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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 antiinflamatória, 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 e outros

fármacos. 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 tem como objetivo a extração de

compostos bioativos de três espécies de microalgas e verificar a potencialidade de

utilização destes compostos como princípios ativos para diversos tipos de fármacos. Para

tal, será feita a extração quente e frio dos metabólitos secundários dessas microalgas

através do cozimento em metanol e extração em solventes orgânicos. As análises dos

fármacos serão realizadas através de processos cromatográficos e químicos.
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INTRODUÇÃO:

Importância das microalgas

Microalgas são elementos de um grupo muito heterogêneo de organismos,

predominantemente aquáticos e, geralmente, microscópicos unicelulares, procariontes ou

eucariontes, que podem formar colônias, com pouca ou nenhuma diferenciação celular

além de serem dotados de pigmentos, responsáveis por coloração variada e por

metabolismo fotoautotrófico. Além de sintetizar toxinas, as microalgas podem produzir

uma gama de moléculas bioativas com propriedades antibióticas, anticâncer,

anti-inflamatórias, antivirais, redutoras do colesterol, enzimáticas e com outras atividades

farmacológicas. O cultivo de microalgas tem sido realizado objetivando a produção de

biomassa com vistas à elaboração de alimentos e também para a obtenção de compostos

naturais com alto valor no mercado mundial. (BARCELLOS, 2012).

Segundo DERNER (2006), o crescente interesse no estudo de microrganismos

como microalgas está relacionado a possibilidade da aplicação comercial em distintas

áreas como na nutrição, na saúde humana e animal, no tratamento de águas residuais, na

produção de energia e na obtenção de compostos de interesse das indústrias alimentar,

química e farmacêutica, dentre outras. Várias espécies são cultivadas comercialmente,

nos cultivos, o crescimento de uma população microalgal é resultado da interação entre

fatores biológicos, físicos e químicos. A produção microalgal pode ser justificada por

apresentar diversas vantagens, dentre as quais podem ser destacadas: o cultivo de

microalgas é um sistema biológico eficiente na utilização da energia solar para a produção

de matéria orgânica, sendo que, muitas espécies crescem mais rapidamente do que as

plantas terrestres, por manipulação das condições ambientais de cultivo (luz, temperatura

e nutrientes, por exemplo) muitas espécies podem ser induzidas a sintetizar e acumular

altas concentrações de proteínas, carboidratos, lipídios, etc. (DERNER, 2006).

Diversas microalgas têm sido cultivadas por sua capacidade de sintetizar

compostos considerados nutracêuticos, tais como os ácidos graxos poliinsaturados e

pigmentos carotenóides, que apresentam propriedades terapêuticas. Na suplementação

alimentar, são encontradas formulações em pó, tabletes, cápsulas ou extratos. São



também incorporadas em massas, petiscos, doces, bebidas etc., tanto como suplemento

nutricional quanto com corantes naturais.

Devido às mudanças na dieta humana, nos últimos séculos, e ao acentuado

aparecimento de uma série de doenças relacionadas ao baixo consumo das fontes de

ácidos graxos poli-insaturados, bem como a sua reconhecida significância terapêutica,

especialmente àqueles da família Ômega-3, que possuem grande importância na

prevenção e tratamento de uma série de doenças cardiovasculares, da aterosclerose e da

arritmia, do câncer e são aparentemente essenciais na nutrição infantil e no

desenvolvimento cerebral. A produção de óleo a partir de organismos unicelulares é um

conceito relativamente novo, sendo que as microalgas mostram-se como uma opção

promissora.

Figura 1: Amostra de um cultivo de microalgas visto no microscópio.

Fonte: https://www.paversul.com.br/microalgas-superalimento/

Utilização das microalgas como fármacos

Os carotenóides, funcionam como fotoprotetores e como pigmentos fotossintéticos

secundários e podem prevenir doenças degenerativas: combatendo os radicais livres e

https://www.paversul.com.br/microalgas-superalimento/


atuam como agentes anticâncer e estimuladores do sistema imunológico. Diversas

espécies podem acumular grande concentração de betacaroteno, astaxantina e

cantaxantina, por exemplo, os quais têm uma ampla aplicação como corantes naturais e

como antioxidantes. A astaxantina microalgal vem sendo estudada para ser inserida como

ingrediente em suplementos dietéticos. Além do betacaroteno e da astaxantina, outros

pigmentos como as ficobiliproteínas, notadamente a ficoeritrina (de coloração

avermelhada), e a ficocianina (de coloração azulada/avermelhada), têm sido empregadas

como corantes na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos e em ensaios

imunológicos.

De acordo com FONSECA (2016), a fucoxantina, cuja estrutura química é uma

xantofila presente nas algas do grupo Heterokontophyta que, atribuem as capacidades

antitumorais, a indução de apoptose de células cancerígenas. Este pigmento pode ser

produzido por síntese química ou biotecnológica, porém a forma sintética pode apresentar

uma configuração diferente da natural, perdendo a sua atividade biológica, o potencial

antioxidante da astaxantina é conferido pela sua estrutura molecular, nomeadamente,

pelos grupos hidroxilo e cetónicos em cada anel ionona, a astaxantina pode captar

diretamente espécies reativas de oxigênio através de reações de transferência de eletrões

ou de hidrogênio nas duplas ligações, o poder antioxidante da astaxantina pode proteger o

organismo humano contra doenças neurodegenerativas, os efeitos da luz UV e o cancro,

assim como proporcionar a melhoria do sistema imunológico, podendo ser utilizada como

suplemento ou corante em alimentos. As algas têm a capacidade de inibir o crescimento e

toxicidade de agentes patogênicos. Há estudos que demonstram a capacidade antifúngica

de algas, apesar de esta ser maior para as microalgas do que para as macroalgas. A forte

capacidade antifúngica das algas está associada a alguns policetídeos do tipo macrólidos

de éter policíclico e do tipo de cadeia aberta. A toxicidade destes compostos é, no entanto,

tão alta que não possibilita a sua aplicação em terapia humana. Segundo alguns estudos

os extratos das microalgas Porphyridium cruentum, Chlorella autotrophica, Isochrysis

galbana e Dunaliella tertiolecta apresentam atividade antiviral contra o vírus da septicemia

hemorrágica viral, sendo que através de algas obtêm-se as lecitinas e os polissacarídeos

que demonstraram efeito moderado contra a capacidade de infeção do vírus. Já os

polissacarídeos sulfatados demonstraram inibir a replicação de vírus envelopados, Os

trabalhos da ação das algas contra as infecções permitem inferir acerca da capacidade



das macroalgas poderem vir a ser potenciais ferramentas na investigação de antivirais.

(FONSECA, 2016).

Alguns estudos mostraram que as toxinas produzidas por algumas microalgas

marinhas têm toxicidade considerável. Pensa-se que estas toxinas repelentes atuam

perante os predadores como sinais de alerta que desempenham um papel secundário de

aviso às outras microalgas, para que estas produzam mecanismos de defesa, estes tipos

de toxinas são os mais procurados, pois podem representar uma poderosa arma contra o

câncer. Se o desenvolvimento das células cancerígenas resultar da divisão celular

anormal por mitose e se as microalgas produzem compostos que atuam especificamente

na inibição mitótica, esta pode ser resposta para futuras terapias contra o câncer. É raro

encontrar microalgas eucarióticas que produzam toxinas, sendo geralmente as algas azuis

as responsáveis pela produção de toxinas, como resultado da formação de blooms de

algas. O alginato produzido pelas algas castanhas, demonstrou a sua atividade

antitumoral com inibição do crescimento in vivo das células cancerígenas, demonstraram

capacidade antitumoral, antiproliferativa sendo possíveis candidatas a futuros

antineoplásicos, para além das aplicações na indústria alimentar, o ácido algínico

demonstrou também alguma atividade antitumoral, o que pode representar um grande

interesse por parte da indústria farmacêutica. Os polissacarídeos das algas verdes, têm

sido sugeridos como importantes fontes de compostos bioativos com diversas atividades

fisiológicas e biológicas, imunomodulação, anti-inflamatória, antioxidante, ação

anticoagulante e antitumoral. Existem alguns estudos que referem a ação protetora dos

tecidos com efeitos de neuroproteção a partir de microalgas. Segundo Jinghua e

colaboradores, a carragenina das algas Rhodophyta (algas vermelhas) apresenta ação

neuroprotetora, uma vez que diminui a acumulação de α-sinucleína, uma toxina neuronal,

protegendo o organismo contra a neurodegeneração dopaminérgica, uma vez que as

algas contêm compostos antioxidantes, indutores de expressão gênica, antimicrobianos,

vitaminas, uma diversidade de minerais e compostos hidratantes como proteínas, lipídios

e polissacarídeos, estes podem ser benéficos no tratamento da pele. (FONSECA, 2016).



Figura 2: Medicamento Gem Green Chlorella, feito a partir da substância Chlorella,

presente em algumas microalgas.

Fonte: https://www.paversul.com.br/beneficios-chlorella/

OBJETIVO:

Objetivo geral: Cultivar a microalga Chlorella vulgaris, alterando os seus meios de

cultura, para verificar possíveis alterações na produção de metabólitos secundários com

potencial de ação pela indústria farmacêutica.

Objetivos específicos:

- Analisar a composição química das microalgas;

- Verificar a produção de diferentes tipos de nutrientes pelas diferentes espécies de

microalgas;

- Analisar o acúmulo de nutrientes específicos  (Calcio, Magnesio, Fósforo e

Manganês);

- Verificar como as alterações de nutrientes podem afetar a produção destes

metabólitos.

https://www.paversul.com.br/beneficios-chlorella/


PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

É sabido que as microalgas produzem diversos tipos de metabólitos secundários em seu

metabolismo celular. Entre estes, nutrientes, pigmentos e algumas substâncias próprias

dos microorganismos poderiam ser utilizadas como princípios ativos para diferentes tipos

de fármacos. A alteração das espécies, ou dos meios de cultivo podem potencializar a

produção destas substâncias?

MATERIAIS E MÉTODOS:

O cultivo da microalga Chlorella vulgaris será feito no Colégio Interativa. Esse cultivo (matriz), foi

mantido em erlenmeyers de 1000 ml com 800 ml de água destilada e utilizados 2 g de NPK

(fertilizante de jardim) por litro. O cultivo foi mantido com auxílio de uma bomba para auxiliar na

oxigenação e sob luz artificial. As variações de pH foram realizadas com adição de solução de

Hidróxido de Sódio, para os pH mais alcalinos e pela adição de solução de Ácido Sulfúrico, para

os pHs mais ácidos, que foram medidos através de pHmetros. As análises de nutrientes foram

realizadas através de testes colorimétricos e os resultados foram plotados em tabelas com auxílio

do Microsoft Excel.

A determinação dos lipídios foi realizada através da extração dos lipídios das microalgas com a

utilização do hexano. Após a extração o solvente foi separado com auxílio de um funil de

decantação, e o solvente, evaporado. A determinação do teor de lipídios foi realizada através da

diferença de peso inicial e final do recipiente onde ficou retido o óleo.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 1 - Produção de nutrientes de acordo com diferentes tratamentos de pH

pH
Amônia
Tóxica

Ferro Fe

(ppm) Dureza GH
Dureza Gh /

10
Dureza em
Carbonatos PO4 /10

pH 2 6,5 5 25 2,5 5 0,1

pH 4 6,5 0,5 25 2,5 5

pH Inicial
(6,2) 4,5 3,5 25 2,5 3 2

pH 7 6,5 2 25 2,5 7

pH 9 6,5 2 3 0,3 8

pH 11 6,5 3,5 25 2,5 8

pH 13 6,5 3,5 3 0,3 0 0,25

Observando a tabela acima, é possível perceber que, o cultivo normal apresenta

um nível elevado de dureza em Carbonatos, sendo de nível médio no resto dos quesitos.

Em relação ao pH inicial, o nível de Amônia Tóxica e de dureza em Carbonatos é baixo

comparado com os outros testes realizados,como pode ser observado no gráfico abaixo.



O pH 2 possui alta produção de Ferro (Fe), mas em relação às outras substâncias,

apresenta nível médio. O teste de pH 4 tem um baixíssimo nível de Ferro (Fe), o que é

inesperado já que o pH anterior é muito alto. O cultivo de pH 9 apresenta um nível de

Amônia Tóxica e Ferro (Fe) médio, porém no restante da tabela (Dureza GH e Dureza em

Carbonatos) os dados são elevados, sendo quase todos eles, os mais altos se

comparados aos outros testes. Quanto ao pH 11, os resultados são semelhantes ao teste

anterior, modificando apenas os níveis de Ferro (Fe) e Dureza GH, que ficam maiores. Em

relação ao último teste realizado, o quesito Amônia Tóxica, apresenta dados parecidos

com o cultivo comentado anteriormente, exceto pelo fato de que em Dureza GH e dureza

em Carbonatos os níveis sejam baixíssimos.

Teste Quantidade (em gramas) de óleo

pH inicial 1,3406

pH 13 e 2 21,5266

Na tabela acima, é possível perceber que, a quantidade de óleo em gramas do

teste com pH inicial do cultivo é bem menor que o do pH 13 e 2 juntos, isso indica que o

teste que teve maior peso em gramas, é o que tem melhor potencial que o cultivo inicial,

sendo assim, os resultados nos levam ao ponto de que a alteração de pH nas microalgas

as faz produzir mais óleo natural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da pesquisa, foram realizados diversos testes em relação às composições

químicas das microalgas, pigmentos contidos na espécie do cultivo, acúmulo de nutrientes

como Cálcio e Fósforo. Os meios de cultivo foram alterados, dentre eles, foi colocado uma

parte das microalgas em um ambiente sem contato com luz externa, outra sem oxigênio,

tudo buscando uma elevação ou diminuição na produção de metabólitos.

Nossa hipótese inicial é que cultivar diferentes espécies de microalgas, alterando o meio

de cultivo e o fornecimento de nutrientes, seria capaz de potencializar a produção de

determinados metabólitos secundários que fossem capazes de serem extraídos e

utilizados na indústria farmacêutica. Pensando nisso, a conclusão que pode ser



estabelecida é que a hipótese foi atingida parcialmente, ou seja, com toda a pesquisa

realizada e com base nos resultados obtidos, pudemos avaliar que com a alteração dos

meios de cultivo das microalgas, a produção de alguns metabólitos aumentaram e outros

diminuíram. Porém, não foi possível determinar se os mesmos nutrientes poderiam ser

extraídos de forma segura e mantendo seu potencial para, futuramente, ser utilizado na

indústria farmacêutica.

No início do ano, como não havíamos conhecimento sobre o tema e afinidade com a área,

ficamos deslocadas, portanto tivemos algumas dificuldades que levaram um certo tempo

para serem absorvidas, como por exemplo: Compreender todos os aspectos que

influenciavam na produção de metabólitos nas microalgas; realização de determinados

testes nas espécies; interpretação de alguns dados e verificação de sua relevância para o

resultado final, entre outros.

Em relação à pesquisa em geral e a todos os fatores que evidenciaram ao longo do ano,

estamos satisfeitas com os resultados que obtivemos durante o período de testes e

experiências na área. Deixamos claro que a pesquisa poderia ter avançado mais, porém,

devido à pandemia do novo Coronavírus e alguns atrasos, não conseguimos alcançar

nosso potencial máximo. Nos divertimos muito no processo, deixamos risadas e memórias

registradas, mas também mantemos o foco nos detalhes e atividades que realizamos.

Agradecemos ao nosso orientador, Fábio Bruschi, por todo o apoio e auxílio nas etapas

que vivenciamos juntos.

Esperamos que no ano de 2022 possamos desenvolver melhor nossa ideia e realizar mais

testes significativos em relação à extração dos nutrientes; também queremos ajudar

pessoas com nossa pesquisa para que futuramente a indústria farmacêutica possa utilizar

esses metabólitos na produção de suplementos e fármacos.
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