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Introdução: Cianobactérias são organismos procariontes, pertencentes ao grupo das
bactérias. Em condições ideais, as cianobactérias podem produzir floração, que é o
crescimento exagerado delas. Normalmente, as condições ideais são temperatura
média acima de 25ºC, pH do meio em torno de 7,5,  alta  disponibilidade  de luz e,
principalmente, alta concentração de nitrogênio e fósforo na água. Quando estas
condições ocorrem no ambiente, ele está em processo de eutrofização.
As cianobactérias podem produzir toxinas, chamadas de cianotoxinas, como por
exemplo, a microcistina-LR. A floração e a presença de cianotoxinas podem prejudicar
outros organismos no ambiente e impedir o seu uso para nadar e beber, tanto por
humanos quanto por animais. O estudo de cianobactérias aumentou após o episódio de
intoxicação por cianotoxinas em humanos em Caruaru (PE - Brasil) 1996 e em animais
na Austrália 1999.
Existe uma legislação, a Portaria 518 de março de 2004, que controla a quantidade de
cianotoxina que pode ser encontrada na água potável. Para microcistina este valor é de
no máximo 1 µg/L. 
Ambientes com floração de cianobactérias devem ser monitorados, para avaliar a
quantidade e a toxidade destes organismos na água. Caso estes organismos ofereçam
risco à saúde humana, medidas devem ser tomadas, como interditar uma área
recreacional e até impedir o uso como água potável de um ambiente. Além disto,
técnicas físicas e químicas ou medidas de biodegradação e bio-remediação devem ser
empregadas para a tentativa de remoção das toxinas.
 Objetivo: Fazer uma síntese do artigo \\\"O ambiente e as cianobactérias” de autoria
de Gilmar Lemes & João Sarkis Yunes (Ecos 25: 9-11, 2006).
O artigo tentou responder as seguintes questões:
O que são cianobactérias? 
Como afetam o ambiente? 
Existe remediação para um ambiente impactado por toxinas de cianobactérias?
Conclusão: As cianobactérias ocorrem naturalmente no ambiente, causando problemas
apenas após a poluição das águas pelo homem. A remoção de cianotoxinas na água é
difícil e cara. É importante monitorar os ambientes aquáticos para verificar a existência
de cianotoxinas, pois estas podem ser muito tóxicas ao homem e outros animais.
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