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RESUMO – Descargas de esgotos industriais, domésticos sem tratamento e a utilização extensa de 

fertilizantes na agricultura, vêm contaminando rios, lagos e mananciais de abastecimento público, 

provocando o aumento das concentrações de nutrientes fosfatados e nitrogenados, causando a 

eutrofização artificial, que tem como principal consequência florações de cianobactérias. Vários 

gêneros de cianobactérias são produtores toxinas, chamadas cianotoxinas, que podem causar danos 

tanto a biota aquática quanto à saúde humana. As cianotoxinas podem ser divididas em três grupos: 

as neurotoxinas, as hepatotoxinas e as dermatotoxinas. Objetivou-se neste trabalho realizar uma 

análise cienciométrica sobre a temática cianobactérias e cianotoxinas, no intuito de gerar 

informações que possam fomentar novos estudos sobre estes microrganismos. De forma geral, a 

análise cienciométrica indicou uma tendência de aumento quanto ao número de publicações 

envolvendo cianobactérias nos últimos anos. No entanto, o déficit de estudos envolvendo 

cianobactérias e cianotoxinas indicam a necessidade de estudos futuros sobre a ocorrência e 

toxicologia desses organismos, uma vez que suas cianotoxinas podem afetar tanto a biota aquática 

quanto seres humanos. 

ABSTRACT– Discharges of industrial and domestic waste without treatment and the extensive use 

of fertilizers in agriculture, come contaminating rivers, lakes and public drinking water sources, 

causing the increase in concentrations of phosphatic and nitrogenous nutrients, causing artificial 

eutrophication, whose main consequence cyanobacteria flowerings. Several cyanobacterial gender 

are producing toxins, called cyanotoxins, which can cause as much damage to aquatic biota as to 

human health. The cyanotoxins can be divided into three groups: neurotoxins, hepatotoxins and 

dermatotoxins. The aim of this work hold a scientometric analysis on the subject about 

cyanobacteria and cyanotoxins in order to produce information that can foster new studies on these 

microorganisms. In general, the scientometrical analysis indicated a trend of increasing in the 
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number of publications in recent years involving cyanobacteria. However, the deficit of studies 

involving cyanobacteria and cyanotoxins indicate the need for future studies about the occurrence 

and toxicology of these organisms, since their cyanotoxins can affect both aquatic biota and human 

beings. 

Palavras-Chave – Eutrofização artificial, Cianobactérias, Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a crescente eutrofização artificial nos ecossistemas aquáticos tem sido produzida 

por atividades humanas que vêm causando o aumento do aporte de nutrientes nitrogenados e 

fosfatados nesses sistemas. Este enriquecimento produz mudanças na qualidade da água, tais como 

redução de oxigênio dissolvido, mortandade de peixes e o aumento da incidência de proliferação de 

cianobactérias [Azevedo et al. (1994); Esteves (2011)].  

 Uma das grandes preocupações mundiais quanto perda de qualidade da água é a proliferação 

de cianobactérias em ecossistemas aquáticos [Moreno et al. (2011)]. Estes microrganismos são 

potencialmente produtores toxinas. A proliferação de cianobactérias produtoras de toxinas nos 

corpos d'água pode afetar a qualidade da água e aumentar o risco de toxicidade [Magalhães et al. 

(2001)]. As cianotoxinas podem causar desde irritações cutâneas a intoxicações agudas e crônicas 

na biota aquática e seres humanos [Falconer (2005); Calijuri et al. (2006); Froscio et al. (2008)]. 

Em todo o mundo, os problemas associados com cianobactérias estão aumentando, especialmente 

em áreas que apresentam altas taxas de urbanização e crescimento populacional, e que não dispõe 

de tratamento adequado de água e esgotos [Camacho  et al. (2012)]. 

 

OBJETIVO 

Ante o exposto, objetivou-se neste trabalho realizar uma análise cienciométrica da produção 

científica sobre cianobactérias e cianotoxinas, no intuito de gerar informações que possam fomentar 

novos estudos sobre estes microrganismos. 

 

METODOLOGIA 

Para a análise cienciométrica foi utilizado o banco de dados “SciVerse Scopus” 

(<http://www.scopus.com/scopus/home.url>) cujo acesso foi realizado no período de 02 a 05 de 

Maio de 2016. Foi realizada uma busca de todos os trabalhos que possuía no título, resumo ou 

palavras-chave, as palavras cianobactérias e cianotoxinas. Os documentos foram analisados a partir 

de 1996, primeiro ano de registro para o termo, até 2015. As seguintes informações foram obtidas 

para cada documento: A) Número de publicações por ano, B) Tipo de trabalho, C) Nome do 

periódico em que o trabalho foi publicado, D) Área de concentração, E) País de publicação e F) 

Autores das publicações. 
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RESULTADOS E DICUSSÃO  

As cianobactérias são microrganismos procariotos, fotossintetizantes e aeróbicos [Molica e 

Azevedo (2009)] Constituem juntamente com os demais organismos fitoplanctônicos, a base da 

cadeia alimentar aquática e uma importante fonte de oxigênio, além de desempenhar um importante 

papel nos processos de ciclagem de nutrientes [Yoo et al. (1995)]. Entretanto, havendo condições 

ambientais favoráveis podem adquirir taxas de crescimento elevadas, proliferando rapidamente e 

originando as florações [Azevedo et al. (2002)] que podem ocasionar sérios problemas no ambiente 

aquático com efeitos ao longo de toda a cadeia alimentar. 

As cianobactérias possuem uma alta plasticidade a adaptações bioquímicas, fisiológicas, 

genéticas e reprodutivas, o que garantiu a esses microrganismos a sua ocorrência em diversos 

ambientes terrestres e aquáticos  como rios, estuários e mares [Brandão e Domingos (2006)]. Seu 

sucesso adaptativo é decorrente do desenvolvimento de determinadas estruturas, como os vacúolos 

gasosos em algumas espécies, que permitem sua migração vertical na coluna d'água, em busca de 

intensidades de luz adequada e nutrientes necessários ao seu desenvolvimento [Molica (1996)]. 

Outras cianobactérias podem apresentar heterocistos, células com parede celular dupla, cuja função 

é fixar o nitrogênio [Brandão e Domingos (2006)]. Outros grupos de cianobactérias em período de 

dessecação podem se converterem em acinetos, células que conferem às cianobactérias resistência 

ao ressecamento, permitindo a sobrevivência desses organismos por muitos anos em ambientes com 

escassez hídrica [Calijuri et al. (2006)]. 

Foram localizados 64 documentos com as palavras cianobactérias no titulo, palavras-chave ou 

resumo. Estes foram publicados em 30 meios de comunicação cientifica, no entanto a maior parte 

dos trabalhos foi publicada na revista Oecologia Brasiliensis (n=8) (Tabela 1). 
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Tabela 1- Periódicos e números de publicações com a temática cianobactérias 

Periódicos Número de Publicações 

Oecologia Brasiliensis 8 

Brazilian Journal of Biology 7 

Anuário do Instituto de Geociências 4 

Revista de Biologia Tropical 4 

Acta Limnologica Brasiliensia 3 

Engenharia Sanitária e Ambiental 3 

Oecologia Australis 3 

Revista Brasileira de Botânica 3 

Acta Scientiarum - Biological Sciences 2 

Ciencia del Suelo 2 

Ciencias Marinas 2 

Interciencia 2 

Limnetica 2 

Revista Argentina de Microbiologia 2 

Revista de Toxicología 2 

Acta Botanica Brasilica 1 

Ameghiniana 1 

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 1 

Arbor 1 

Conservation Biology 1 

Neotropical Biology and Conservation 1 

Pan-American Journal of Aquatic Sciences 1 

Revista Ambiente e Água 1 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 1 

Resvista Brasileira de Biologia 1 

Revista em Agronegócio e Meio Ambiente 1 

Revista Virtual de Química 1 

Scientia Marina 1 

Summa Phytopathologica 1 

Technologia del Agua 1 

 

O primeiro estudo utilizando esse termo foi publicado em 1996 (n=1) (Figura 1). Foi a partir 

de 1999 que as publicações começaram a serem anuais. Nos anos de 1997, 1998, 2000 e 2003 não 

foram observadas publicações com relação ao tema cianobactérias (Figura 1). Os anos em que mais 

se publicaram estudos com a temática supracitada foram 2009 (n=8) e 2011 (n=10) e 2015 (n=7). 

Sendo assim, é notável o aumento no numero de publicações entre os anos de 2009 e 2015 (Figura 

1) A maior parte dos trabalhos (n=59, ou 92,2%) foi publicada em forma de artigo científico. A 

maior parte dos estudos está dentro da área de concentração de Ciências Agrárias e Biológicas 

(n=35) seguida de Ciências Ambientais (n=28).  

 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  5 

 

Figura 1 - Número de publicações com a temática cianobactérias por ano 

 

Com relação aos autores que mais escreveram sobre a temática cianobactérias, se destacam 

Maria Cristina Benintende (n=3), Silvia Mercedes Benintende (n=3), Maria do Carmo Bittencourt-

Oliveira (n=3), Cecilia Isabel Sánchez (n=3),  Aloysio da Silva Ferrão-Filho (n=3),  Ariadne do 

Nascimento Moura (n=3) e Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo (n=3).  

Entre os países em que se observaram publicações com a temática cianobactérias, os que mais 

se destacaram com relação ao número de publicações foram o Brasil (n=41), Argentina (n=10), 

Espanha (n=4), Costa Rica (n=3), Colômbia (n=2), México (n=2) e Estados unidos (n=2) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Número de publicações com a temática cianobactérias por país 

 

A principal preocupação com o aumento da ocorrência de cianobactérias em mananciais é a 

sua potencial capacidade de produzir e liberar cianotoxinas para o meio líquido [Moreno et al. 

(2011)]. 

A exposição de seres humanos as cianotoxinas podem ocorrer por diversas vias: Contato 

dermal, inalação, ingestão oral, intravenosa (hemodiálise) e através da bioacumulação na cadeia 

alimentar [Calijuri et al. (2006)]. 
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Existem cerca de 40 gêneros de cianobactérias descritos como produtores de cianotoxinas 

nocivas, podendo este número estar subestimado mediante dificuldades relacionadas à identificação 

taxonômica [Carmichael (2008)]. Os principais gêneros tóxicos descritos são: Microcystis, 

Cylindrospermopsis, Dolichospermum, Nodularia, Oscillatoria, Trichodesmium, Schizothrix, 

Lyngbya [Di Bernardo et al. (2010)]. 

Conforme suas estruturas químicas, as cianotoxinas podem ser incluídas em três grandes 

grupos bioquímicos: os peptídeos cíclicos, os alcalóides e os lipopolissacarídeos (LPS). Entretanto, 

por suas ações toxicológicas em mamíferos as cianotoxinas são classificadas como hepatotoxinas, 

neurotoxinas e dermatotoxinas [Churro et al. (2012)], sendo as últimas produzidas por 

cianobactérias em geral [Calijuri et al. (2006)]. 

Dentre as cianotoxinas, as hepatotoxinas, são as causadoras mais comuns das intoxicações. 

São produzidas pelos gêneros: Microcystis, Dolichospermum, Plankthotrix e Nodularia [Di 

Bernardo et al. (2010)]. Apresentam ação mais lenta, podendo provocar a morte em intervalos de 

poucas horas a poucos dias, resultante de hemorragia intra-hepática e choque hipovolêmico 

[Azevedo et al. (1994)]. As principais hepatotoxinas são as microcistinas e as nodularinas. Essas 

cianotoxinas penetram nos hepatócitos por meio de receptores de ácidos biliares e promovem uma 

desorganização dos filamentos intermediários e dos microfilamentos de actina, que são polímeros 

proteicos que formam o citoesqueleto do hepatócito [Falconer (1991)], o que leva 

consequentemente a perda da arquitetura do fígado e a graves lesões hepáticas. Essas cianotoxinas 

são também consideradas potentes promotoras de tumores hepáticos [Falconer (1991)]. 

Outra hepatotoxina é cilindrospermopsina, produzidas por diversos gêneros de cianobactérias 

como: Aphazinomenon, Cylindrospermopsis, Raphidiopsis, Dolichospermum e Umemzakia [Di 

Bernardo et al. (2010)]. A cilindrospermopsina provoca inibição da síntese proteica [Chorus e 

Bartram (1999)]. 

As neurotoxinas são produzidas por espécies dos gêneros Dolichospermum, Aphanizomenon, 

Oscillatoria, Cylindrospermopsis, Plankthotrix, Trichodesmium e Lyngbya [Di Bernardo et al. 

(2010)]. Afetam as transmissões dos impulsos nervosos, provocando paralisação da atividade 

muscular e, consequentemente, parada cardiorrespiratória [Molica e Azevedo (2009)]. Apresentam 

ação rápida, provocando a morte de animais em intervalos de poucos minutos ou poucas horas 

[Molica (1996)]. São exemplos de neurotoxinas: anatoxina-a, homoanotoxina-a e anatoxina-a(s). A 

ação da anatoxina-a e homoanotoxina-a se dá pela ligação irreversível aos receptores de 

acetilcolina, não sendo degradadas pela acetilcolinesterase, o que as fazem agir como um 

bloqueador neuromuscular [Carmichael (1992); Chorus e Bartram (1999)]. Já a anatoxina-a(s) inibe 

a ação da acetilcolinesterase, impedindo que esta promova a degradação da acetilcolina ligada aos 

receptores [Brandão e Domingos (2006)]. A anatoxina-a(s), homoanotoxina-a e a anatoxina-a 
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provocam a superestimulação muscular, seguida de fadiga e paralisia, que em músculos 

respiratórios pode ser letal. 

As saxitoxinas e neosaxitoxinas são neurotoxinas da classe das PSP (Paralytic Shellfish 

Poison) que atuam pela interrupção da comunicação entre os neurônios e as células musculares, 

através dos canais de sódio, impedindo a propagação do impulso nervoso e provocando 

consequentemente paralisia muscular [Calijuri et al. (2006); Di Bernardo et al. (2010)]. 

As dermatotoxinas são produzidas por todos os gêneros de cianobactérias. São toxinas 

irritantes ao contanto com a pele. São exemplos de dermatotoxinas os lipopolisacarídeos (LPS), 

debromoaplisiatoxina, lingbiatoxina [Chorus e Bartram (1999)]. Os LPS provocam irritação ao 

contato [Calijuri et al. (2006)]. As debromoaplisiatoxinas e lingbiatoxinas provocam inflamação e 

são potentes promotores de tumores [Di Bernardo et al. (2010)]. 

Com relação aos termos cianobactérias e cianotoxinas no titulo, palavras-chave ou resumo, 

foram localizados 12 documentos O primeiro estudo utilizando esses termos foi publicado no ano 

2009 (n=1). Foi a partir de 2009 que as publicações começaram a serem anuais (Figura 3). 

No ano de 2014 não foram observadas publicações efetivas com relação à temática 

cianobactérias e cianotoxinas. O ano em que mais se publicaram estudos com a temática supracitada 

foi 2009 (n=3) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Número de publicações com a temática cianobactérias e cianotoxinas por ano 

 

Todos os estudos (n=12, ou 100 %) envolvendo à cianobactérias e cianotoxinas, foram 

publicados em forma de artigo científico. Estes foram publicados em 8 (oito) meios de comunicação 

cientifica. No entanto a maior parte dos trabalhos foi publicada nas revistas Brazilian Journal of 

Biology (n=3) e Oecologia Brasiliensis (n=3) (Tabela 2). A maior parte dos trabalhos está dentro da 

área de concentração Ciências Agrárias e Biológicas (n=7) e Ciências Ambientais (n=7).  
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Tabela 2 - Periódicos e números de publicações com a temática cianobactérias e cianotoxinas. 

Periódicos Número de Publicações 

Brazilian Journal of Biology 3 

Oecologia Brasiliensis 3 

Acta Limnologica Brasiliensia 1 

Ciencia del Suelo 1 

Interciencia 1 

Neotropical Biology and Conservation 1 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 1 

Revista em Agronegócio e Meio Ambiente 1 

 

Com relação aos autores que mais escreveram sobre a temática cianobactérias e cianotoxinas 

estão Maria do Carmo Bittencourt-Oliveira (n=2) e Ariadne do Nascimento Moura (n=2). Dentre os 

países em que se observaram publicações com a temática cianobactérias e cianotoxinas, os que mais 

se destacaram com relação ao número de publicações foram o Brasil (n=11) e Argentina (n=2) 

(Figura 4), o que de certa forma indica a preocupação com relação à ocorrência desses organismos 

em ecossistemas aquáticos do nosso país. 

 

 

Figura 4 - Número de publicações com a temática cianobactérias e cianotoxinas por país 

 

Embora o número de publicações efetivas sobre a temática cianobactérias cianotoxinas não 

seja elevado, sinalizam uma grande lacuna que dever ser preenchida por estudos posteriores, uma 

vez que as cianobactérias são organismos potencialmente produtores de toxinas que podem ser 

letais para a biota aquática e seres humanos. 

 

CONCLUSÕES 

De forma geral, a produção científica sobre a temática cianobactérias tem aumentado nos 

últimos anos. Isso é decorrente da dominância das cianobactérias em ecossistemas aquáticos ser um 

problema preocupante, visto que vários gêneros destas são capazes de produzirem toxinas que 
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podem afetar tanto a biota aquática quanto seres humanos.  A maior parte das publicações com 

relação ao tema cianobactérias e cianotoxinas foi realizada no Brasil, o que de certa forma 

demonstra o interesse de pesquisadores brasileiros nessa área. No entanto, há muito para se estudar 

e elucidar com relação à ocorrência e toxicologia desses organismos, sobretudo em ecossistemas 

aquáticos do Semiárido Brasileiro, sistemas extremantes vulneráveis as mudanças climáticas e a 

escassez hídrica e em que a ocorrência de cianobactérias é frequente. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AZEVEDO, S. M. F. O.; CARMICHAEL, W. W.; JOCHIMSEN, E. M.; RINEHART, K. L.; LAU, 

S.; SHAW, G. R.; EAGLESHAM, G. K. (2002). “Human intoxication by microcystin during renal 

dialysis treatment in Caruaru-Brasil”. Toxicology 181-182, pp. 441-446. 

 

AZEVEDO, S. M. F. O.; EVANS, W. R.; CARMICHAEL, W. W.; NAMIKOSHI, M. (1994). 

“First Report of microcystis from a Brazilian isolate of the cyanobacterium Microcystis 

aeruginosa”. Journal of Applied Phycology 6(3), pp. 261-265. 

 

BRANDÃO, L. H.; DOMINGOS, P. (2006). “Fatores Ambientais para a Floração de 

Cianobactérias Tóxicas”. Revista Saúde & Ambiente1(2), pp. 40-50. 

 

CALIJURI, M. C.; ALVES, M. S. A.; SANTOS, A. C. A. (2006). Cianobactérias e cianotoxinas 

em águas continentais. São Carlos: Rima, 118 p. 

 

CAMACHO, F. P.; STROHER, A. P; MORETI, L.; SILVA, F. A. DA; WURZLE, G. T.; NISHI, 

L.; BERGAMASCO, R. (2012). “Remoção de Cianobactérias e Cianotoxinas em águas de 

Abastecimento pela Associação de Flotação por Ar Dissolvido e Nanofiltração”. e-xacta 5(2), pp. 

127-138. 

 

CARMICHAEL, W. (2008). “A world overview - One-hundred-twenty-seven years of research on 

toxic cyanobacteria - Where do we go from here?”, in Cyanobacterial harmful algal blooms: State 

of the science and research needs. Hudnell, H. K. (Ed.), Springer New York, pp. 105 - 125. 

 

CARMICHAEL, W. W. (1992). “Cyanobacteria secondary metabolites - the cyanotoxins”. Journal 

of applied bacteriology 72(6), pp. 445-459. 

 

CHORUS, I.; BARTRAM, J. (1999). Toxic cyanobacteria in water: A guide to their public health 

consequences, monitoring and management. Spon Press, 416 p. 

 

CHURRO, C.; DIAS, E.; VALÉRIO, E.  (2012). “Risk Assessment of Cyanobacteria and 

Cyanotoxins, the Particularities and Challenges of Planktothrix spp. Monitoring”, in Novel 

Approaches and Their Applications in Risk Assessment. Luo, Y. (Ed.), INTECH Open Access 

Publisher, pp. 59-85. 

DI BERNARDO, L.; MINILLO, A.; DANTAS, A. D. B. (2010). Florações de algas e de 

cianobactérias: suas influências na qualidade da água e nas tecnologias de tratamento. 

Volume1. São Carlos: LDiBe, 536 p. 

 

ESTEVES, F. A. (2011). Fundamentos de limnologia.  3.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 826 p.  

 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  10 

FALCONER, I. R. (1991). “Tumor Promotion and Liver Injury Caused by Oral Consumption of 

Cyanobacteria”. Environmental Toxicology and Water Quality 6(2), pp. 177-184. 

 

FALCONER, I. R; HAMPAGE, A. R. (2005). “Health Risk Assessment of Cyanobacterial (Blue-

green Algal) Toxins in Drinking Water”. International Journal of Environmental Research and 

Public Health 2(1), pp. 43-50. 

 

FROSCIO, S. M.; HUMPAGE, A. R.; WICKRAMASINGHE, W.; SHAW, G.; FALCONER, I. R. 

(2008). “Interaction of the cyanobacterial toxin cylindrospermopsin with the eukaryotic protein 

synthesis system”. Toxicon 51(2), pp. 191-198. 

 

MAGALHÃES, V. F.;  SOARES, R. M.; AZEVEDO, S. M. F. O. (2001). “Microcystin 

contamination in fish from the Jacarepaguá Lagoon (RJ, Brazil): Ecological implication and 

human health risk”. Toxicon 39(7), pp. 1077-1085. 

 

MOLICA, R. J. R. “Efeitos da intensidade luminosa no crescimento e produção de microcistinas 

em duas cepas de Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenkin (Cyanophyceae)”. 1996. 88 f. 

Dissertação (Mestrado Biotecnologia Vegetal) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. 

 

MOLICA, R.; AZEVEDO, S. M. F. O. (2009). “Ecofisiologia de cianobactérias produtoras de 

cianotoxinas”. Oecologia Brasiliensis 13(2), pp. 229-246. 

 

MORENO, I. M.; HERRADOR, M. A.; ATENCIO, L.; PUERTO, M.;  GONZALEZ, A. G.; 

CAMEAN, A. M. (2011) . “Differentiation between microcystin contaminated and uncontaminated 

fish by determination of unconjugated MCs using an ELISA anti-adda test based on receiver-

operating characteristic curves threshold values: Application to Tinca tinca from natural ponds”. 

Environmental Toxicology 26(1), pp. 45-56. 

 

YOO, R. S.; CARMICHAEL, W. W. ; HOEHN, N.; HURDEY, R. C. S. E. (1995). Cyanobacterial 

(blue-green algal) toxins: a resource guide.  Denver: AWWA Foundation and the American Water 

Works Association, 229 p. 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-7278

