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Cylindrospermopsis raciborskii: uma cianobactéria invasiva e potencialmente tóxica

Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju (1972) é uma
cianobactéria (Ordem Nostocales) formadora de florações com alto potencial tóxico que vem
recebendo atenção da comunidade científica devido ao seu comportamento invasivo em
diversos ambientes límnicos do mundo. Esta cianobactéria foi descrita originalmente para
região tropical (Java, Indonesia). Nos últimos 10 anos a freqüência de florações de
C. raciborskii
aumentou nos trópicos (BRANCO & SENNA, 1994). Mais recentemente, a espécie tem sido
observa em regiões subtropicais (VIDAL & KRUK, 2008) e temperadas (FASTNER
et al.
, 2003). Atualmente, sua distribuição alcança regiões ao norte da Europa (Alemanha)
(WIEDNER
et al.
, 2002), Nova Zelândia (RYAN
et al.
, 2003), África do Sul e América do Norte (VIDAL & KRUK, 2008). Na América do Sul,
C. raciborskii
é muito conhecida nas águas tropicais brasileiras (HUSZAR
et al.
, 2000) e subtropicais uruguaias (VIDAL & KRUK, 2008), sendo que na Argentina, foi
encontrada apenas como não dominante (DE TEZANOS-PINTO
et al.
, 2006).

O primeiro relato da ocorrência de C. raciborskii no Brasil foi feito por Palmer (1969) para o
Lago Paranoá, Brasília (BRANCO & SENNA, 1991). Na década de 80, passou-se a verificar a
ocorrência desta cianobactéria em outras regiões brasileiras (SANT’ANNA
et al.
, 1988; TORGAN & GARCIA, 1989). A partir da década de 90, observou-se grande expansão
na distribuição de
C. raciborskii
, devido ao aumento da eutrofização dos sistemas aquáticos nas mais diversas regiões do país
(BRANCO & SENNA, 1991; 1994; PADISÁK, 1997; BRANCO & CAVALCANTI, 1999; HUSZAR
et al.

1/4

Populações - Cylindrospermopsis

, 2000; SANT’ANNA & AZEVEDO, 2000; NISHIMURA
et al.
, 2008). O forte evento El Niño de 97-98 pode ter também ter favorecido o desenvolvimento de
C. raciborskii
em outras regiões do país (BOUVY
et al.
, 2000).
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Esta rápida expansão demonstra a alta capacidade de adaptação e vantagem competitiva de C
. raciborskii
(PADISÁK, 1997):

- Presença de aerótopos, que permitem o posicionamento na coluna d’água;
- Fixação de nitrogênio atmosférico, que permite o crescimento em ambientes pobres em
nutrientes nitrogenados;
- Formação de acineto, que permite a formação de células de resistência em condições
ambientais não ideais;
- Produção de toxinas: apesar de função das toxinas ainda ser clara, pode estar
relacionada com defesa contra predadores e/ou alelopatia;
- Tolerância a temperaturas altas e estratificação da coluna d’água.
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As toxinas produzidas por C. raciborskii são cilindrospermopsina e PSP (Paralytic Shellfish
Poisons). A cilindrospermopsina é um alcalóide com ação hepática e renal e a PSP é uma
potente toxina paralisante que age no sistema neuromuscular (APELDOORN
et al.
, 2007).As florações e a produção de toxinas comprometem a qualidade da água para
abastecimento, além de aumentarem consideravelmente os seus custos de tratamento
(CARMICHAEL, 1992). Devido à alta competitividade em ambientes eutrofizados e à
capacidade de formar florações tóxicas, esta cianobactéria é uma espécie de grande interesse
para o estudo tanto do ponto de vista ecológico quanto de saúde pública.
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