filtradas, em
filtro 0,7 µm, 25mm, congeladas e posteriormente analisadas por Cromatografia Líquida de Alta
Precisão (HPLC).
Resultados e discussão
O crescimento da cepa CYRF-01 de C.raciborskii baseada na clorofila-a está mostrado na
Figura1. O crescimento exponencial ocorreu do 3° ao 9° dia (R² = 0,97), a taxa de crescimento
exponencial foi de 0,41 ± 0,04 d-1 e o crescimento total foi de 0,28 ± 0,02 d-1. A partir do 10° dia
ocorreu uma estabilização do crescimento, que se manteve até o15° dia. Não foi observada
nenhuma alteração morfológica, uma vez que a cepa estava aclimatada as mesmas condições do
experimento. Foi encontrada uma forte relação entre os dados de densidade celular e clorofila-a R²=
0,95 assim como, entre os dados de densidade celular e densidade ótica R²= 0,85. Esta forte relação
permitiu que através das formas de regressão por medidas rápidas, como clorofila-a por
fluorescência e densidade ótica, estimar a densidade celular, cuja avaliação é mais demorada e
trabalhosa. A análise de toxinas demonstrou que essa cepa é produtora de saxitoxinas: saxitoxina
(STX), neo-saxitoxinas (Neo-STX) e decarbamoil saxitoxina (dc-STX).
A caracterização e compreensão das características de crescimento de diferentes cepas nos
permite avaliar de forma mais precisa o efeito das diversas alterações ambientais nesses organismos
e as possíveis respostas populacionais e seus efeitos nos ecossistemas aquáticos.
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Fig1.Curva de crescimento da cepa CYRF-01 baseada na clorofila ao longo de 15 dias.
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