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RESUMO:

As microalgas são alvo de inúmeras áreas de pesquisa devido às suas propriedades. Sua
atividade já se mostrou eficaz não apenas na área antimicrobiana, mas antiviral,
antitumoral, antioxidante e antinflamatória, além disso, são aplicadas na área de
alimentação humana e animal, na indústria de cosméticos e de biocombustíveis. O
aumento de trabalhos científicos com microalgas ocorre devido às substâncias
sintetizadas por estes, como vitaminas, esteróis, ficobilinas, ácidos graxos,
polissacarídeos, carotenóides e outros compostos bioativos. As algas verdes, são a
matéria prima ideal para a fabricação de produtos bioquímicos. Recentemente estes
microrganismos têm sido manipulados para a produção de antibióticos naturais que
promovem o crescimento em animais confinados em granjas. As vantagens destes
bio-antibióticos incluem a "não-indução" da resistência ao antibiótico comum. Além disso,
o sistema de produção não exige laboratórios caros ou equipamentos de fermentação. O
presente trabalho teve como objetivo a extração de compostos bioativos da alga Chlorella
vulgaris e verificar a potencialidade de utilização destes compostos com produtos
antifúngicos e antibióticos. Para tal foi feita a extração com a utilização de diferentes
solventes, a fim de se obter os compostos fenólicos dessas microalgas. As análises de
crescimento de fungos e bactérias foram realizadas em meio de cultura PDA. O método
de extração com a utilização do metanol e hexano em conjunto foi o que mostrou grande
capacidade antibiótica e antifúngica, sendo evidente os halos de inibição do crescimento
destes microrganismos nos meios de cultura.
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INTRODUÇÃO

As microalgas são alvo de inúmeras áreas de pesquisa devido às suas

propriedades, sua atividade já se mostrou eficaz não apenas na área antimicrobiana, mas

antiviral, antitumoral, antioxidante e antiinflamatória (Bhagavathy.S et al), além disso, com

aplicações na área de alimentação humana e animal, na indústria de cosméticos e

na  produção  de biocombustíveis (Rodolfi  et al.,2009;  Kirrolia  et  al 2013)

A razão para o aumento de atividades com esses microorganismos ocorre

devido às diversas substâncias sintetizadas por estes, como vitaminas, esteróis,

ficobilinas, ácidos graxos poli-insaturados, polissacarídeos, carotenóides e diversos

compostos  bioativos  naturais  (Derner et  al 2006).

Os novos métodos, naturais e artificiais, para obtenção de medicamentos como

atividade antimicrobiana, somados ao aperfeiçoamento dos processos antigos, tornam

necessária a revisão do conceito primitivo de antibiótico,algumas destas substâncias

puderam ser sintetizadas; verificou-se que outras possuíam ação antiblástica, passou-se

também a utilizá-las com finalidades industriais, em.

Segundo o site https://www.aviculturaindustrial.com.br, as algas verdes, se bem

manipuladas, são a matéria prima ideal para a fabricação de produtos bioquímicos. Elas

já são exploradas como fonte de biocombustíveis, mas agora, dois cientistas do "Italian

Istituto di Ricerche Scioccheze" de Milão (Itália), manipularam o material verde para a



produção de antibióticos naturais que promovem o crescimento em animais confinados

em granjas [como aves e suínos].

As vantagens destes bio-antibióticos incluem a "não-indução" da resistência ao antibiótico

comum, além de facilitar a produção de esterco [através do resíduo animal], sem

degradação ao meio ambiente. O bio-antibiótico é completamente absorvido durante a

digestão. Além disso, o sistema de produção não exige laboratórios caros ou

equipamentos de fermentação.

OBJETIVO

Objetivos gerais:

O projeto tem como objetivo a extração e análise de compostos bioativos, produzidos por

microalgas e submetidos a diferentes condições experimentais. Analisou-se três

diferentes metodologias de extração de compostos fenólicos, com a finalidade de

determinar qual a melhor forma de extração e qual o melhor tipo de extrato para combater

fungos.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Acredita-se que as microalgas possuem um grande potencial para a produção de

compostos bioativos, tendo em vista sua grande capacidade de crescimento em



ambientes abertos e não controlados que, geralmente, são livres de fungos e bactérias.

Sendo assim, é provável que estes organismos produzam substâncias antibióticas e

antifúngicas.

Sendo assim, questionou-se se seria possível utilizar as microalgas da espécie

Chlorella Vulgaris para produzir compostos antifúngicos em condições laboratoriais? Qual

seria a melhor forma de extração de tais compostos? Qual dos extratos teria maior

eficiência contra fungos?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)

As algas utilizadas no projeto foram da espécie Chlorella vulgaris, provenientes do cultivo

mantido no laboratório do Colégio Interativa. Para a obtenção da massa seca foram

centrifugadas 12 amostras de 20 ml de microalgas a 1000 rpm durante 5 minutos. O

sobrenadante foi descartado  e foi coletado de 1g de biomassa seca para cada teste.

As extrações dos compostos fenólicos foram realizadas de três formas distintas,

objetivando-se a separação dos compostos antifúngicos e suas possíveis verificações. Os

três métodos estão descritos abaixo:

Extração 1: A frio com água, acetato de etila e metanol na proporção de massa/

volume (m/v) 1:10. As extrações foram conduzidas em 1 grama de biomassa em agitador

horizontal sob temperatura ambiente durante 30 minutos.



Extração 2: Para a extração dos compostos fenólicos, 1 g da biomassa foram

extraídas com 50 mL de metanol em agitador magnético a 25°C durante 1h, seguido de

30 min de repouso e nova extração com 50 mL de metanol durante 30 min.

Extração 3: foram extraídos com metanol, nas proporções de 1:10 e 4:100 m/v,

respectivamente. As extrações foram conduzidas em agitador horizontal sob temperatura

ambiente, seguidas de partição com hexano.

Em todos os casos após os procedimentos, os extratos foram secos em

rotaevaporador e diluídos em água que era acrescentada nos meios de cultura. A análise

de eficiência antifúngica de todos os extratos foram realizadas em triplicata. Para tal o

extrato aquoso final era acrescentado a meio de cultura PDA (potato – dextrose – ágar).

Para todos os testes foram produzidos também 3 meios controle, nos quais era

acrescentado além do meio PDA apenas água destilada. Após este procedimento as

placas eram contaminadas com auxílio de hastes flexíveis de algodão e o crescimento

dos fungos observado e documentado durante 15 dias pelo menos.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro método de extração, com metano e acetato de etila foi o que obteve o pior

resultado entre todos os métodos testados. Após 3 dias de montagem dos meios de

cultura o crescimento dois fungos já era bastante evidente. Na figura 6 está demonstrado

o crescimento dos microorganismos após 7 dias de elaboração dos meios.

Fig.6: extração 1 simples com metanol. dia 7

Fonte: autor

Apesar do crescimento dos fungos, fica evidente um crescimento menor de fungos nas

placas que continham o extrato de microalga em relação as placas de controle, isso

evidênciou a possibilidade de produção de algum composto, pelas microalgas, que

inibisse o crescimento dos fungos.

No segundo extrato os resultados foram mais efetivos do que no primeiro método,

entretanto, ainda se observava o crescimento de fungos, o que demonstra uma extração

de forma mais efetiva dos compostos com potencial antifúngico, porém não em uma



concentração necessária para o combate efetivo á estes microrganismos. Na figura 7 está

demonstrado o crescimento de fungos após 7 dias de análise.

Fig.7: extração 2 complexa com metanol. dia 7
Fonte: autor

O terceiro método de análise, realizado de forma semelhante ao segundo, porém com a

separação da parte oleosa do extrato com auxílio do hexano, foi o que se mostrou mais

eficiente. Após 15 dias de análise nenhuma colônia de fungo tinha crescido nas placas

com a parte oleosa do extrato, mostrando que houve um bom processo de extração e de

separação do composto ativo, o que, por sua vez, aumentou a concentração do mesmo,

inibindo o crescimento dos fungos de forma muito eficiente. Nas figuras 8, 9 e 10,

observa-se o acompanhamento de crescimento dos fungos durante 15 dias consecutivos.



Fig. 8 Extração com hexano dia 01. Fonte: autor

Fig.9: extração com hexano dia 7. Fonte: autor



Fig.10 : extração com hexano dia 15. Fonte: autor

Como relatado anteriormente, o resultado final do extrato com hexano, depois de

15 dias de análise eram de meios de cultura completamente inertes, na figura 11 fica

evidente a inibição do crescimento dos fungos no meio com o terceiro extrato produzido

ao longo deste projeto.



Fig.7: extração 3 complexa com hexano. dia 15. Fonte: autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as microalgas têm um grande potencial antifúngico. Entre as

metodologias avaliadas até o momento, ficou evidente que a extração com hexano foi a

mais eficiente na obtenção de compostos fenólicos com potencial antifúngico. No caso

dos extratos com metanol foi evidenciado que apesar de mais eficiente que o controle,

após 03 dias apareceram colônias de fungos. No extrato obtido com hexano, após 15 dias

de análise, as amostras continuam inertes sem o aparecimento de nenhuma colônia de

fungo aparente, demonstrando a alta eficiência do extrato.
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