
  

 

O QUE É A PROLIFERAÇÃO DE ALGAS? 

 A proliferação de algas em água doce 
ocorre quando há rápido crescimento de 
cianobactérias (algas azuis) formando um 
filme ou espuma sobre a superfície da 
água. Podem ser produzidas toxinas 
nocivas à saúde humana e animal e neste 
caso é uma proliferação de algas nocivas. 

 A proliferação de algas na Nova Inglaterra 
ocorre no verão e início do outono. 

COMO SABER SE HÁ PROLIFERAÇÃO DE 
ALGAS NA ÁGUA? 
As algas podem alterar a cor da água, que fica 
levemente descolorada, parecendo tinta 
espessa ou sopa de ervilha. 

As algas têm em geral cor azulada ou verde, 
mas pode ser castanha ou vermelha. Podem 
também causar mau cheiro e gosto 
desagradável. 

O QUE CAUSA A PROLIFERAÇÃO  
DE ALGAS? 
Certas condições ambientais como clima 
quente, luz do sol, e excesso de nutrientes na 
água acelera o crescimento das algas azuis. 

 O excesso de nutrientes em uma massa de 
água pode ter origem em fontes humanas. 

 Fósforo e nitrogênio são dois nutrientes 
importantes que contribuem para 
proliferação das algas azuis. Eles são 
encontrados em fertilizantes e dejetos 
humanos e animais. 

 Fontes de grande quantidade de nutrientes 
para a água são, por exemplo, esgoto, 
vazamento de poluentes, águas pluviais, 
fertilizantes, dejetos de animais domésticos 
selvagens e atividades agrícolas. 

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS PROBLEMAS 
DE SAÚDE CAUSADOS PELA 
PROLIFERAÇÃO DE ALGAS NOCIVAS? 
Os problemas de saúde causados pela 
proliferação de algas e suas toxinas variam 
dependendo do tipo de exposição, quantidade 
e tipo de toxina presente. 

 contato com as algas pode causar irritação 
da pele e dos olhos. 

 Ingerir pequenas quantidades de toxinas 
pode causar sintomas gastrointestinais. 
Ingerir grandes quantidades pode causar 
danos neurológicos ou no fígado. 

 Inalar spray de água onde há proliferação 
de algas pode causar sintomas asmáticos. 

 Crianças pequenas e animais domésticos 
são mais suscetíveis aos efeitos das 
toxinas que os adultos. Já foi registrada 
morte de gado e animais domésticos por 
ingerir toxinas das algas. 

Ao suspeitar de proliferação de algas em uma 
coleção de água, não beba nem tenha contato 
com a água. Ferver a água não elimina as 
toxinas presentes. Evite que crianças e 
animais domésticos bebam ou tenham contato 
com a água. 
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http://www.mass.gov/dph/environmental_health
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