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RESUMO 

As microalgas fazem parte de grupo bastante heterogêneo de organismos e esta 

diversidade reflete-se na composição química, assim podem ser fonte de uma quantidade 

ilimitada de produtos, alguns deles de interesse comercial. Neste trabalho, microalgas do 

gênero Desmodesmus foram utilizadas para avaliar os efeitos das restrições de nitrogênio e 

fósforo, suplementação de ferro e da adição de azida sódica, na produtividade de lipídeos. As 

microalgas da espécie Scenedesmus dimorphus foram utilizadas para a avaliação dos efeitos 

de restrição de nitrogênio e intensidade luminosa na produtividade de clorofila. As microalgas 

da espécie Chlorella vulgaris, na síntese de nanopartículas de cloreto de prata com potencial 

antibiótico. Os resultados demostraram que a restrição de nitrogênio e fósforo e a adição de 

azida sódica podem aumentar o acúmulo lipídicopor célula em Desmodesmus, no entanto, não 

há aumento na produtividade de lipídeos devido à redução no crescimento celular, enquanto a 

suplementação do meio de cultivo com o ferro não alterou o crescimento celular ou o acúmulo 

lipídico. Em S. dimorphus, a baixa intensidade luminosa levou a redução do crescimento e 

volume celular, assim como levou ao aumento na concentração de clorofila, enquanto que a 

restriçãode nitrogênio reduziu o crescimento celular e a concentração total de clorofila. Nesta 

última condição, foi observado ainda alteração na proporção de clorofilas a e b e aumento no 

acúmulo de lípidos. Além disso, a baixa intensidade luminosa e a restrição de nitrogênio 

induzem ainda alterações ultraestruturais, como aumento na quantidade de cloroplastos e 

moléculas de reserva energética, respectivamente. Nanopartículas de cloreto de prata foram 

sintetizadas com sucesso utilizando o sobrenadante do meio de cultivo de Chlorella vulgaris. 

As nanopartículas sintetizadas apresentaram estrutura cristalina, formato esférico, tamanho 

médio menor que 10 nm e uma marcante ação antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas. A partir dos resultados obtidos conclui-se que a produtividade de lipídeos 

em Desmodemus sp. pode ser melhorada ou ter o custo de produção reduzido a partir de 

modificações no meio de cultivo. Em S. dimorphus, foi possível observar que o tempo de 

cultivo, restrição de nitrogênio e a baixa luminosidade modificam a concentração celular de 

clorofila, provendo informações importantes sobre a produtividade desta molécula. E ainda, 

que a síntese de nanopartículas de cloreto de prata com ação antimicrobiana, a partir do 

sobrenadante do cultivo de Chlorella vulgaris, é um método verde e economicamente viável 

para a produção deste nanomaterial. 

Palavras-chave: Biotecnologia, nanotecnologia, microbiologia.   



 

ABSTRACT 

Microalgae are agroup of heterogeneous microorganisms whose the diversity reflects 

their chemical composition. Therefore, microalgae can be source of a large amount of 

products with commercial interest. In this work, the modulation of lipid content was evaluated 

in the Desmodesmus genus through the nitrogen and phosphorus restriction, iron 

supplementation or sodium azide addition; the effects of nitrogen restriction and low light 

intensity in chlorophyll productivity were investigated in the microalgae Scenedesmus 

dimorphus, and the biosynthesis of silver chloride nanoparticles with antibiotic potential was 

examined in Chlorella vulgaris. The results demonstrated that the nitrogen and phosphorus 

restrictionas well as sodium azide addition led to an increase in the lipid accumulation in 

microalgae. However, this fact did not correlate with increase in the lipid productivity because 

the cellular growth was reduced in those conditions. The iron supplementation had no effect 

on either cell growth or lipid productivity. In S. dimorphus, the low light intensity reduced the 

cell growth and volume, and increased the chlorophyll concentration, while the nitrogen 

restriction reduced the cell growth and the chlorophyll concentration. Under nitrogen 

restriction there was change in the cellular content of chlorophylls a and b. Furthermore, the 

low light intensity and the nitrogen restriction induced ultrastructural changes, such as the 

increase in chloroplasts and energy molecules (lipid and starch). Silver chloride nanoparticles 

were successfully synthetized by using the Chlorella vulgaris culture supernatant. The 

nanoparticles obtained presented crystalline structure, spherical shape, medium size less than 

10 nm and a good antimicrobial activity in Gram-positive and Gram-negative bacteria. Our 

findings indicated that the lipids productivity in Desmodemus sp. may be improved and the 

cost of production may be reduced by changes in the culture medium. In S. dimorphus, the 

cultivation time, nitrogen restriction and the low ligth intensity may change the cellular 

chlorophyll content. Furthermore, the synthesis of silver chloride nanoparticles with 

antimicrobial action using the culture supernatant of C. vulgaris is a green and economically 

feasible method for the production of this nanomaterial. 

Keywords: Biotechnology, nanotechnology, microbiology. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Microalgas 

As microalgas fazem parte de grupo muito heterogêneo de organismos. Podem 

apresentar tamanhos e morfologias bastante diversas, são predominantemente aquáticos, 

geralmente microscópicos e unicelulares, podendo formar colônias (Schmitz et al., 2012). O 

termo microalga não tem valor taxonômico, engloba micro-organismos algais com clorofila e 

outros pigmentos fotossintéticos. São capazes de realizar a fotossíntese e sua caracterização 

implica a consideração de uma série de critérios como a forma, o arranjo em colônias e 

presença de espinhos (Derner et al., 2006). Estes microrganismos têm sido tradicionalmente 

classificados quanto aos tipos de pigmentos, a natureza química dos produtos de reserva e 

pelos constituintes da parede celular. Também têm sido considerados aspectos citológicos e 

morfológicos, tais como a ocorrência de células flageladas, a estrutura dos flagelos, os 

processos de formação do núcleo e da divisão celular, a presença e a caracterização de 

envoltório do(s) cloroplasto(s) e a possível conexão entre o retículo endoplasmático e a 

membrana nuclear (Tomaselli, 2004).  

No ambiente natural, assim como nos cultivos, o crescimento de uma população de 

microalgas é resultado da interação entre fatores biológicos, físicos e químicos, que são 

determinantes para a composição química da biomassa algal, assim a velocidade de 

crescimento e a produtividade estão diretamente relacionadas com as exigências nutricionais, 

pH, agitação, temperatura e luminosidade (Bertoldi et al., 2008). Estes organismos podem ser 

cultivados em diversos sistemas de produção, com volume variando desde poucos litros até 

bilhões de litros. Sendo atualmente utilizados sistemas de cultivos abertos e fechados. Nos 

sistemas abertos, os cultivos são mantidos em tanques geralmente rasos onde são mantidas em 

condições naturais de iluminação e temperatura, e com baixo ou nenhum controle destes 

parâmetros ambientais, sendo as culturas constantemente agitadas. Já nos cultivos fechados, 

as células são mantidas em painéis de forma achatada ou em serpentinas, espirais ou cilindros, 

construídos com tubos de plástico, vidro ou policarbonato e esses sistemas são chamados de 

fotobiorreatores. Nos fotobiorreatores, é possível controlar as condições de cultivo, o que 

implica em uma elevada produtividade, viabilizando a produção comercial de uma série de 

compostos de elevado valor (Derner et al., 2006). 



21 
 

 
 

1.2. Potencial biotecnológico de microalgas 

O número exato de espécies de microalgas ainda é desconhecido e essa diversidade 

também se reflete na composição química, assim as microalgas são fonte de grande 

quantidade de produtos, alguns destes podem ter aplicação comercial (Dener et al., 2006).As 

microalgas podem apresentar em sua composição aminoácidos essenciais e proteínas; 

carboidratos na forma de amido, açúcares e outros polissacarídeos; lipídeos, incluindo poli-

insaturados como ômega 3 e 6; pigmentos; vitaminas e outras moléculas (Spolaoreet al., 

2006). O cultivo comercial de microalgas é bastante vantajoso, visto que seus produtos 

metabólicos e sua biomassa podem ser utilizados na aquicultura, alimentação humana, 

tratamento de águas residuais, fertilização de solos, como fonte de produtos químicos 

(polissacarídeos, lipídeos e pigmentos) ou matéria prima para a produção de biocombustíveis 

(Noue & Pauw 1988). Algumas espécies, como a Chlorella vulgaris, Dunaliella salina e 

Haematococcus pluvialis são cultivadas comercialmente para obtenção de suplementos 

alimentares e pigmentos (Raja et al., 2008). Comercialmente, extratos de microalgas têm sido 

utilizados na composição de cosméticos, como: hidratantes faciais, produtos anti-idade, 

protetores solares, hidratantes capilares. Extratos de Arthrospiratêm sido utilizados na 

prevenção de sinais de envelhecimento precoce da pele e formação de estrias, enquanto 

extrato de Chlorella vulgaris estimula a síntese de colágeno e regeneração tecidual. 

Compostos de Dunaliella salina estimulam a proliferação celular e renovação da pele 

(Spolaoreet al., 2006). 

A utilização de microalgas na alimentação humana não é algo recente. Há mais de 

2000 anos atrás, chineses utilizavam em sua alimentação biomassa de microalgas do gênero 

Nostoc (Spolaoreet al., 2006) e no início do século XVI o povo asteca consumia biomassa de 

Spirulina colhida no lago Texcoco no México. Spirulina tem sido utilizada também na 

alimentação do povo da tribo Kanembu, que vive ao longo das margens do Lago de Chad na 

África Central (Vonshak & Richmond, 1988). Por volta da década de 50, o aumento da 

população mundial e a possibilidade de faltar fonte de proteínas para a alimentação da 

população levou a busca por fontes alternativas de proteínas. Neste sentido, a biomassa de 

microalgas surge como uma boa alternativa. No começo dos anos 60, surge no Japão o 

primeiro cultivo comercial de microalgas, produzindo biomassa de Chlorella.Nos anos 70, no 

México, o cultivo comercial de microalgas do gênero Arthrospiraé iniciado e na década de 80 

foram instaladas plantas de produção na Austrália, Israel, Estados Unidos e Índia (Spolaoreet 
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al., 2006).Nos dias de hoje a biomassa de microalgas para alimentação humana é 

comercializada em pó, na forma de cápsulas ou comprimidos, ou ainda agregada a outros 

alimentos como massas, doces e bebidas, e é utilizada como suplemento nutricional ou 

corante natural(Spolaoreet al., 2006).Alguns exemplos destes produtos estão demonstrados na 

Figura 1. 

Atualmente já se sabe que a biomassa de microalgas contém compostos 

biologicamente ativos com potencial aplicação para nutrição funcional. Estudos in vivo 

demonstraram, por exemplo, que o consumo de Isochrysis galbana por ratos diabéticos 

melhoraas taxas de glicemia, triglicerídeos e colesterol (Nuño et al., 2013) e que o consumo 

de Clorella vulgaris melhora a respostaimune de camundongos desnutridos (An et al., 2008). 

Alguns dos compostos biologicamente ativos de microalgas são ácidos graxos poli-

insaturados e pigmentos carotenoides e clorofilas (Derner et al., 2006). A clorofila, por 

exemplo, já foi demonstrada como agente anticancerígeno e antioxidante in vitro (Ferruzzi et 

al., 2002). 

 

 

Figura 1: Alguns exemplos de produtos comercialmente disponíveis que contém microalgas em sua 

composição: Cápsulas de biomassa de Chlorella vulgaris, da Unilife®, que são vendidos como suplemento de 

proteínas, minerais, aminoácidos, enzimas polissacarídeos, fibras, vitaminas e clorofila (A); Apogen®, da 

Febico, que são pastilhas de proteínas de Spirulina, vendidas como suplemento capaz de melhorar a imunidade, 

inclusive conta vírus (B); e Cápsulas de Spirulina maxima da Unilife®, que são vendidos também como 

suplemento de proteínas, minerais, aminoácidos, enzimas polissacarídeos, fibras, vitaminas e clorofila. 
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A biomassa de microalgas pode também ser utilizada na alimentação animal, tendo 

importantepapel na aquicultura, servindo como alimento para larvas de diversas espécies de 

moluscos, crustáceos e peixes e de zooplânctons que posteriormente podem ser utilizados na 

alimentação de larvas de peixes (Pulz &Gross, 2004).  

Microalgas possuem aplicações ambientais, dentre elas a fixação de CO2 de usinas 

termelétricas, tratamento de efluentes ricos em fósforo, nitrogênio e até mesmo metais 

tóxicos, fertilização de solos e produção de biocombustíveis como o bioetanol e biodiesel 

(Pulz &Gross, 2004; Schmitzet al., 2012). A produção de bioetanol a partir de microalgas 

pode ser feita a partir da fermentação da biomassa enquanto a produção de biodiesel pode ser 

feita a partir da extração dos lipídeos de reserva acumulados pelas microalgas (Schmitzet al., 

2012). 

Mais recentemente, tem sido proposto o uso de microalgas para a síntese de 

nanopartículas metálicas (Govindarajuet al., 2008). Microalgas que apresentam a capacidade 

de reduzir de modo intra ou extracelular, íons metálicos absorvidos como sais solúveis à 

nanopartículas podem ser utilizadas na produção deste nanomaterial (Govindarajuet al., 2008; 

Luangpipatet al., 2011).  

1.3. Biodiesel 

A busca por combustíveis alternativos vem ganhando destaque nas últimas décadas. A 

substituição dos combustíveis fósseis tem sido motivada por fatores ambientais, econômicos e 

sociais, uma vez que toda a sociedade depende de seu uso. Nesse contexto, uma alternativa 

que se tem destacado é o uso de biocombustíveis (Oliveira et al., 2008). Pode-se definir 

biocombustível como todo produto útil para a geração de energia, obtido total ou parcialmente 

de biomassa (Tolmasquim, 2003). O biodiesel é um biocombustível utilizado para 

substituição integral ou parcial do óleo diesel, que é um combustível obtido da destilação do 

petróleo bruto, constituído basicamente por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, 

podendo conter baixas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio (Suarez & 

Meneghetti, 2007). O biodiesel, assim como o diesel, é utilizado em motores à combustão 

interna que foram inventados no final do século XIX por Rudolph Diesel. Em seus ensaios, 

Rudolph utilizou o petróleo cru e óleo de amendoim, acreditando que esse motor poderia ser 

alimentado com óleos ou gorduras e que isso poderia contribuir para o desenvolvimento da 

agricultura nos países que o utilizassem (Suarez & Meneghetti, 2007). Devido ao baixo custo 
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e alta disponibilidade do petróleo nessa época, este passou a ser o combustível amplamente 

usado nestes motores (Oliveira et al., 2008). 

As crises do petróleo incentivaram o desenvolvimento de processos de transformação 

de óleos e gorduras em derivados com propriedades físico-químicas mais próximas às dos 

combustíveis fósseis, visando à substituição total ou parcial destes. Durante uma destas crises, 

na Segunda Guerra Mundial, surgiu na Bélgica a ideia de transesterificar óleos vegetais para 

produzir um biocombustível conhecido hoje como biodiesel (Suarez & Meneghetti, 2007). 

Com o fim da guerra e a normalização do mercado mundial de petróleo, o biodiesel foi 

temporariamente abandonado, mas na década de 1970 retorna à cena como combustível 

alternativo, devido às sucessivas crises no mercado internacional do petróleo (Suarez & 

Meneghetti, 2007). 

A utilização do biodiesel representa um ganho ambiental significativo no que se refere 

à redução das emissões de gases poluentes. Isso porque a queima deste combustível emite 

menos CO2 que o Diesel de petróleo, e boa parte do gás carbônico emitido na queima do 

combustível é absorvido durante o crescimento da cultura da matéria-prima utilizada na sua 

produção. Além disso, o biodiesel puro emite 40% a 60% menos poluentes que o diesel 

mineral, promovendo redução de óxidos de enxofre (SOx) e hidrocarbonetos poliaromáticos 

que são responsáveis pelo desenvolvimento de vários tipos de câncer (Bermann, 2008). 

O biodiesel é obtido a partir de matérias primas vegetais ou animais. As matérias 

primas vegetais são derivadas de óleos vegetais, tais como soja, mamona, canola, palma, 

girassol, amendoim, entre outros, e as de origem animal são obtidas do sebo bovino, suíno e 

de aves (Lôbo et al., 2009). Além disso, também são utilizadas algumas matérias primas 

alternativas como óleos utilizados em fritura (Neto et al., 2000). Os óleos e gorduras são 

misturas compostas essencialmente por ésteres de ácidos graxos e glicerol, que são 

conhecidos triacilgliceróis (quando possuem 3 ésteres de ácidos graxos) (Suarez & 

Meneghetti, 2007). O glicerol torna o óleo viscoso e a transesterificação é um processo 

utilizado para reduzir a viscosidade do óleo ou gordura utilizado na produção de biodiesel, é 

basicamente a reação de um óleo com um álcool para separar os ésteres do glicerol, podendo 

também utilizar uma base ou um ácido como catalizador. Nesta reação, os triacilgliceróis são 

reduzidos a diacilgliceróis, em seguida a monoacilgliceróis até a redução total a ésteres de 

ácidos graxos (Hanna, 1991). Este processo químico produz, além dos ésteres de ácidos 

graxos, o glicerol que pode ser aproveitado industrialmente.  
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Atualmente a produção de biodiesel é feita a partir de óleos vegetais, muitas vezes 

utilizados na alimentação da população, o que aumenta o preço desses alimentos e também 

gera problemas éticos, pois a população mundial está em contínuo aumento, assim mais terras 

serão necessárias para produzir alimentos. Devido ao baixo rendimento de óleo por hectare 

das plantas oleaginosas, a atual demanda de diesel não será alcançada sem um aumento em 

áreas de cultivo, o que gera desmatamento de vegetações nativas para transformação dessas 

áreas em lavouras, diminuindo a biodiversidade na região (Hanna, 1991). 

Microalgas têm sido consideradas promissoras fontes alternativas de óleo para a 

produção de biodiesel. Na natureza, as microalgas vivemem ambientes não tamponados e, 

enfrentam diversas mudanças no ambiente externo induzidas pela chuva, evaporação, 

excreção de animais, dentre outras. Estes fatores podem modificar a taxa de crescimento, 

organização estrutural e composição bioquímica, incluindo suas membranas e conteúdo 

intracelular de lipídeos (Murphy, 2001). Em microalgas, assim como em outros eucariotos, os 

lipídeos neutros são estocados na forma de corpos lipídicos, que são estruturas intracelulares 

envoltas por uma monocamada de fosfolipídios. Além de prover um estoque de carbono 

durante períodos de carência de nutrientes, os corpos lipídicos podem rapidamente prover 

moléculas para estabilização das membranas e auxiliar as células na migração vertical 

(Murphy & Vance, 1999; Murphy, 2001). O lipídio acumulado em quase todas as microalgas 

é principalmente o triacilglicerol (mais de 80%), com um perfil de ácidos graxos contendo 

predominantemente 16 ou 18 carbonos e cadeias contendo muitas insaturações (Tomaselli, 

2004). Devido à sua estrutura celular simples, as algas possuem taxas de biomassa e produção 

de lipídeos, mais altas do que as culturas convencionais. Algumas espécies de algas atingem 

50% a 60% de peso seco da célula composto por lipídeos de armazenamento, como a 

Chlorella protothecoides que atinge 55% e a Neochloris oleoabundans, 65% (Gouveia & 

Oliveira, 2009). 

Em relação ao cultivo de vegetais, o cultivo de microalgas apresenta algumas 

vantagens como o fato de não ser sazonal e poder ser feito em diversos climas.Além disso, 

muitas espécies toleram águas salobras e do oceano, reduzindo o uso de água doce, e estas 

podem ainda ser cultivadas em águas residuais, aproveitando para fazer tratamento de 

efluentes (Mutanda et al., 2011). As microalgas não necessitam de terras férteis, podem ser 

cultivadas em áreas marginais como terras áridas, o que reduz a concorrência com as culturas 

alimentares por terras agrícolas. O teor lipídico da microalga é muito maior e a área 
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necessária para cultivo é muito menor quando comparados aos vegetais oleaginosos. Assim, 

as algas são muito mais produtivas por unidade de área do que culturas de sementes 

oleaginosas. Por exemplo, a produção de óleo a partir de sementes de soja gera 446 litros por 

hectare a cada ano, sendo assim, seriam necessários 10.932 x 10
6
 hectares para atender à 

demanda global de diesel, enquanto a produção de óleo por uma microalga que acumule em 

média 50% de lipídeos rende cerca de 98.500 litros por hectare por ano, ocupando apenas 49 

x 10
6
 hectares para atender à mesma demanda (Li et al., 2008). Isso acontece, pois as plantas 

necessitam de estruturas edificadoras como galhos, troncos e raízes, que constituem biomassa, 

mas não são regiões de produção de lipídeos, que geralmente são extraídos das sementes. 

Assim as plantas possuem uma baixa taxa lipídeo/biomassa, já os micro-organismos, 

geralmente unicelulares, possuem uma alta taxa lipídeos/biomassa.  

Muitos fatores podem modular o crescimento e acúmulo de lipídeos em microalgas, 

incluindo fatores físicos, como a luminosidade (Solovchenko et al., 2008) e a temperatura 

(Rukminasari, 2013), assim como, os químicos como o pH (Breuer et al., 2013)e a 

disponibilidade de nutrientes (Dean et al., 2010).Alguns fatores já foram demonstrados em 

diversas espécies como eficientes no aumento do acúmulo lipídico. Como exemplos, podemos 

citar a restrição de nitrogênio ou fósforo (Dean et al., 2010) e a suplementação de ferro 

(Yeesang & Cheirsilp, 2011) no meio de cultivo.Outros trabalhos já demonstraram em 

algumas espécies de microalgas que a limitação de nitrogênio reduz o crescimento de 

microalgas, no entanto aumenta o conteúdo celular de lipídeos, podendo resultar num 

aumento da produtividade de lipídeos (Fidalgo et al., 1998; Wang et al., 2009; Dean et al., 

2010; Nigam et al., 2011). Já a redução de fósforo no meio de cultivo nem sempre é 

acompanhada de redução no crescimento celular (Sancho et al., 1997; Goldberg & Cohen 

2006; Chen et al. 2011; Hu et al., 2012) e em algumas espécies a ausência ou restrição de 

fósforo é capaz de aumentar o acúmulo de lipídeos (Roopnarain et al., 2014). Por outro lado, 

outras espécies não sofrem modificações no acúmulo lipídico (Singh et al., 2015).AJá foi 

demonstrado que em algumas espécies de microalgas a suplementação com ferro é capaz de 

aumentar o crescimento celular e a produção de lipídeos (Yeesang & Cheirsilp, 2011; 

Ruangsomboon et al., 2013). No entanto a influência destes e de outrosfatores varia em 

diferentes espécies, sendo, portanto, necessário o aperfeiçoamentodas condições e do meio de 

cultivo para atingir o crescimento e produtividade de lipídeos ótimos de cada espécie de 

microalga.A Figura 2 resume alguns fatores que já foram demonstrados como capazes de 

modificar o acúmulo lipídico e outros componentes das microalgas. A influência destes 
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fatores varia de uma espécie para outra e precisam ser otimizados para obter a melhor taxa de 

crescimento celular e acúmulo de lipídeos ideais para atingir a produtividade necessária para 

uma aplicação industrial. E uma das principais dificuldades da produção de biodiesel à base 

de microalgas e a escolha da espécie de microalgas e sua condição de cultura que em conjunto 

levam a mais alta produtividade de lipídios, o que é influenciado pela produtividade de 

biomassa e pelo percentual de lipídeo das células.  

 

Figura 2: Resumo de alguns fatores capazes de modificar o acúmulo de lipídeos e outros componentes celulares 

como proteínas, carboidratos, carotenoides e clorofila (Por Veronica Ferreira, 2015). 

1.4. Clorofila 

A clorofila é um pigmento natural e fotossinteticamente ativo largamente distribuído 

na natureza(Humphrey 1980).A clorofila é estruturalmente caracterizada pela presença de um 

anel de porfirina no qual núcleos pirrol estão ligados por grupos metenilas (Fig. 3). No centro 

no anel encontra-se um átomo de magnésio estabilizado por quatro átomos de nitrogênio 

(Nultsch, 2000). Sua principal função é converter energia luminosa em energia química 

através da fotossíntese (Humphrey 1980).  
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Figura 3: Estrutura química de clorofila a (Moreira et al., 2010) 

Após receber um fóton, a clorofila passa a um estado excitado, que possui mais 

energia que o estado básico. A energia podeser perdida na forma de calor ou caso não seja 

utilizada de outra forma, pode ser irradiada em forma de luz fluorescente vermelha. Por 

consequência, a clorofila possui não só um espectro de absorção específico, mas também um 

espectro de fluorescência característico. Para a realização da fotossíntese, a energia é 

transportada na forma de potencial químico, permitindo a transferência de elétrons de uma 

molécula para outra (Nultsch, 2000). Desde modo, a clorofila é uma molécula chave no 

processo de fotossíntese e é vital para a produção de biomassa vegetal. 

A clorofila possui grande potencial como um produto biotecnológico e já vem sendo 

utilizado como corante natural para alimentos (Timberlake & Henry 1986) e possui muitos 

benefícios para a saúde podendo ser utilizada nas áreas de cosmetologia e dermatologia 

(Ahad, 1994). A clorofila e seus derivados têm sido estudados com um componente 

fisiologicamente ativo na dieta humana e já foi demonstrado que estas moléculas possuem 

efeito antioxidante e antimutagênico in vitro (Ferruzzi et al.,2002). Negishi e colaboradores 

(1997) demonstraram também que a clorofila possui atividade antigenotóxica em Drosophila. 

Além disso, a clorofila e seus derivados produzem efeitos antiproliferativos em células 

humanas de adenocarcinoma colonretal (Vesenick et al., 2012). Em estudos com pacientes 
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humanos, a clorofila e seus derivados foram capazes de reduzir o risco de câncer induzido por 

agentes mutagênicos presentes na dieta (Jubert et al., 2009; Egner et al., 2011).A clorofila foi 

demonstrada ainda como eficiente no tratamento de dermatite(Cady &Morgan 1948) podendo 

ser utilizada em cosméticos como xampus, desodorantes e hidratantes facialou corporal(Ahad, 

1994). 

O conteúdo de clorofila em microalgas pode variar em resposta as condições de 

cultivo. Em Chlorella vulgaris, temperaturas acima de 40°C produzem uma redução no 

conteúdo de clorofila (Chinnasamy et al., 2009). Em Scenedesmus obliquus, aumentando a 

agitação do cultivo, ocorre redução na concentração celular de clorofila devido à distribuição 

uniforme da luminosidade (Martínez et al. 2000). Variações na disponibilidade de nutrientes 

podem alterar também a concentração de clorofila nas culturas, por exemplo, a redução de 

magnésio em cultivos de Chlorella vulgaris leva a redução na concentração celular de 

clorofila (Finkle & Appleman 1953). Baixa concentração de nitrogênio em Chlamydomonas 

reinhardtii e Scenedesmus subspicatus também acarretou na redução do montante de clorofila 

nas células (Dean et al., 2010). A quantidade de clorofila pode variar ainda com o tempo de 

cultivo, e esta pode ser reduzida na fase estacionária (Fidalgo et al.,1998). Em lagos, a 

redução de fósforo diminui a produção de clorofila em fitoplânctons (Dillon & Rigler, 1974). 

Pennington e Chavez (2000) demonstraram ainda que a concentração de clorofila em 

populações de fitoplânctons do mar da Califórnia também varia sazonalmente, aumentando no 

verão e primavera, devido ao aumento de temperatura, salinidade e nitratos. 

A clorofila pode não só ser extraída de vegetais como o espinafre, que possui 

aproximadamente 0,06 mg de clorofila por grama de biomassa, mas também de 

microrganismos, como a microalga Spirulina sp. que possui aproximadamente 1,15% de 

clorofila na biomassa (Chauhan & Pathak, 2010). Além disso, como as microalgas tem 

crescimento rápido e não é um cultivo sazonal, a produção de clorofila ocorre de modo mais 

rápido e com uma produtividade maior (Chauhan & Pathak, 2010). 

A produção de uma biomassa de microalgas rica em clorofila direcionada ao consumo 

humano é interessante, pois associaria os benefícios da clorofila, aos ácidos graxos poli-

insaturados e proteínas que também estão presentes na biomassa de microalgas. 
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1.5. Nanopartículas 

O termo ”nano” é uma adaptação de uma palavra grega que significa "anão". Quando 

utilizado como um prefixo para unidadeso termo nano significa 10
-9

. Um nanômetro (nm) é 

igual a um bilionésimo de um metro, o que corresponde a aproximadamente o comprimento 

de três átomos (Thakkaret al., 2010). Uma molécula de DNA tem cerca de 2,5 nm de largura, 

uma proteína aproximadamente 50 nm e um vírus da gripe cerca de 100 nm (Zinicovscaia, 

2012).Uma nanopartícula é uma partícula com dimensão inferior a 100 nm (Thakkaret al., 

2010).Muitos metais são capazes de formar nanoestruturas, como a prata, o outro e o cobre 

(Edmundsonet al., 2014). Devido a sua aumentada área de superfície, nanoestruturas de metal 

possuem propriedades ópticas, químicas e elétricas que dependem de seu tamanho e diferem 

do seu material homólogo em escala macro (Krumovet al., 2009; Vithiya & Sen, 2011). Um 

dos aspectos mais interessantes é que em nanoescala muitos metais, como o ouro e a prata, 

possuem forte absorção na região visível do espectro, exibindo cores diferentes dos materiais 

em grande escala, como o amarelo para a prata e o bordô/roxo para nanopartículas esféricas 

de ouro (Fig. 4) (Zhang & Noguez, 2008). Esta absorção é atribuída à oscilação coletiva de 

elétrons em resposta ao campo eléctrico da radiação eletromagnética de luz, 

denominadaressonância plasmônica de superfície, em parte porque cargas são deslocadas de 

modo transiente na superfície da partícula durante a oscilação de elétrons (Zhang & Noguez, 

2008). 

 

Figura 4: Nanopartículas de ouro nanoComposix® em solução, o gradiente de cores do vermelho ao roxo, 

indica um aumento no tamanho das nanopartículas.  
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Nanopartículas metálicas podem ser produzidas de modo "bottom-up” ou “top-down”. 

O modo ”bottom-up” consiste na construção átomo-a-átomo ou molécula-por-molécula, que é 

feita por síntese química ou biológica, enquanto no modo “top-down”, a construção de 

nanopartículas se inicia com o material em escala macrométrica, que é reduzido a 

nanomaterial por síntese química ou física (Thakkar et al., 2010).  

Nanopartículas metálicas podem ser produzidas por síntese química, física ou 

biológica (Vithiya & Sen, 2011). Para a síntese física podem ser utilizados métodos como 

atrito ou pirólise. No método de atrito, partículas são moídas até serem reduzidas de tamanho, 

enquanto o método de pirólise utiliza um precursor orgânico que é queimado sobalta pressão. 

Estes métodos apresentam baixa produtividade e alto custo, além de apresentarem grande 

consumo de energia (Thakkar et al., 2010). A síntese química geralmente é feita em meio 

líquido contendo diversos reagentes, como agentes redutores e estabilizantes. O método 

químico é de baixo custo e apresenta boa produtividade, no entanto, as suas desvantagens 

incluem a contaminação de precursores químicos e geração de sub-produtos tóxicos (Thakkar 

et al., 2010), limitando seu uso em aplicações biomédicas.  

Métodos biológicos de síntese de nanopartículas são promissores, pois são conduzidos 

em pH, temperatura e pressões fisiológicos, possuem baixo custo e não produzem resíduos 

tóxicos (Vithiya & Sem, 2011). Algumas células microbianas possuem vias metabólicas 

capazes de sintetizar de forma reprodutível nanopartículas com tamanhos e estruturas bem 

definidos, solúveis em água e com propriedades biocompatíveis o que é interessante para 

muitas aplicações no campo da medicina e farmacologia (Krumov et al., 2009). A síntese de 

nanopartículas por bactérias e outros microrganismos, é um mecanismo de defesa contra a 

toxicidade de certos íons metálicos presentes no meio, já que juntando os íons em 

nanopartículas, a concentração destes no meio é reduzida (Questeret al. 2013). Muitos 

vegetais e microrganismos são capazes de sintetizar nanopartículas. Nos micro-organismos, a 

síntese de NPs pode ocorrer tanto no meio intracelular quanto extracelular (Vithiya & Sem, 

2011). Já foi postulado que microrganismos capazes de sintetizar nanopartículas secretam 

enzimas que são responsáveis pela redução de íons metálicos, no entanto, o mecanismo 

bioquímico de formação de nanopartículas ainda precisa ser esclarecido (Zinicovscaia, 2012). 

Na síntese biológica, alguns fatores como o pH, temperatura de síntese, tempo de incubação e 

concentração de metais podem ser modificados, levando a alterações na distribuição de 

tamanhos, formato e cristalinidade das nanopartículas produzidas (Zinicovscaia, 2012).  
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Diversos tipos de nanopartículas já foram sintetizados utilizando plantas, bactérias e 

fungos, como por exemplo, nanopartículas de ouro (Jayaseelan et al., 2013), cobre (Lee et al., 

2013), óxido de ferro (Mahdavi et al., 2013), prata (Singh & Raja 2011), platina (Syed & 

Ahmad, 2012), dentre outras. Microalgas, no entanto, foram pouco estudadas para este 

propósito.Trabalhos disponíveis na literatura reportama bioprodução de nanopartículas de 

ouro (Shakibaie et al., 2010), prata (Mohseniazar et al., 2011) e bimetálicas de ouro e prata 

(Govindaraju et al., 2008) por algumas espécies de microalgas.  

Embora apesquisa e o interesse em nanopartículas metálicas têm crescido nos últimos 

anos, a utilização deste tipo de material não é algo recente. Mesmo sem saber da existência de 

nanopartículas, há 4000 anos antes de Cristo, alquimistas egípcios ingeriam uma suspensão de 

nanopartículas de ouro para estimular a mente; na idade média, os artesões misturavam ao 

vidro nanopartículas de ouro para a fabricação de vitrais para as igrejas medievais; e os 

chineses utilizavam nanopartículas de carvão para produzir tinta nanquim (Ferreira e Rangel, 

2009).Ìons de prata já são conhecidos por sua ação antibacteriana desde o século XIX, e antes 

da descoberta de antibióticos, soluções de prata eram utilizadas por gregos, romanos, 

egípcios, e outros povos para a conservação de água e alimentos e na prevenção de infecções 

(Chernousova &Epple, 2013). 

Atualmente, já se sabe que nanopartículas metálicas possuem diversas aplicações em 

áreas biomédicas (Schröfelet al., 2014).Algumas nanopartículas metálicas podem ser 

utilizadas como carreadores para drogas abrindo diversas possibilidades para a síntese e 

utilização de drogas, inclusive para o tratamento de câncer e arcabouços para implantes de 

tecidos (Krumov et al., 2009). Algumas nanopartículas metálicas possuem atividade 

antimicrobiana, podendo ser utilizadas na fabricação de tecidos, embalagens para alimentos e 

medicamentos. Por exemplo, já foram demonstradas a ação antibacteriana de nanopartículas 

de prata (Panácek et al., 2006), de cloreto de prata (Gopinath et al., 2013), de cobre 

(Ruparelia et al., 2008) e ouro (Geethalakshmi & Sarada, 2013). Nanopartículas de prata (Jo 

et al., 2009; Muñoz et al., 2014), cobre (Wei et al., 2010) e ouro (Geethalakshmi & Sarada, 

2013) também possuem ação antifúngica. Algumas nanopartículas metálicas possuem ainda 

ação antiviral e antiparasitária (Schröfelet al., 2014). 

Além disso, trabalhos anteriores mostram que algumas nanopartículas metálicas 

apresentam ação anticancerígena, por exemplo, nanopartículas de prata possuem efeito anti-

proliferativo em células cancerígenas da linhagem THP-1 (Leucemia mielóide aguda) 
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(Thombre et al., 2013) e nanopartículas de cobre possuem efeito citotóxico contra células de 

câncer de pulmão da linhagem A549 (Valodkaret al., 2011). As nanopartículas de ouro 

possuem a capacidade de melhorar o efeito de outras drogas contra células cancerígenas 

(Chenet al.,2007; Joshiet al., 2012) e ainda aumentar o efeito da radioterapia contra o câncer 

in vivo (Hainfeldet al. 2004). 

Atualmente, nanopartículas de prata (AgNPs) são bastante utilizadas em produtos 

como refrigeradores, celulares, roupas, curativos, cremes dentais e cosméticos devido a sua 

ação antimicrobiana, inclusive contra microrganismos resistentes a antibióticos. Devido a este 

mesmo efeito, as nanopartículas de prata são também utilizadas no revestimento de 

instrumentos médicos como cateteres venais, urinários, e de drenagem, ataduras para feridas e 

queimaduras, bisturis e agulhas (Chernousova &Epple, 2013). A ação antimicrobiana de 

nanopartículas de prata depende de seu tamanho e capacidade de liberação de íons Ag
+
, que 

por sua vez depende do tamanho das nanopartículas, da temperatura e composição do meio ao 

redor das nanopartículas (Chernousova &Epple, 2013).O tamanho das nanopartículas 

influencia diretamente em sua área de superfície, uma vez que a proporção de átomos que 

ocupam posições na superfície de uma nanopartícula é maior quando comparada a partículas 

micro ou macrométricas (Buzeaet al., 2007). 

Assim como nanopartículas de prata, nanopartículas de cloreto de prata (AgCl-

NPs)também possuem a capacidade de liberar íons Ag
+
 (Kang et al., 2014), e assim como os 

íons Ag
+
 eAgNPs, possuem efeito antibacteriano. Villanueva-Ibáñez e colaboradores (2015) 

demonstraram que AgCl-NPs possuem atividade antibacteriana contra E. coli superior a 

AgNPs. Apesar disso, poucos trabalhos investigam a bioprodução e as aplicações deste tipo 

de nanopartículas. 

Atualmente, nanopartículas de cloreto de prata podem ser sintetizadas quimicamente 

ou biologicamente (Husein et al., 2005; Gopinath et al., 2013). A síntese biológica de 

nanopartículas de cloreto de prata já foi demonstrada utilizando extrato de plantas (Gopinath 

et al., 2013; Villanueva-Ibáñez et al., 2015) e bactérias (Paulkumar et al., 2013).No entanto, 

ainda não foram encontrados trabalhos científicos com foco na bioprodução de AgCl-NPs por 

microalgas, embora estes organismos sejam de fácil crescimento e possuam grande potencial 

biotecnológico. AgCl-NPs poderiam ser mais um valioso produto destes microrganismos, 

uma vez que, assim como outros tipos denano-prata, possui atividade antibacteriana(Dhas et 
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al., 2014). Na área de química as AgCl-NPs têm sido propostas como um poderoso agente 

fotocatalítico (Zhu et al., 2012). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Microalgas são organismos bastante diversos, de composição química bastante variada 

e com grande potencial biotecnológico (Dener et al., 2006). As microalgas podem ser fontes 

de diversos produtos e sendo microrganismos fotossintetizantes, dependem somente de luz, 

CO2 e alguns poucos nutrientes inorgânicos (Bertoldi et al., 2008).  Para a produção de 

biodiesel, por exemplo, as microalgas apresentam-se como uma fonte alternativa de lipídeos 

bastante interessante uma vez que possuem diversas vantagens em relação às fontes de 

lipídeos utilizadas atualmente, que são majoritariamente fontes vegetais. As microalgas são 

mais produtivas por unidade de área do que os vegetais, não necessitam de terras férteis, não 

apresentam cultivo sazonal e toleram água salobra, salgada ou águas residuais (Li et al., 2008; 

Mutanda et al., 2011). Sabendo que anualmente, o consumo de petróleo e a produção de óleo 

vegetal globais são cerca de 4,018 e 0,107 bilhões de toneladas, respectivamente, para atender 

à demanda energética, seria necessário um aumento significativo na área de cultivo de 

vegetais oleaginosos(Dermibas, 2009). Istotem levantado questões pertinentes sobre o 

potencial do biocombustível para substituir os combustíveis fósseis e de sustentabilidade de 

sua produção, porque atualmente, cerca de 1% (14 milhões de hectares) das terras férteis do 

mundo são utilizadas para a produção de biocombustíveis, correspondendo a 1% dos 

combustíveis para transportes globais, tornando impraticável a substituição total dos 

combustíveis fósseis pelos biocombustíveis atuais (Brennan & Owende, 2010). Suprir a 

demanda energética mundial tem sido um grande desafio para nossa sociedade (Lôbo et al., 

2009). Entretanto, é questionável a expansão dos cultivos de plantas oleaginosas destinadas à 

produção de biodiesel, devido a ameaça a produção de alimentos, visto que a demanda por 

alimentos também cresce a cada ano devido ao aumento da população (Hanna, 1991; 

Bermann, 2008). Assim, devido às diversas vantagens sob os vegetais, o uso de microalgas 

como fonte de óleo para a produção de biodiesel tem se mostrado bastante promissor. 

As microalgas podem ainda ser fonte de pigmentos como a clorofila, que possui 

diversos benefícios à saúde e comprovada ação anticancerígena e antioxidante (Jubert et al., 

2009; Egner et al., 2011;Vesenick et al., 2012). A clorofila pode ser extraída de vegetais, 

como o espinafre, no entanto, microalgas possuem uma maior concentração celular de 

clorofila, além de apresentarem crescimento rápido e cultivo não sazonal, o que implica numa 

maior produtividade (Chauhan & Pathak, 2010). Além disso, o conteúdo de clorofila em 
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microalgas pode variar em resposta as condições de cultivo (Chinnasamy et al., 2009), 

possibilitando a otimização na concentração de clorofila por célula. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2014), doenças infecciosas são a principal 

causa de morte em países de baixa renda. Estas são geralmente tratadas com medicamentos 

antibióticos e a resistência dos microrganismos a estes medicamentos é um grande desafio no 

tratamento destas doenças. Doenças causadas por bactérias são as principais doenças 

infecciosas e nos últimos anos têm surgido diversas cepas multirresistentes a antibióticos o 

que dificulta o tratamento de pacientes e aumenta o índice de mortalidade (Pelgrift & 

Friedman, 2013). Esse fato torna necessário buscar agentes com ação antimicrobiana mais 

eficientes. As nanopartículas metálicastem se mostrado eficientes agentes antimicrobianos 

inclusive contra alguns microrganismos resistentes (Raiet al., 2013) e até o momento há 

raríssimos relatos de microrganismos resistentes a nanopartículas metálicas (Lemire et al., 

2013). A utilização de microalgas para a biossíntese de nanopartículas metálicas é algo 

recente, porém bastante promissor (Govindaraju et al., 2008; Mohseniazar et al., 2011), uma 

vez que assim como outros métodos biológicos ele é ecologicamente correto e pode ser 

altamente produtivo. Portanto, há atualmente grande interesse em desenvolver métodos 

ecologicamente corretos, reprodutíveis e de baixo custo para a produção de nanopartículas 

metálicas visando uma possível aplicação na área clinica. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo otimizar o acúmulo de lipídeos em microalgas 

através de alterações na composição do meio de cultivo, modular a concentração celular de 

clorofila por restrição de nitrogênio ou baixa luminosidade e biossintetizar nanopartículas de 

cloreto de prata utilizando microalgas.  

3.2. Objetivos específicos 

- Avaliar o crescimento e produtividade de lipídeos de Desmodesmus sp.cultivadasob 

restrição de nitrogênio e fósforo, com suplementação de ferro, assim como a partir da adição 

de azida sódica; 

- Avaliar o crescimento de Scenedesmus dimorphus cultivada em restrição de nitrogênio ou 

em baixa intensidade luminosa; 

- Avaliar a produtividade de clorofila e proporção de clorofilas aeb em Scenedesmus 

dimorphus cultivada em restrição de nitrogênio ou em baixa intensidade luminosa; 

- Avaliar o acúmulo de lipídeos em Scenedesmus dimorphus cultivada sob restrição de 

nitrogênio ou em baixa intensidade luminosa; 

- Avaliar as alteraçõesmorfológicas e ultraestruturais causadas pela restrição de nitrogênio ou 

baixa intensidade luminosa em Scenedesmus dimorphus; 

- Sintetizar nanopartículas de cloreto de prata utilizando Chlorella vulgaris; 

- Caracterizar as nanopartículas de cloreto de prata sintetizadas por métodos espectroscópicos 

e microscopia; 

- Verificar a ação antibacteriana de nanopartículas de cloreto de prata; 

-Avaliar alterações ultraestruturais induzidas nas bactérias pelo tratamento com 

nanopartículas de cloreto de prata sintetizadas utilizando Chlorella vulgaris; 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Microalgas 

As microalgas Scenedesmus dimorphus (UTEX 1237) e Chlorella vulgaris (UTEX 

2714) foram adquiridas do banco de microalgas da Universidade do Texas (UTEX), USA. A 

espécie do gênero Desmodesmus sp. foi isolada a partir de uma amostra coletada no Lago do 

Palácio Quitandinha, localizado na cidade de Petrópolis. O isolamento foi feito pela técnica de 

esgotamento por semeadura em meio sólido composto por ASM-1, adicionado de 1% de ágar 

(Ágar bacteriológico Himedia 026) e 2,5 mg/L do antifúngico anfotericina B. 

4.2. Manutenção dos cultivos 

As microalgas foramcultivadas em Erlenmeyers com capacidade para 250 mL 

contendo 100 mL de meio ASM-1 esterilizado por autoclavação a uma pressão de 1,25 

kgf/cm
2
 por 15 minutos, a 25°C com fotoperíodo de 12h e intensidade luminosa de 123.47 ± 

8.23 μmol of photons/m
2
s, mensurada utilizando um medidor de luminosidade Heinz Walz 

Gmbh equipado com sensor s/n: SQSA0404. O meio ASM-1 é composto de 0,17g/L de 

NaNO3; 0,041 g/L de MgCl2 . 6H2O; 0,049 g/L de MgSO4 . 7H2O; 0,029 g/L de CaCl2 . 

2H2O; 17,4 mg/L de K2HPO4; 35,6 mg/L de Na2HPO4 . 12 H2O; 2,48 mg/L de H3BO3; 0,39 

mg/L de MnCl2 . 4H2O; 1,08 mg/L de FeCl3 . 6H2O; 0,335 mg/L de ZnCl2; 19μg/L de CoCl2 . 

6H2O; 1,4 μg/L de CuCl2 e 7,44 mg/L de EDTA Na2. Depois de pronto, o pH do meio ASM-1 

é próximo de 7. Além de manter os cultivos, estas condições foram utilizadas como controle 

para todos os experimentos. 

4.3. Parte I: Modulação da Produção de Lipídeos através de modificações no meio de 

cultivo 

No intuito de avaliar os efeitos de diferentes condições de cultivo no acúmulo lipídico 

de Desmodesmus sp., as microalgas foram cultivadas em restrição de nitrogênio e fósforo, 

suplementação com ferro, ou adição de azida sódica que é um inibidor enzimático 

inespecífico. Para a restrição de nitrogênio, o meio ASM-1 foi preparado com metade da 

concentração de NaNO3 (0,085 g/L) ou sem NaNO3 (0 g/L), grupos experimentais 1/2N e 0N, 

respectivamente. Para a restrição de fósforo, foi preparado meio ASM-1 com metade das 

concentrações de K2HPO4 (8,7 mg/L) e Na2HPO4.12 H2O (17,8 mg/L), grupo experimental 

1/2 P, ou sem estes reagentes (0 mg/L de cada), grupo experimental 0P. Para a suplementação 
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com ferro, o meio ASM-1 preparado com o dobro (2,16 mg/L) ou o triplo (3,24 mg/L) de 

FeCl3.6H2O, grupos 2Fe e 3Fe respectivamente. Nos experimentos de avaliação dos efeitos da 

azida sódica, o meio de cultura foi adicionado de 5, 10 µM de Azida Sódica, grupos 5Az e 

10Az. 

4.3.1. Crescimento celular 

As concentrações de células nas culturas de microalgas foram determinadas por 

medição da densidade óptica em 600 nm. Para obter o de número de células a partir da 

densidade óptica foram preparadas diluições (1:1, 1:2, 1:10 e 1:100) de uma alíquota de 

cultura com 21 dias em meio ASM-1. Cada diluição foi contada em triplicata na câmara de 

Neubauer e a absorbância em 600nm foi lida em espectrofotômetro (Biotek Synergy 2), 

utilizando o meio ASM-1 como branco. As absorbâncias lidas no espectrofotômetro foram 

relacionadas com as contagens de células em gráficos de dispersão utilizando o programa 

Microsoft Excel 2010, onde foi possível calcular a equação da reta após a regressão linear dos 

dados, quepassou a ser utilizada para calcular as concentrações de células. A equação obtida 

para Desmodesmussp. foi Y = 6.10
-8

 X + 0,0278 (R
2
 = 0,9967) onde X representa o número 

de células e Y a absorbância em 600 nm. 

Foram ainda calculados a taxa especifica de crescimento (µ), que é a medida do 

número de gerações por tempo e o tempo de duplicação (T), que é o tempo necessário para 

obter o dobro de células viáveis. Estes cálculos foram feitos utilizando as fórmulas: μ= Ln 

(Nf/N0)/Tf-T0 e T= 0.6931/μ, onde Ln: Logaritmo natural, Nf: Número final de células, N0: 

Número inicial de células, Tf: Tempo final e T0: Tempo inicial (Goswami & Kalita, 2011). 

4.3.2. Biomassa 

Foi estimada ainda a produção de biomassa por volume de cultivo, que é um dos 

fatores importantes quando se considera a produção e larga escala. As quantidades de 

biomassa de Desmodesmus sp.foram determinadas por medição da densidade óptica em 600 

nm. Para obter a quantidade de biomassa em mg/ml a partir da densidade óptica foram 

preparadas diluições (1:1, 1:2, 1:5 e 1:10) de uma alíquota de cultura com 21 dias em meio 

ASM-1. Para cada diluição foi feira a leitura da absorbância em 600nm (Biotek Synergy 2) 

utilizando o meio ASM-1 como branco. Além disso, uma amostra de 5 mL de cada diluição 

foi desidratada e pesada. As absorbâncias lidas no espectrofotômetro foram relacionadas com 

as massas em gráficos de dispersão utilizando o programa Microsoft Excel 2010, onde foi 
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possível calcular a equação da reta após a regressão linear dos dados. A equação da reta 

obtida foi: Y = 0,2X – 6
-17

, onde Y representa a biomassa em mg/ml e X representa a 

absorbância em 600nm. 

4.3.3. Fluorimetria 

Avaliação da produção de lipídeos neutros foi feita por fluorimetria, utilizando a 

trioleína como padrão para a quantificação dos lipídeos. As amostras de microalgas de 

diferentes dias e condições de cultivo, previamente fixadas com 4% de paraformaldeído, 

foram lavadas em e diluídas em tampão fosfato salino (PBS) para igualar o número de células 

em todas as amostras. Foi feita uma solução estoque de trioleína 1,2 mg/ml em isopropanol e 

clorofórmio (5% de clorofórmio em isopropanol), a partir desta solução, foi feita a curva 

padrão numa placa escura de 96 poços utilizando DMSO 25%, Nile Red 30 µg/ml  e trioleína 

nas concentrações finais 0 (solução de 5% de clorofórmio em isopropanol), 5, 10, 15 e 20 

µg/ml, as amostras de microalgas são coradas com Nile Red 30 µg/ml e dispostas na mesma 

placa. A curva padrão e as amostras foram coradas por 30 min protegidas da luz, lidas em 

espectrofluorímetro Biotek Synergy 2 em um pico de excitação e emissão de 530nm e 575nm, 

respectivamente. Os valores de fluorescência obtidos e as quantidades conhecidas de lipídeos 

na curva padrão foram relacionadas em gráficos de dispersão utilizando o programa Microsoft 

Excel 2010, onde foi calculada a equação da reta após a regressão linear dos dados e a partir 

da equação da reta da curva padrão, foram calculadas as concentrações de lipídeos (µg/ml) 

das amostras a partir dos valores de fluorescência obtidos. A produtividade de lipídeos foi 

calculada utilizando os dados de fluorimetria e de crescimento celular utilizando a fórmula: P 

= (L*C)/T; onde P = Produtividade; L = Quantidade média de lipídeos por célula no tempo T; 

C = Número de células em 100 mL de cultivo no tempo T; e T = Tempo de cultivo em dias. 

4.3.4. Microscopia Confocal de Varredura a Laser 

Amostras foram coletadas por centrifugação (1160 g por 5 minutos), lavadas em meio 

ASM-1, e incubadas por 30 minutos em temperatura ambiente e ao abrigo da luz com o 

corante lipofílico Nile Red a uma concentração final de 30μg/ml, em seguida foram lavadas 

em meio ASM-1 e aderidas por 20 minutos em lamínulas previamente revestidas com 0,1% 

de poli-L-lisina. As imagens da marcação das células pelo Nile Red e da autofluorescência 

referente à clorofila foram feitas em um microscópio confocal de varredura a laser Leica TCS 

SP5, região espectral de 578 a 583 nm e 675 a 708 nm, respectivamente. As imagens em 2D 
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foram feitas no tamanho 1024x1024 dpi a partir da projeção máxima dos cortes ópticos 

(imagem 2D de uma série em 3D) e posteriormente deconvoluídas usando o método de “blind 

deconvolution”. 

4.3.5. Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

Os espectros de infravermelho foram coletados num Nicolet 6700 FT-IR, do inglês 

Fourier transform infrared micro-spectroscopy, equipado com um detector mercúrio-cádmio-

telúrio, resfriado com nitrogênio líquido. As correções de linha de base foram feitas 

automaticamente utilizando o software OMNIC. Foi utilizada biomassa algal seca com 21 ou 

7 dias de cultivo. Para obtenção desta biomassa, as células foram centrifugadas (1160 g por 5 

minutos), o sobrenadante foi retirado e a biomassa úmida foi seca em estufa a 60°C por um 

período de 48h. A absorbância de cada amostra foi analisada em duplicata de 128 

acumulações do espectro. Utilizando o programa Microsoft Excel 2010, foram calculadas as 

médias das bandas nas regiões: 1740 cm
-1

, atribuída a lipídeos; 900-1200 cm
-1

, atribuída a 

carboidratos; e 1650 cm
-1

 atribuída a proteínas; e a partir destes valores foram calculadas as 

proporções lipídeo/proteína e carboidrato/proteína. 

4.4. Parte II: Modulação do conteúdo de Clorofila 

Para avaliar os efeitos da ausência de nitrogênio no conteúdo de clorofila de 

Scenedesmus dimorphus, a fonte de nitrogênio (NaNO3) foi completamente removida do meio 

ASM-1 (grupo –N) e para avaliar o efeito da redução na intensidade luminosa as microalgas 

foram cultivadas em meio ASM-1 completo a uma intensidade luminosa média de 16,91 ± 

0.45 μmol of photons/m
2
s (grupo –L). 

4.4.1. Crescimento celular 

A avaliação do crescimento celular foi feita por densidade óptica conforme o tópico 

4.3.1. A equação da reta após regressão linear dos dados obtida para Scenedesmus dimorphus 

foiY = 9.10
-8

 X + 0,0301 (R
2
 = 0,9979) onde X representa o número de células e Y a 

absorbância em 600 nm. 
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4.4.2. Avaliação do conteúdo de clorofila 

As análises do conteúdo de clorofila foram feitas utilizando o método tricromático de 

acordo com o método padrão para análise de água e águas residuais, do inglês Standard 

Methods for the examination of water and waste water (Eaton et al., 1995). As culturas foram 

concentradas utilizando filtro de fibra de vidro de 13 mm e um suporte adequado (Sartorius 

and Swinnex® Millipore). Subsequentemente, os filtros contendo células foram macerados 

em um mixer (OMNI International) com acetona 90%. As amostras foram então transferidos 

para tubos de vidro, avolumados para 3 mL com 90% de acetona e incubados por 24h a 4°C e 

ao abrigo da luz. Posteriormente foram centrifugados (500 g por 5 min) e o sobrenadante foi 

lido no espectrofotômetro (Lambda 25, PerkinElmer) nos comprimentos de onda 630, 647, 

664 e 750 nm para determinar as concentrações de clorofilas a, b e c. A concentração total de 

clorofila foi calculada a partir da soma das concentrações de clorofilas a e b e extrapolada 

para 1m
3
 de amostra. A produtividade de clorofila foi calculada a partir da concentração 

(mg/m
3
) dividida pelo tempo em dias. 

4.4.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

As microalgas foram fixadas em 2,5% de glutaraldeído, 4% de paraformaldeído, 

0,25M de sacarose em 0,1M de tampão cacodilado de sódio pH 7,3, lavadas duas vezes em 

0,25M de sacarose em tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,3 e pós-fixadas o 40 minutos ao 

abrigo da luz em 1% tetróxido de ósmio, 1% de ferrocianeto de potássio, 0,25M de sacarose 

em tampão cacodilato de sódio 0.1M pH 7,3. Em seguida as amostras foram desidratadas em 

acetona (30%, 50%, 70%, 90% e 100%) e incluídas em resina Spurr. Cortes ultrafinos das 

amostram foram feitos num ultramicrótomo Leica EM UC. Os cortes foram observados no 

MET Tecnai Spirit Biotwin G
2
. 

4.4.4. Morfometria 

Microalgas cultivadas em diferentes condições previamente fixadas em 4% de 

paraformaldeído foram coletadas por centrifugação (1160 g por 5 minutos), lavadas em meio 

ASM-1 e aderidas por 20 min em lamínulas revestidas com 0,1% de poli-L-lisina. As imagens 

de microscopia de campo claro foram então adquiridas em um microscópio óptico (Leica 

DM5000B). As imagens foram utilizadas para medir o comprimento e largura das células 

utilizando o programa Axio Vision Rel 4.8. (n = 100). O volume celular foi estimado 
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utilizando a equação V= πa2b/3, onde a é o comprimento e b é a largura da célula (Chen et al. 

2011). 

4.4.5. Fluorimetria 

Microalgas previamente fixadas com 4% de paraformaldeído foram lavadas e diluídas 

em ASM-1 para normalizar o número de células. Subsequentemente, foram incubadas com 

Nile Red (30 μg/mL) por 30 minutos, dispostas em uma placa escura de 96 poços e lidas em 

espectrofluorímetro Biotek Synergy 2 a um pico de excitação e emissão de 530nm e 575nm, 

respectivamente. 

4.5. Parte III: Síntese e avaliação da atividade anti-bacteriana de AgCl-NPs 

Com a finalidade de produzir nanopartículas de cloreto de prata, Chlorella vulgaris foi 

cultivada por 21 dias em condições controle, como demonstrado no item 4.2. 

4.5.1. Biossíntese de AgCl-NPs 

Chlorella vulgaris foi cultivada por 21 dias e as células foram então separadas do meio 

de cultivo por centrifugação (3000 g por 10 min). O meio de cultura, livre de células, foi 

então incubado com 3,5 mM de nitrato de prata (Merck), protegido da luz a 25°C por 5 dias. 

A alteração na cor do meio de cultura foi fotografada usando uma câmera digital Canon T5i 

equipada com lente 18-55 mm. 

4.5.2. Espectroscopia UV-visível 

As amostras de AgCl-NPs em solução decitrato de sódio 1% tiveram as absorbâncias 

lidas em espectrofotômetro (TECAN Infinite M200 PRO) a cada 5nm, entre 300 e 700 nm. 

4.5.3. Espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

Os espectros de infravermelho foram coletados num Nicolet 6700 FT-IR, do inglês 

Fourier transform infrared micro-spectroscopy, equipado com um detector mercúrio-cádmio-

telúrio, resfriado com nitrogênio líquido. As correções de linha de base foram feitas 

automaticamente utilizando o software OMNIC. As AgCl-NPs em suspensão foram 

centrifugadas a 30000 g por 20 min, o sobrenadante foi descartado e as nanopartículas foram 
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secas em estufa a 60°C por 24h. A transmitância da amostra foi analisada em duplicata de 128 

acumulações do espectro.  

4.5.4. Dosagem de proteínas 

Para verificar se há proteínas no sobrenadante do cultivo de Chlorella vulgaris foi 

feita uma dosagem de proteínas pelo o método de Bradford utilizando o kit Bio-Rad Protein 

Assay (Dye Reagent Concentrate + Standard II Bovine Serum Albumin), conforme instruções 

do fabricante. 

4.5.5. Potencial Zeta 

A estabilidade das AgCl-NPs em solução em ASM-1 (pH 6,5) foi determinada por 

medição de potencial zeta em um analisador 90plus Brookhaven.A medida do potencial zeta é 

baseada na direção e velocidade das partículas influenciadas por um campo elétrico 

conhecido.  

4.5.6. Energia dispersiva de raios X (EDX) 

Para analises de EDX, as amostras de AgCl-NPs foramsecas em estufa a 60°C por 

24h, aderidas por fita adesiva de carbono em suportes de amostras para microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) e observadas no MEV Quanta FEG 450 (FEI, Netherlands). O sistema 

EDAX EDS e o software Genesis foram utilizados para identificar elementos presentes nas 

amostras a partir do padrão de emissão de raios X.  

4.5.7. Difração de raios X (DRX) 

Apara a análise de difração de raios x, a amostra de AgCl-NPs foi desidratada em 

estufa a 60°C por 24h, montada em um suporte de Nylon (Hampton Research) e submetida a 

difração com radiação de 1.5416 Å (CuKa) em um difratômetro SuperNova operado a 40W e 

o padrão de difração da amostra foi detectado em um Titan CCD detector. A exposição foi 

feita por 300 segundos e adequadamente corrigida para uma subtração do ruído. A linha de 

base foi corrigida utilizando o programa FityK. 
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4.5.8. Avaliação do diâmetro e circularidade de AgCl-NPs isoladas 

As AgCl-NPs em suspensão foram depositadas em grades de cobre revestidas com 

filme de Formvar, secas em temperatura ambiente e foram observados no microscópio 

eletrônico de transmissão Tecnai Spirit Biotwin G
2
operando a 120kV.A partir das imagens 

foram calculados o diâmetro e a circularidade das nanopartículas (n = 500) utilizando o 

programa ImageJ.  

4.5.9. Avaliação da Atividade Bactericida de AgCl-NPs 

Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumonia foram cultivados por 24h a 37°C em 

placa de 96 poços contendo 200 µL de Caldo Nutriente (Himedia M002) como controle, ou 

em Caldo Nutriente adicionado de 10, 50, 100, 150 ou 200 µg/mL de AgCl-NPs. Após 24h, o 

crescimento celular foi estimado por densidade óptica através da medição de absorbância em 

600nm(Espectrofotômetro Molecular Devices SpectraMAX 190). A viabilidade celular foi 

determinada utilizando o Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kit (Invitrogen) de acordo 

com instruções do fabricante e a fluorescência foi avaliada pelo In Cell Analyzer 2000 (GE 

Healthcare Life Sciences). O percentual de células mortas (positivas para a marcação com 

iodeto de propídio) e o total de células (positivas para marcação de SYTO 9) foi calculado 

utilizando o software In Cell Investigation (GE Health- Care Life Sciences).A concentração 

de AgCl-NPs suficiente para matar 50% das células (IC50) foi calculada  partir dos resultados 

obtidos no teste de viabilidade celular utilizando o programa SigmaPlot 10.0. 

4.5.10. Avaliação do efeito ultraestrutural de AgCl-NPs em bactérias 

Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumonia foram fixadas em 2,5% de 

glutaraldeído, 4% de paraformaldeído em 0,1M de tampão cacodilado de sódio pH 7,3, 

lavadas duas vezes em tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,3 e pós-fixadas por 30 minutos 

ao abrigo da luz em 1% tetróxido de ósmio, 1% de ferrocianeto de potássio em tampão 

cacodilato de sódio 0.1M pH 7,3.Em seguida as amostras foram desidratadas em acetona 

(50%, 70%, 90% e 100%) e incluídas em resina Spurr. Cortes ultrafinos das amostram foram 

feitos num ultramicrótomo Leica EM UC e observados no microscópio eletrônico de 

transmissão Tecnai Spirit Biotwin G2 operando a 120kV. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Parte I: Modulação da Produção de Lipídeos 

Com o intuito de otimizar o acúmulo de lipídeos em Desmodesmus sp. foram feitas 

variações na disponibilidade de nutrientes (N, P e Fe) ou  adição do inibidor enzimático azida 

sódica no meio em que estas são cultivadas.Como condição controle (C) foi utilizado o meio 

ASM-1 completo e como condições experimentais foi utilizado o meio ASM-1 com metade 

da concentração do nitrogênio (½N), sem nitrogênio (0N), metade da concentração de fósforo 

(½P), sem fósforo (0P), o dobro de ferro (2Fe), o triplo de ferro (3Fe), 5 ou 10 µM de azida 

sódica, (5Az) e (10Az), respectivamente, totalizando 8 condições experimentais. Estas 8 

condições foram avaliadas quanto ao crescimento celular, acúmulo de lipídeos, quantidade de 

biomassa, proporção de macromoléculas (proteínas, carboidratos e lipídeos) na biomassa e 

produtividade de lipídeos. 

5.1.1. Efeitos no crescimento celular 

O crescimento de Desmodesmus sp.cultivada nas 8 diferentes condições experimentais 

foi avaliado por 21 dias (Fig.5). Os resultados mostram que a redução da concentração do 

nitrogênio em 50% não altera o crescimento celular, no entanto a retirada completa deste 

nutriente leva a redução significativa no crescimento celular nosdias 14 e 21 de cultivo. Em 

relação aos grupos (C) e (½N), que apresentaram médias de concentração celular iguais(7,8 x 

10
-6

 células/mL) no 21° dia, a redução no crescimento do grupo (0N) chega a 

55,83%(Fig.5A). Assim como o nitrogênio, a redução de 50% na concentração inicial de 

fósforo não afetou o crescimento de Desmodesmus sp.e em relação aos grupos (C) e (½P) a 

ausência deste nutriente no meio de cultivo reduziu o crescimento celular entre os dias 14 e 

21, chegando a uma redução de 28,74% no 21° dia de cultivo (Fig. 5B). A suplementação do 

meio de cultivo tanto com o dobro, quanto com o triplo de ferro não alterou o crescimento 

celular, de modo que os grupos (2Fe) e (3Fe) não apresentaram diferenças significativas em 

relação ao grupo (C) em nenhum dos tempos avaliados (Fig. 5C). No entanto, a adição de 

azida sódica no meio ASM-1, em ambas as concentrações (5 e 10 µM) causou redução no 

número de células logo no início do experimento, entre os dias 3 e 7, e após este período todas 

as células morreram (Fig. 5D). 
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A taxa de crescimento específico (µ), que representa o número de duplicações por dia 

e o tempo de duplicação (T), que é o tempo necessário para obter o dobro de células na 

cultura (Goswami& Kalita, 2011), foram também avaliados após as modificações no meio de 

cultivo (Tabela 1). A taxa de crescimento específico das células do grupo (C) foi de 0,098 ± 

0,009 e o tempo de duplicação foi de 7,088 ± 0,637 dias. A taxa de crescimento específico e o 

tempo de duplicação do grupo (½N) não foram afetados quando comparado ao controle e 

apresentaram valores de 0,089 ± 0,002 e 7,789 ± 0,195 dias, respectivamente. No entanto o 

grupo (0N) apresentou redução de 54,26% na taxa de crescimento e aumento de 117,82% no 

tempo de duplicação.  

No experimento de restrição de fósforo, as células do grupo (C) apresentaram taxa de 

crescimento específico de 0,1 ± 0,005 e tempo de duplicação de 6,937 ± 0,331 dias. As 

células do grupo (½P) apresentaramtaxa de crescimento e tempo de duplicação de 0,099 ± 

0,009 e 7,047 ± 0,615 dias, respectivamente, estes não apresentaram alterações significativas 

em relação ao controle, e assim como o grupo (0N), o grupo (0P) apresentou redução na taxa 

de duplicação (14,67%) e aumento no tempo de duplicação (17,07%). Os grupos (2Fe) e (3Fe) 

mantiveram taxas de crescimento e tempos de duplicação semelhantes ao grupo controle que 

foram 0,109 ± 0,002 e 6,342 ± 0,109, respectivamente. Células cultivadas com adição de 

azida sódica (grupos 5 e 10 Az) apresentaram taxas de crescimento negativas, devido ao fato 

desta droga, nestas concentrações, ter efeito antiproliferativo, de modo que o número de 

células  foi reduzido com o tempo e devido ao mesmo motivo, não foi possível calcular tempo 

de duplicação. 
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Figura 5: Curvas de crescimento de Desmodesmus sp.cultivada nas condições: controle (C), com metade da 

concentração (½N) ou sem (0N) Nitrogênio (A); com metade da concentração (½P) ou sem fósforo (0P)(B); com 

o dobro (2Fe) ou o triplo de ferro (3Fe) (C); com 5 (5Az) ou 10 (10Az) µM de azida sódica (D). ** P < 0,01 *** 

P < 0,001 
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Experimento Condição µ T (dias) 

Restrição de 

Nitrogênio 

C 0,098 ± 0,009 7,088 ± 0,637 

½N 0,089 ± 0,002 7,789 ± 0,195 

0N 0,045 ± 0,002 *** 15,438 ± 0,785 *** 

Restrição de 

Fósforo 

C 0,100 ± 0,005 6,937 ± 0,331 

½P 0,099 ± 0,009 7,047 ± 0,615 

0P 0,085 ± 0,002 * 8,122 ± 0,212 * 

Suplementação de 

Ferro 

C 0,109 ± 0,002 6,342 ± 0,109 

2Fe 0,107 ± 0,006 6,519 ± 0,359 

3Fe 0,103 ± 0,004 6,725 ± 0,271 

Adição de Azida 

Sódica 

C 0,139 ± 0,006 4,981 ± 0,213 

5Az -0,078 ± 0,006 *** - 

10Az -0,065 ± 0,011 *** - 

 

Tabela 1: Taxa especifica de crescimento (µ) e tempo de duplicação (T) deDesmodesmus sp.cultivadas nas 

condições: controle (C), com metade da concentração (½N) ou sem (0N) Nitrogênio, com metade da 

concentração (½P) ou sem fósforo (0P), com o dobro (2Fe) ou o triplo de ferro (3Fe), com 5 (5Az) ou 10 (10Az) 

µM de azida sódica. *** P < 0,001; * P < 0,05 e relação ao controle do mesmo experimento. 

5.1.2. Avaliação da biomassa 

A quantidade de biomassa, assim como o crescimento celular, foi avaliada por 

espectrofotometria (Fig. 6). As células cultivadas por 21 dias com a metade da concentração 

de nitrogênio não sofreram redução na quantidade de biomassa, enquanto as que foram 

cultivadas na ausência de nitrogênio apresentaram redução de 52,72%, em relação ao grupo 

controle (Fig. 6A). Resultado semelhante foi observado quanto à restrição de fósforo: células 

que cultivadas com metade da concentração de fósforo não sofreram modificação na 

quantidade de biomassa, no entanto, as que foram cultivadas na ausência deste nutriente 

apresentaram redução de 27,58% na quantidade biomassa celular (Fig. 6B). A suplementação 

dos cultivos de Desmodesmus sp.por 21 dias com o dobro ou o triplo de ferro não resultou em 

alterações na quantidade de biomassa celular (Fig. 6C). A adição de azida sódica no meio de 

cultivo das microalgas nas concentrações de 5 e 10 µM, levaram a redução 89,75 e 89,50%, 

respectivamente, na quantidade de biomassa (Fig. 6D). 
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Figura 6:Quantidade de biomassa deDesmodesmus sp.cultivada por 21 dias nas condições: controle (C), com 

metade da concentração (½N) ou sem (0N) de Nitrogênio (A); com metade da concentração (½P) ou sem fósforo 

(0P) (B); com o dobro (2Fe) ou o triplo de ferro (3Fe) (C); ou cultivadas por 7 dias com 5 (5Az) ou 10 (10Az) 

µM de azida sódica (D). * P < 0,05 *** P < 0,001 

5.1.3. Efeito no acúmulo lipídico 

O acúmulo de lipídeos em Desmodesmus sp.foi acompanhado por microscopia 

confocal de varredura a laser (Fig. 7) e por fluorimetria (Fig. 8). Para ambas as técnicas, os 

lipídeos neutros foram marcados com o corante lipofílico Nile Red. Comparando as imagens 

de Desmodesmus do grupo (½N) (Fig. 7B) com as células controle (Fig. 7A), não é possível 

notar diferenças na quantidade de células marcadas, no entanto o grupo (0N) (Fig. 7B) 

apresentam células com forte marcação em amarelo, indicando a presença de grande 

quantidade de lipídeos. Além disso, as células cultivadas na ausência de nitrogênio 

apresentam fluorescência vermelha menos intensa que as células controle, indicando uma 

possível redução na concentração de clorofila. Analisando as imagens dos grupos (½P) (Fig. 

7E) e (0P) (Fig. 7F), observa-se que estes apresentaram maior quantidade de células 

acumulando lipídeos (positivas para a marcação amarela) do que as células do grupo (C) (Fig. 

7D). As células que foram suplementadas com ferro, os grupos (2Fe) (Fig. 7H) e (3Fe) (Fig. 

7I), apresentaram  quantidade de células marcadas semelhante ao grupo controle (Fig. 7G). As 

células cultivadas na presença de azida sódica sofreram redução no crescimento. No 7° dia as 
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poucas células ainda vivas dos grupos (5Az) (Fig. 7K) e (10Az) (Fig. 7L), apresentaram forte  

marcação em amarelo, indicando a presença de grande quantidade de lipídeos e fraca 

marcação em vermelho, ou seja, uma redução na autofluorescência, indicando uma possível 

redução na concentração de clorofila, enquanto o grupo controle (Fig. 7J) apresentou poucas 

células acumulando lipídeos. 

Os resultados quantitativos do acúmulo de lipídeos obtidos por fluorimetria de 

microalgas coradas com Nile Red utilizando uma curva padrão de trioleína demonstraram que 

as microalgas do grupo (0N) apresentaram aumento na quantidade média de lipídeos entre os 

dias 14 e 21, atingindo um montante de 1,04 ± 0,15 pg por célula, o que representa um 

aumento de 94,33% em relação ao grupo (C), que no 21° dia apresentou concentração média 

de 0,53 ± 0,11 pg/célula (Fig. 8A). Células do grupo (½N), embora tenham apresentado até o 

7° dia uma tendência a aumentar, chegaram ao 21° dia de cultivo com quantidade média de 

lipídeos por célula igual a 0,63 ± 0,07 pg/célula, não apresentando assim alteração 

significativa em relação ao grupo controle. (Fig. 8A). As Microalgas do grupo (½P) atingiram 

no 21° dia de culivo 2,49 ± 0,12 pg de lipídeos por célula eembora nos dias 14 e 21 

apresentassem tendência a aumento, não apresentaram alterações significativas no acúmulo 

lipídico em relação ao grupo controle que na mesma data apresentou quantidade média de 

lipídeos igual a 2,08 ± 0,07 pg/célula(Fig. 8B). O grupo (0P) apresentou melhora no acúmulo 

médio de lipídeos por células chegando a um aumento de 103,44% no dia 14 (3,39 ± 0,25 

pg/célula) e 61,26% no dia 21 (3,35 ± 0 pg/célula) em relação ao grupo (C) (Fig. 8B). As 

células cultivadas com suplementação de ferro (grupos (2Fe) e (3Fe) não demonstraram 

mudança no acúmulo lipídico em relação ao grupo controle ao longo do curso do 

experimento, sendo que os grupos controle, 2Fe e 3Fe após 21 dias de cultivo apresentavam 

concentração de lipídeos por célula iguais a 1,25 ± 0,43, 1,15 ± 0,58 e 1,88 ± 0,68 pg, 

respectivamente(Fig. 8C). Enquanto as células cultivadas com adição de azida sódica no meio 

de cultivo nas concentrações 5 e 10 µM apresentaram aumento no acúmulo de lipídeos 

atingindo respectivamente, 4,51 ± 0,07 e 4,22 ±0,21, o que representa aumentos de 72,32 e 

61,32% de aumento em relação às células controle com 7 dias de cultivo, que apresentava 

uma concentração média de lipídeos igual a 2,61 ± 0,12 pg/célula com o mesmo tempo de 

cultivo (Fig. 8D). 
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Figura 7: Imagem de microscopia confocal de varredura a laser de Desmodesmus sp.cultivada por 21 dias nas 

condições: controle (A, D, G, J) , com metade da concentração de nitrogênio (B), sem de Nitrogênio (C), com 

metade da concentração de fósforo (E), sem fósforo (F),   com o dobro de ferro (H), com o triplo de ferro (I) e  

com 5 (K) ou 10 (L)µM de azida sódica.A marcação em vermelho é referente à autofluorescência da clorofila, e 

em amarelo a marcação do lipídeo por Nile Red. As barras de escala correspondem a 25 µm. 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 
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Figura 8: Curvas de acúmulo de lipídeos de Desmodesmus sp.cultivada nas condições: controle (C), com metade 

da concentração (½N) ou sem (0N) de Nitrogênio (A); com metade da concentração (½P) ou sem fósforo (0P) 

(B); com o dobro (2Fe) ou o triplo de ferro (3Fe) (C); com 5 (5Az) ou 10 (10Az) µM de azida sódica (D). ** P < 

0,01 *** P < 0,001 

5.1.4. Avaliação da proporção de macromoléculas na biomassa 

A proporção das principais macromoléculas na biomassa celular de Desmodesmus sp., foi 

avaliada por FT-IR (Fig. 9). As macromoléculas foram identificadas a partir das bandas de 

absorção obtidas nos espectros. Estas bandas foram atribuídas a grupos moleculares 

específicos com base nos padrões bioquímicos destes grupos definidos em estudos anteriores 

(Dean et al., 2010).O conteúdo relativo de lipídeos foi determinado a partir da taxa 

lipídeo:proteína, que é a média da banda de lipídeos (1740 cm-1) dividida pela média da 

banda de amida I (1650 cm-1), que é uma banda atribuída a proteínas (Dean et al., 2010). O 

conteúdo relativo de carboidrato foi determinado a partir da taxa carboidrato:proteína, que é 

média da banda de carboidratos (900 - 1200 cm-1) dividida pela média da banda de amida I 

(1650 cm-1) (Dean et al., 2010). 

C D 
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Os resultados obtidos demonstram que os grupos (½N) e (0N) apresentam aumento na 

taxa lipídeos:proteína em relação ao grupo (C) (Fig. 9A), o que pode representar um aumento 

na concentração celular de lipídeos, ou redução na concentração celular de proteínas. Na 

avaliação do conteúdo lipídico por fluorimetria, o grupo (0N) apresentou aumento na 

concentração celular de lipídeos, no entanto, o grupo (½N) apresentou conteúdo lipídico 

semelhante ao controle (Fig.8A). Portanto, o aumento na taxa lipídeo:proteína pode 

representar uma redução na concentração celular de proteínas. Os grupos (½N) e (0N) 

apresentam anda aumento proporção carboidrato:proteínas, que além de indicar uma possível 

redução na concentração de proteínas, indica um aumento na concentração de carboidratos 

(Fig. 9B). As células dos grupos (½P) e (0P) não apresentaram modificações nas taxas 

lipídeo:proteína (Fig. 9C) ou carboidrato:proteína (Fig. 9D). Considerando que as células do 

grupo (0P) apresentaram nos resultados de fluorimetria um aumento no acúmulo lipídico (Fig. 

8B), a taxa de lipídeo:proteína igual à do grupo controle pode indicar um aumento na síntese 

proteica. As células cultivadas com meio de cultivo suplementado com ferro nas duas 

concentrações não apresentaram modificações nas taxas lipídeo:proteína (Fig. 9E) ou 

carboidrato:proteína (Fig. 9F), o que indica que o aumento na concentração de ferro no meio 

de cultivo não modifica a proporção destas macromoléculas nas células. As células dos 

grupos (5Az) e (10Az) apresentaram aumento na taxa lipídeo:proteína (Fig. 9G), mas não na 

taxa carboidrato:proteína (Fig. 9H), o que indica um aumento na proporção de lipídeos na 

biomassa. 
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Figura 9: Conteúdo relativo de lipídeos e carboidratos de Desmodesmus sp.cultivadas por 21 dias nas condições: 

controle (C), com metade da concentração (½N) ou sem (0N) Nitrogênio (A e B), com metade da concentração 

(½P) ou sem (0P) Fósforo (C e D), com o dobro (2Fe) ou o triplo (3Fe) de Ferro (E e F) oucom 5 (5Az) ou 10 

(10Az) µM de Azida Sódica (G e H). Proporção Lipídeo:Proteína (A, C, E e G) e Proporção 

Carboidrato:Proteína (B, D, F, H). ** P < 0,01*** P < 0,001 
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5.1.5. Produtividade de lipídeos 

A produtividade de lipídeos foi calculada com base nos dados de fluorimetria e 

crescimento celular, que mostram a quantidade de lipídeos por célula e o número de células 

em diferentes dias de cultivo. Os resultados obtidos mostram que com três dias de cultivo, os 

grupos (0N) e (½N) apresentam produtividade maior que o grupo controle (Fig. 10A). Nos 

tempos 7, 14 e 21 dias, a produtividade foi igual entre os grupos (C), (½N) e (0N), e isto pode 

ser devido ao fato dos grupos (C) e (½N) apresentarem quantidades de células e de lipídeos 

por células similares. Já o grupo (0N), embora tenha apresentado nos dias 14 e 21 uma 

quantidade de lipídeos superior ao controle, o número de células foi reduzido, o que pode ter 

tornado igual a produtividade entre estas duas condições de cultivo. 

Os grupos (C), (½P) e (0P) apresentam produtividade de lipídeos iguais nos dias 3 e 7, 

devido ao número de células e número de lipídeos por células destes tempos também não 

serem diferentes entre si (Fig. 10B). Com 14 dias de cultivo, o grupo (0P) apresenta 

produtividade significativamente maior que os grupos (C) e (½P), o que pode ser atribuído ao 

aumento na quantidade de lipídeos por células observado neste grupo no tempo 14 dias. Com 

21 dias de cultivo, os três grupos apresentam produtividades iguais. Neste tempo, os grupos 

(C) e (½P) apresentavam quantidade de lipídeos e números de células iguais, o grupo (0P) 

embora apresentasse quantidade de lipídeos maior, apresentou redução no número de células 

o que levou a redução na produtividade.  

A suplementação com ferro não alterou significativamente a produtividade de lipídeos 

em nenhum dos tempos avaliados, o que pode ser devido ao fato dos grupos (C), (2Fe) e (3Fe) 

não apresentarem diferenças significativas no crescimento celular e quantidade de lipídeos por 

células ao longo do tempo (Fig. 10C). 

A adição de azida sódica ao meio de cultivo reduziu a produtividade de lipídeos de 

Desmodesmus sp. nos dois tempos (3 e 7 dias, enquanto ainda era possível encontrar células 

vivas) e nas duas concentrações avaliadas (5Az) e (10Az) (Fig. 10D). Esta redução na 

produtividade pode ser atribuída ao fato da azida sódica ter prejudicado o crescimento celular 

e por consequência a produção de biomassa. 
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Figura10: Produtividade de lipídeos por 100 mL de cultivo deDesmodesmus sp.em diferentes tempos nas 

condições: controle (C), com metade da concentração (½N) ou sem (0N) de Nitrogênio (A); com metade da 

concentração (½P) ou sem fósforo (0P) (B); com o dobro (2Fe) ou o triplo de ferro (3Fe) (C); com 5 (5Az) ou 10 

(10Az) µM de azida sódica (D). * P < 0,05 ** P < 0,01 *** P < 0,001 

5.2. Parte II: Modulação do conteúdo de Clorofila 

5.2.1. Efeitos da ausência de nitrogênio e baixa intensidade luminosa no 

crescimento celular 

Os efeitos da ausência de nitrogênio (-N) e baixa intensidade luminosa (-L) em S. 

dimorphus, em comparação com a condição controle estão demonstrados na Figura 11. Todas 

as condições de cultivo demonstraram um crescimento gradual na densidade celular. As 

microalgas cultivadas na condição controle atingiram a maior densidade celular, chegando a 

8,05 x 10
6
 células/mL no dia 14, enquanto os grupos (-N) e (-L) atingiram 3,6 x 10

6
 e 3,08 x 

10
6
 células/mL, respectivamente, no mesmo tempo (Fig. 11A). Demonstrando uma clara 

relação negativa entre o crescimento celular e as limitações de nitrogênio e luz. Foi feito ainda 

o cálculo da área sob a curva de crescimento (Fig. 11B) revelando que em comparação com o 

grupo controle, os grupos (-N) e (-L) tem uma redução significativa no crescimento celular de 

45,85% e 52,18%, respectivamente. O grupo (-L), demonstrou o maior efeito anti-

proliferativo em S. dimorphus, crescendo 11,68% menos que o grupo (-N). 

B A 

C D 
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Figura 11: Curva de crescimento (A) e área soba curva de crescimento (B) de Scenedesmus dimorphus cultivada 

nas condições controle (C), Sem nitrogênio (-N) ou em baixa intensidade luminosa (-L). * P <0,05 *** P <0,001. 

5.2.2. Alterações no conteúdo de clorofila em resposta a ausência de nitrogênio e 

baixa intensidade luminosa 

 Foram feitas imagens de microscopia óptica de S.dimorphus cultivadas por 14 dias nas 

três diferentes condições. Pode-se observar que a pigmentação verde está claramente reduzida 

nas células cultivadas sem nitrogênio (Fig. 12A) e aumentada nas células cultivadas em baixa 

luminosidade (Fig. 12C) quando comparadas as células controle (Fig. 12B). 

Para avaliar se os grupos (-N) e (-L) sofreram alterações no conteúdo de clorofila, foi 

feita uma análise temporal de conteúdo de clorofila (Fig. 13). No grupo controle, não houve 

variação significativa na concentração celular de clorofila até o 7° dia de cultivo, no entanto, 

entre o 7° e 14° dias de cultivo, houve redução de 35,74%. As células do grupo (-L) não 

demonstraram variação temporal na concentração de clorofila, enquanto o grupo (-N) 

apresentou redução gradual, levando a uma perda de 26,03% em relação à concentração 

celular de inicial de clorofila. Comparado ao grupo controle, o grupo (-N) apresentou uma 

redução de 39,35% no conteúdo celular de clorofila após três dias de cultivo. No 7° e 14° dias 

apresentou reduções de 56,4 e 30,32%, respectivamente. Em contraste, o grupo (-L) 

apresentou conteúdo celular de clorofila semelhante ao grupo controle até o 7° dia de cultivo, 

no entanto, no 14° dia a concentração de clorofila no grupo (-L) foi 123,06% maior que o 

grupo controle. 

A produtividade de clorofila foi também avaliada, o grupo controle apresentou uma 

redução significativa até o 14° dia (Fig. 14). E tanto o grupo (-N) quanto o grupo (-L) 

apresentaram produtividades menores que o controle entre os dias 3 e 14. Em relação ao 

B A 
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grupo controle, o grupo (-N) apresentou reduções de 59,66% no dia 3, 78,62% no dia 7, e 

70,23% no dia 14. Enquanto o grupo (-L) sofreu reduções de 40,24%, 61,67%, 18,32% em 

relação ao grupo controle nos mesmos dias. Portanto, a produtividade de todos os grupos foi 

reduzida com ao longo do tempo de cultivo. 
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Figura 12: Imagens de microscopia óptica de campo claro de Scenedesmus dimorphus cultivada em nitrogênio 

(A), n condição controle (B) ou em baixa intensidade luminosa (C). 

A 

B 

C 
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Figura 13: Conteúdo celular de clorofila de Scenedesmus dimorphuscultivada nas condições controle (C), sem 

nitrogênio (-N) ou em baixa intensidade luminosa (-L). * P <0,05 *** P <0,001 em relação ao cultivo controle. 

 

 

Figura 14: Produtividade de clorofila de S. dimorphus cultivada nas condições controle (C), sem nitrogênio (-N) 

ou em baixa intensidade luminosa (-L). *** P <0,001 em relação ao cultivo controle. 
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5.2.3. Avaliação do conteúdo de clorofilas a e b 

A concentração de clorofilas a (Cla) e b (Clb) em relação ao total de clorofila por 

célula foram também investigadas por 14 dias em S. dimorphus (Fig. 15). Na condição 

controle, Cl a foi encontrada na maior concentração, compreendendo cerca de 81% do total de 

clorofila de S. dimorphus, enquanto o percentual de Cl b foi 19% (Fig. 15). O percentual de 

Cl a permaneceu inalteradoao longo o tempo nas células dos grupos (C) e (-L). No entanto, o 

grupo (-N) apresentou redução de aproximadamente 8,77% no conteúdo de Cl a no 14° dia de 

cultivo (Fig. 15A). O percentual de Cl bpermaneceu inalterado nos grupos (C) e (-L), mas 

entre os dias 7 e 14 aumentou aproximadamente 42,21% no grupo (-N) (Fig. 15B).  

 

 

Figura 15: Percentual de clorofilas a (A) e b (B) em relação ao total de clorofila celular em Scenedesmus 

dimorphuscultivada nas condições controle (C), sem nitrogênio (-N) ou em baixa intensidade luminosa (-L). *** 

P <0,001 em relação ao cultivo controle. 
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5.2.4. Avaliação do tamanho e volume celular 

Para avaliar se a ausência de nitrogênio e a baixa intensidade luminosa causam 

variações no tamanho e volume celular deS. dimorphus, as dimensões celulares foram 

medidas e o volume celular foi calculado (Fig. 16). O grupo controle apresentou um 

comprimento médio de 14.26 ± 1.99 μm e uma largura média de 4.23 ± 0.72 μm(Fig. 15A) e 

um volume médio de 941.70 ± 375.20 μm
3
(Fig. 16B). O grupo (-N) apresentou uma largura 

10,62% maior que as células controle, enquanto uma redução de 5,39% foi encontrada no 

comprimento. Para o grupo (-L), a largura e comprimento foram 15,56 e 10,09% menores que 

as células controle, respectivamente (Fig. 16A). O volume celular do grupo (-L) foi 31,76% 

menor que o grupo controle, enquanto o grupo (-N) não apresentou variação significativa no 

volume celular. 

 

Figura 16: Medida do comprimento, largura (A) e volume celular (B) de S.dimorphuscultivada nas condições 

controle (C), sem nitrogênio (-N) ou em baixa intensidade luminosa (-L). ** P <0,01 *** P <0,001 em relação ao 

cultivo controle. 

5.2.5. Avaliação da produção de lipídeos neutros 

A avaliação comparativa do conteúdo celular de lipídeos neutros foi feita por 

fluorimetria utilizando o corante lipofílico Nile Red para marcar os corpos lipídicos 

encontrados em S.dimorphus (Fig. 17). As microalgas cultivadas em baixa intensidade 

luminosa não apresentaramdiferença significativa no conteúdo lipídico em relação ao grupo 

controle. O entanto, células do grupo (-N) apresentaram um aumento significativo de 120% na 

intensidade de fluorescência, indicando um aumento no total de lipídeos estocados nas 

células. 

B A 
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Figura 17: Avaliação da produção de lipídeos em S.dimorphuscultivada nas condições controle (C), sem 

nitrogênio (-N) ou em baixa intensidade luminosa (-L). * P <0,05 em relação ao cultivo controle. 

5.2.6. Análise da ultraestrutura celular 

 As alterações ultraestruturais causadas pela baixa intensidade luminosa e pela 

depleção de nitrogênio foram determinadas por MET. Uma extensiva análise de cortes 

ultrafinos revelou que as duas condições alteram notavelmente a ultraestrutura de S. 

dimorphus. As figuras 18A e 18B demonstram a ultraestrutura de S. dimorphus cultivada por 

14 dias na condição controle, onde se observou a presença de pequenas inclusões lipídicas no 

citoplasma e tilacóides não muito proeminentes, além de alguns grânulos de amido 

acumulados no espaço entre as membranas tilacóides. Foram também observados grânulos 

eletrondensos semelhantes a grânulos de fosfato. No grupo (-N), observou-se que os corpos 

lipídicos aumentaram em número e tamanho. Além disso, foi encontrado um aumento no 

acúmulo de grânulos de amido e aparentemente o cultivo em limitação de nitrogênio levou a 

redução no número de membranas tilacóides (Fig. 18C e 18D). Em contraste, no grupo (-L) 

foi encontrado um notável aumento no montante de membranas tilacóides, quando comparado 

ao grupo controle. Interessantemente, o citoplasma celular do grupo (-L) é quase todo 

ocupado por membranas tilacóides, deste modo corpos lipídicos ou grânulos de amido são 

raramente encontrados (Fig. 18E e 18F). 
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Figura 18: Microscopia eletrônica de transmissão de S. dimorphus (A) Sessões longitudinais demonstrando a 

morfologia de S. dimorphus cultivada na condição controle, onde é possível observar o arranjo típico das 

organelas celulares. (B) Maior aumento da região demarcada com um quadrado na figura A. (C) e (D) Sessões 

ultrafinas de S. dimorphus cultivada sem nitrogênio demonstrando a presença de grande quantidade de corpos 

lipídicos e grânulos de amido. (E) Visão geral da ultraestrutura de S. dimorphus cultivado em baixa intensidade 

luminosa demonstrando o citoplasma celular quase completamente ocupado por membranas tilacóides. (F) 

Maior aumento de imagens de S. dimorphusdemonstrando em detalhe o arranjo das membranas tilacóides. S – 

Grânulos de amido, L- Corpos lipídicos, Tk – Membrana tilacóide, Py – Pirenóide, PG – Grânulos de fosfato. 
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5.3. Parte III: Biossíntese e avaliação da atividade anti-bacteriana de AgCl-NPs 

5.3.1. Síntese de AgCl-NPs utilizando sobrenadante do cultivo de 

Chlorellavulgaris 

Para a síntese das AgCl-NPs, C. vulgarisfoi cultivada por 21 dias em ASM-1 e 

centrifugada para separar as células do sobrenadante.Onitrato de prata na concentração 3,5 

mM foi adicionado ao sobrenadante do cultivo e incubado por 5 dias a 25 °C. A Fig. 19A 

mostra o sobrenadante do cultivo de C. vulgaris após 21 dias de cultivo (esquerda) e o mesmo 

incubado por 5 dias com 3,5 mM de nitrato de prata (direita). O nitrato de prata quando 

incubado com o sobrenadante do cultivo, alterou a coloração deste de transparente para um 

tom amarelado enquanto o controlepermaneceu transparente (Fig. 19A). As nanopartículas 

produzidas foram lavadas em citrato de sódio 1% e tiveram as absorbâncias lidas em 

espectrofotômetro a cada 5nm, entre 300 e 700 nm. O espectro UV-visível das AgCl-NPs 

demonstrou um pico entre 350 nm e450 nm com valor máximo de absorbância em 415nm 

(Fig. 19B), valor esperado para a formação de AgCl-NPs (Dhaset al., 2014). 

 

 

Figura 19: (A) Meio ASM-1 após ser utilizado por 21 dias para cultivar C. vulgarisdo lado direito e do lado 

esquerdo o mesmo meio incubado com 3,5 mM de nitrato de prata por 5 dias. (B) Espectro UV-visível de AgCl-

NPs sintetizadas em meio ASM-1 livre de células após cultivar C. vulgaris por 21 dias. 
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5.3.2. Caracterização de AgCl-NPs por EDX 

As nanopartículas sintetizadas a partir do sobrenadante de cultivo de C. vulgaris 

foramsecas a 60°C (Fig. 20A) e avaliadas porespectroscopia de raios-X por dispersão de 

energia (EDS) para avaliar sua composição elementar. A Fig. 20A mostra uma imagem de 

elétrons secundários de MEV do pó de nanopartículas que foi avaliado por EDS. Esta análise 

demonstrou picos de sinal nas regiões de 3 keV e 2.75 KeV, que são respectivamente as 

regiões dos átomos de prata e cloro (Fig. 20B). Este resultado confirma que as nanopartículas 

sintetizadas são AgCl-NPs.Foram ainda encontrados picos correspondentes a átomos de 

nitrogênio, oxigênio, sódio, magnésio, carbono e enxofre, que podem ser atribuídos a resíduos 

do meio ASM-1, utilizado no cultivo das microalgas e na síntese das nanopartículas, assim 

comobiomoléculas originadasde C. vulgaris que possivelmente participaram da síntese das 

nanopartículas(Fig. 20B).  

 

 

Figura 20: Gráfico de energia dispersiva de raios X (A) e imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura (B) 

do pó de AgCl-NPs sintetizadas utilizando meio ASM-1 descelularizado após 21 dias de cultivo de Chlorella 

vulgaris. Barra de escala correspondente a 100 µm. 
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5.3.3. Caracterização de AgCl-NPs por DRX 

A fim de verificar se as AgCl-NPs sintetizadas possuem estrutura cristalina, foi feita 

avaliação da difração de raios X do pó de nanopartículas desidratadas a 60°C (Fig. 21). O 

espectro de DRX das AgCl-NPs demonstrou oito diferentes picosnas regiões °2Ɵ27,8; 32,2; 

46,2; 54,8; 57,5; 67,6; 74,5 e 76,8 que de acordo com o difratograma padrão para cloreto de 

prata (Dhas et al., 2014) correspondem aos planos cristalinos(111), (200), (220), (311), (222), 

(400), (331) e (420), respectivamente (Fig. 21).Assim, podemos concluir que componentes do 

meio de cultivo contendo cloreto reagem com íons de prata para formar as nanopartículas de 

cloreto de prata. 

 

 

Figura 21: Gráfico de difração de raios X de AgCl-NPs sintetizadas utilizando meio ASM-1 descelularizado 

após 21 dias de cultivo de Chlorella vulgaris. 

5.3.4. Caracterização de AgCl-NPs por FTIR 

Análises de FT-IR foram feitas para avaliar possíveis grupos funcionais ou ligações 

químicas associadas às AgCl-NPs, como uma forma de indicar moléculas que possivelmente 

estão envolvidas na bioprodução das nanopartículas, ou seja, moléculas que atuam na redução 

dos íons de prata e na estabilização das AgCl-NPs em solução (Fig. 22). Observando o 
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espectro de absorção de infravermelho das AgCl-NPs, foi possível observar a presença de 

bandas de absorção próximo de 1650, 1580, 1390  e 1070 cm
-1

 (Fig. 22).A banda encontrada 

na região de 1650 cm
-1

 pode ser associada a ligações C=O de amidas que são associadas com 

proteínas (Giordano et al., 2001). A banda encontrada em 1580 cm
-1

 pode ser atribuída a 

ligações C=C que são encontradas sempre próximo de 1600 cm
-1

, e a banda em 1390cm
-1

a 

deformações simétricas de CH3 e CH2atribuídos a proteínas(Giordanoet al., 2001; Huang et 

al., 2007; Tripathy et al., 2010; Rajeshkumar et al., 2012).A banda de 1070 cm
-1

 pode ser 

atribuída a ligações C-O-C que geralmente exibe bandas na região entre 900 e 1200 cm
-1

, 

atribuída a polissacarídeos (Giordano et al., 2001). 

Sabendo que o meio ASM-1 não contém proteínas/aminoácidos em sua formulação, a 

presença de bandas atribuídas a esta macromolécula fornece indícios de que proteínas 

secretadas por C. vulgaris participam do processo de bioformação das AgCl-NPs. Para 

demonstrar que o sobrenadante do cultivo de C. vulgaris apresenta proteínas secretadas pelas 

microalgas, foi feita uma dosagem de proteínas após 21 dias de cultivo utilizando o método de 

Bradford. O resultado demonstrou uma concentração de 8,27 mg/ml de proteínas no 

sobrenadante do cultivo de C. vulgaris após 21 dias de cultivo, o que reforça a ideia de 

participação de proteínas na síntese e estabilização das nanopartículas formadas. 
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Figura 22:Espectro de FT-IR deAgCl-NPs sintetizadas utilizando meio ASM-1 livre de célulasapós 21 dias de 

cultivo de C. vulgaris. 

5.3.5. Caracterização de AgCl-NPs por Potencial Zeta 

Para avaliar a estabilidade de AgCl-NPs em solução foi feita a medição do potencial 

zeta das nanopartículas em meio ASM-1 que possui pH próximo de 6,5o valor encontrado foi 

de -22.6±2.14 mV, indicando uma estabilidade moderada nesta solução.  

5.3.6. Análise do formato e diâmetro de AgCl-NPs por MET 

O tamanho e formato das AgCl-NPs foram avaliados por microscopia eletrônica de 

transmissão (Fig. 23). As imagens de MET demonstraram que as AgCl-NPs possuem um 

formato aproximadamente esférico (Fig. 23A) e estes resultados foram confirmados por 

análise de circularidade. A análise de circularidade numérica descreve o formato da partícula 

com valores de 0 a 1, onde o valor 1 representa simetria perfeita de um círculo e valores 

abaixo de 0,9 representam morfologias não esféricas. Baseado nesta análise, foi observado 

que aproximadamente 65% das AgCl-NPs de C. vulgaris apresentam formato esférico (Fig. 

23B). Além disso, a partir das imagens de MET foi medido o tamanho das nanopartículas. 
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Esta medição revelou uma distribuição de tamanhos entre 1,6 e 34,4 nm, 72% das AgCl-NPs 

possuem tamanhos entre 3 e 15 nm. O tamanho médio das AgCl-NPs foi de 9,8 ± 5,7 nm (Fig. 

23C). 

 

 

Figura 23: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão (A); distribuição de circularidade numérica(B); 

edistribuição de diâmetros (C) de AgCl-NPs sintetizadas utilizando meio ASM-1 descelularizado após 21 dias de 

cultivo de Chlorella vulgaris. 

B 
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5.3.7. Avaliação do efeito bactericida 

Para avaliar se as AgCl-NPs produzidas a partir do sobrenadante de cultivo de 

Chlorella vulgaris possui efeito antibacteriano para bactérias Gram positivas e Gram 

negativas, S. aureus e K. pneumoniae, respectivamente, foram cultivadas com 10, 50, 100, 

150 ou 200 µg/mL de AgCl-NPs por 24h. Após 24h foram avaliados o efeito anti-

proliferativo e a viabilidade celular (Fig. 24 e 25). Medindo a absorbância dos cultivos 

bacterianos a 600 nm nos experimentos de densidade óptica, foi possível observar que AgCl-

NPs inibem o crescimento bacteriano. Os resultados demonstraram que o tratamento com 

concentrações a partir de 10 µg/mL de AgCl-NPsinibem significativamente o crescimento 

celular de ambas S. aureus (Fig. 24A) e K. pneumoniae (Fig. 25A).Quando tratadas com 10 

µg/mL de AgCl-NPs, S. aureus e K. pneumoniae sofrem reduções no crescimento celular de 

97,92 e 98,14%, respectivamente. Esta inibição do crescimento aparentemente não é dose 

dependente, uma vez que não houve diferença estatisticamente significativa na densidade 

óptica das células nas cinco concentrações de nanopartículas testadas. Os resultados de 

viabilidade celular demonstraram que efeito bactericida, no entanto, aumenta com a 

concentração de AgCl-NPs tanto para S. aureus (Fig. 24B), como para K. pneumoniae (Fig. 

25B). Em S. aureus o tratamento com 10 µg/mL de AgCl-NPs reduz 14,2% o percentual de 

células vivas enquanto os tratamentos com 50 e 100 µg/mL de AgCl-NPs não diferem 

estatisticamente entre si e reduzem 26,23 e 32,85%, respectivamente, o percentual de células 

vivas. Os tratamentos com 150 e 200 µg/mL de AgCl-NPs em S. aureus, também não 

apresentaram diferenças significativas,  reduziram em 59,19 e 64,89% das células vivas (Fig. 

24B). Em K. pneumoniae, os tratamentos com 10, 50, 100, 150 e 200 µg/mL de AgCl-NPs, 

reduziram em 7,85; 17,21; 20,69; 37,74 e 43,81% a viabilidade celular, respectivamente. Os 

tratamentos com 50 e 100 µg/mL de AgCl-NPs não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre si. As figuras 26 e 27 demonstram imagens representativas dos ensaios de 

viabilidade celular realizados através análise multi-paramétrica de alto conteúdo em S. aureus 

e K. pneumoniae, respectivamente. De modo geral, para as duas bactérias testadas, 

aumentando a concentração de nanopartículas, aumenta o percentual de morte celular. Quanto 

ao crescimento celular, ambas apresentaram percentuais de inibição semelhantes, mas 

aparentemente S. aureus foi mais sensível ao tratamento com AgCl-NPs, apresentando um 

menor percentual de viabilidade celular em todas as concentrações de AgCl-NPs testadas.  
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A partir dos resultados de viabilidade celular foi calculado o IC50, a concentração de 

AgCl-NPs suficiente para obter viabilidade celular de50%. O IC50 calculado para S. aureus foi 

igual a 156,77 µg/mL enquanto para K. pneumoniae foi 247,223 µg/mL. Para avaliação do 

efeito do tratamento com AgCl-NPs na ultraestrutura das bactérias,S. aureus e K. pneumoniae 

foram então cultivadas em caldo nutriente contendo AgCl-NPs na concentração dos 

respectivos IC50 por 24 horas e avaliados por microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 28-

29). Imagens de MET de S. aureus e K. pneumoniae tratadas com AgCl-NPs, demonstraram 

aspectodanificadoe muitas células apresentaram membranas rompidas eextravasamento de 

citoplasma.  S. aureus tratada com AgCl-NPs apresentaram não somente nanopartículas (Fig. 

28C e D, setas)interagindo com a parece celular, como também no interior das células (Fig. 

28D). Em S. aureus e K. pneumoniae foi possível observar perda de material citoplasmático, 

dando origem a uma região electronluscente conhecida como “região de baixo peso 

molecular” no interior das células (Feng et al., 2000; Morones et al., 2005) (Fig. 28C – 29C) e 

também nanopartículas interagindo com a membrana celular (Fig. 28D – 29D). A região de 

baixo peso molecular encontrada no interior das bactérias é atribuída a um mecanismo de 

defesa das células, que aglomera seu DNA para protegê-lo de componentes tóxicos capazes 

de romper a parede e membrana celulares (Morones et al., 2005). 
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Figura 24: Densidade óptica em 600nm (A) e percentual de células vivas (B) de S. aureuscultivadaspor 24 horas 

com 10, 50, 100, 150 ou 200 µg/mL de AgCl-NPs. ** P <0,01 *** P <0,001 em relação ao cultivo controle. As 

letras a, b e c representam diferença estatisticamente significativa (P <0,01) em relação aos grupos que possuem 

letras diferentes.  

 

B 

A 



75 
 

 
 

 

Figura 25: Densidade óptica em 600nm (A) e percentual de células vivas (B) de K. pneumoniae cultivadas por 

24 horas com 10, 50, 100, 150 ou 200 µg/mL de AgCl-NPs. ** P <0,01 *** P <0,001 em relação ao cultivo 

controle. As letras a, b, c e d representam diferença estatisticamente significativa (P <0,01) em relação aos 

grupos que possuem letras diferentes. 
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Figura 26: Imagens representativas do teste de viabilidade celular de S. aureus cultivadas por 24 horas com0 , 

10, 50, 100, 150ou 200 µg/mL de AgCl-NPs. As imagens foram obtidas no In Cell Analizer 2000® e as células 

marcadas em verde pelo corante Syto 9, representam as células vivas, enquanto as células marcadas em 

vermelho foram coradas com iodeto de propidio e representam as células mortas.  
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Figura 27: Imagens representativas do teste de viabilidade celular de K. pneumoniae cultivadas por 24 horas 

com 0, 10, 50, 100, 150ou 200 µg/mL de AgCl-NPs. As imagens foram obtidas no In Cell Analizer 2000® e as 

células marcadas em verde pelo corante Syto 9, representam as células vivas, enquanto as células marcadas em 

vermelho foram coradas com iodeto de propidio e representam as células mortas. 
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Figura 28:Microscopia eletrônica de transmissão de S. aureus demonstrando a morfologia de S. aureus 

cultivada na condição controle(A);imagem em maior aumento de uma célula controle, onde é possível observar a 

estrutura da parede celular intacta (B); S. aureus tratada com 156,77 µg/mL de AgCl-NPs, onde é possível 

observar no interior da célula uma região de baixo peso molecular (L) e a interação de nanopartículas (setas) 

com a parede celular (C) e um maior aumento da região demarcada com um quadrado na Fig. C, demonstrando a 

presença de nanopartículas (N) no interior da célula.  
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Figura 29: Microscopia eletrônica de transmissão de K. pneumoniae demonstrando a morfologia da 

célulacultivada na condição controle (A); imagem em maior aumento de uma célula controle, onde é possível 

observar a estrutura da parede celular intacta (B); K. pneumoniae tratada com 247,223 µg/mL de AgCl-NPs, 

onde é possível observar no interior da célula uma região de baixo peso molecular (L) (C), e um maior aumento 

de uma célula tratada demonstrando a interação de nanopartículas (setas) com a parede celular (D).  
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6. DISCUSSÃO 

As microalgas são microrganismos fotossintetizantes, portanto para seu crescimento 

dependem de luz, uma fonte de carbono, que pode ser o CO2 atmosférico, e alguns sais 

inorgânicos (Bertoldi et al., 2008). Podem ser cultivados em diversos sistemas de produção, 

com volume variando desde poucos litros até bilhões de litros (Derner et al., 2006). As 

microalgas são consideradas uma fonte de grande quantidade de produtos com importância 

biotecnológica, uma vez que são capazes de sintetizar diversos compostos, como lipídeos, 

pigmentos, vitaminas, dentre outros (Spolaore et al., 2006). Neste trabalho foram 

investigados: (1) a modulação do conteúdo de lipídeos neutros de microalgas através de 

modificações no meio de cultivo, utilizando microalgas do gênero Desmodesmus; (2) a 

modulação da produção de clorofila em Scenedesmus dimorphus através da restrição de 

nitrogênio e redução da intensidade luminosa; e (3) biossíntese de e atividade antibacteriana 

de AgCl-NPs utilizando sobrenadante decultivo de microalgas da espécie Chlorella vulgaris.  

6.1. Parte I: Modulação da Produção de Lipídeos 

O nitrogênio faz parte da composição de clorofila, aminoácidos e bases nitrogenadas, 

portanto é essencial na síntese da própria clorofila, além de proteínas e ácidos nucléicos 

(Lourenço etal., 1998). Como consequência disso, a modulação do nitrogênio é crucial para 

processos fotossintéticos, crescimento e divisão celular. Trabalhos anteriores claramente 

evidenciam que a restrição de nitrogênio em microalgas é negativamente correlacionada com 

o crescimento celular e positivamente correlacionada com o acúmulo de lipídeos por célula 

(Fidalgo et al., 1998; Wang et al., 2009; Dean et al., 2010; Nigam et al., 2011).O acúmulo de 

lipídeos neutros em restrição de nitrogênio já foi monitorado em diversas espécies de 

microalgas, como Chlorococcum littorale, Neochloris oleoabundans, Stichococcus 

bacillariseTetraselmis suecica, que em resposta a restrição de nitrogênio aumentaram o 

conteúdo lipídico (Benvenuti et al., 2014). Desmodesmus sp.é um gênero de microalgas 

amplamente distribuído pelo mundo, que pode ser encontrando em ambiente salino e 

dulcícola, que já é conhecido por apresentar espécies com capacidade de acumular lipídeos 

(Solovchenkoet al., 2013). Os resultados obtidos no presente trabalho, mostram que em 

Desmodesmus sp.a ausência de nitrogênio no meio de cultivo leva a redução no crescimento 

celular o que reflete também na quantidade de biomassa, enquanto a redução na concentração 

de NaNO3 de 0,17g/L para 0,085 g/L, reduzindo pela metade a fonte de nitrogênio, não 
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modifica o crescimento celular ou a produção de biomassa de Desmodesmus sp.. Além disso, 

demonstramos por fluorimetria que a ausência total de nitrogênio leva aumento no acúmulo 

de lipídeos de Desmodesmus sp. após 14 dias de cultivo, no entanto, este aumento na 

quantidade celular de lipídeos não é acompanhada de aumento na produtividade devido a 

redução no número de células, que também é considerada no cálculo. A retirada de 50% do 

NaNO3, que é a fonte de nitrogênio do meio ASM-1, não afetou o crescimento celular ou a 

quantidade de biomassa de Desmodesmus sp.e também não modificou o acúmulo de lipídeos. 

No entanto, Nannochloropsis oculata, cultivada em 0,300, 0,150, ou 0,075 g/L de NaNO3, a 

redução na concentração de nitrogênio resultou em redução na concentração de células e 

aumento na concentração celular de lipídeos e também na produtividade de lipídeos (Converti 

et al., 2009).Em contraste, Chlorella vulgaris cultivada em 1,500, 0,750 ou 0,375 g/L de 

NaNO3 demonstrou que a redução na concentração de nitrogênio não afetou o crescimento 

cellular, mas melhorou o acúmulo lipídico (Converti et al., 2009). Demonstrando que em 

alguns casos o acúmulo lipídico observado em microalgas cultivadas em restrição de 

nitrogênio pode não ser correlacionado com a modulação do crescimento, evidenciando que 

cada espécie de microalga possui uma diferente condição nutricional ideal para produção de 

lipídeos. No caso da Desmodesmus sp.a retirada de 50% do NaNO3, que é a fonte de 

nitrogênio do meio ASM-1, não afetou o crescimento celular a quantidade de biomassa ou o 

acúmulo de lipídeos. O que demonstra que o meio ASM-1 possui quantidade excessiva deste 

nutriente, portanto, para o cultivo desta espécie, o meio ASM-1 poderia ser produzido 

somente com 0,085 g/Lde NaNO3 que é a metade da concentração usual, sem afetar o 

crescimento celular, ou a produção de lipídeos, o que tornaria a produção deste meio mais 

econômica. 

A restrição de nitrogênio pode também modificar a proporção de macromoléculas 

(proteínas, carboidratos e lipídeos) das microalgas. Algumas espécies crescem na ausência 

absoluta de nitrogênio sofrem redução no montante de proteínas (Kilham et al., 1997) e um 

aumento na proporção de carboidratos e lipídeos (Dean et al., 2010).Chlorella zofingiensis 

cultivada em meio BG11 sem nitrogênio demonstrou após 10 dias de cultivo uma redução no 

crescimento celular, biomassa e conteúdo de clorofila, em contraste aumentou o acúmulo de 

lipídeos de 8,6 para 24,5% do peso seco e o acúmulo de carboidratos de 4,5 para 18,8% do 

peso seco (Zhu et al., 2014). Aqui, foi demonstrado por FT-IR que Desmodesmus sp. 

cultivada por 21 dias com metade da concentração de nitrogênio ou na ausência deste 

apresentam aumento na taxa carboidrato:proteínas, o que indica um aumento na concentração 
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de carboidratos de reserva. Além disso, ambos apresentaram aumento na taxa 

lipídeos:proteína. Sabendo que na avaliação do conteúdo lipídico por fluorimetria as 

microalgas cultivadas na ausência de nitrogênio apresentaram aumento na concentração 

celular de lipídeos eas microalgas cultivadas com metade da concentração controle de 

nitrogênio apresentaram conteúdo lipídico semelhante ao controle, é possível que o aumento 

na taxa lipídeo:proteína representepara o grupo 0N um aumento na proporção de lipídeos e 

para ambos uma redução na concentração celular de proteínas.  

O fósforo é dos elementos chave para o crescimento de microalgas. Desempenha 

importantes papéis em muitos processos metabólicos, na transferência de energia e na síntese 

de ácidos nucléicos. Portanto, o fósforo é essencial para a produção de biomassa (Theodorou 

et al., 1991; Sancho et al., 1997; Chen et al.2011).Em algumas espécies, foi observada 

redução no crescimento celular quando a concentração de fósforo foi reduzida no meio de 

cultivo (Sancho et al., 1997; Goldberg e Cohen 2006; Chu et al., 2013).Outras espécies são 

capazes de manter o crescimento normal mesmo na ausência de fósforo no meio, geralmente 

devido a estoques intracelulares de fósforo (Chen et al. 2011; Hu et al., 2012).Em 

Desmodesmus sp., demonstramos que a redução de 50% na concentração inicial de fósforo no 

meio de cultivo não afetou o crescimento celular, no entanto, a ausência deste nutriente no 

meio reduziu o crescimento celular entre os dias 14 e 21, o que refletiu também na produção 

de biomassa. 

Quanto ao acúmulo de lipídeos, Desmodesmus sp.cultivada na ausência de fósforo 

exibiu aumento significativo em relação ao cultivo controle nos dias 14 e 21 de cultivo.Este 

aumento somente refletiu em melhora na produtividade de lipídeos no 14° dia de cultivo, pois 

no 21° dia, embora apresentasse aumento no acúmulo lipídico, houve redução significativa no 

número de células, o que resultou numa produtividade semelhante à produtividade controle. 

As células cultivadas com redução de 50% na concentração inicial de fósforo, não 

apresentaram melhora no acúmulo ou produtividade de lipídeos. Resultados semelhantes 

foram obtidos para a microalga Isochrysis galbana, que foi cultivada utilizando meio f/2 com 

0, 1, 5, 12.5, 25, 50, 100 ou 150% do fósforo, e apresentou melhora no acúmulo lipídico 

quando cultivada com 0 a 12,5% do fósforo, enquanto concentrações superiores a 25% não 

melhoraram o crescimento ou acúmulo lipídico (Roopnarain et al., 2014). Por outro lado 

Ankistrodesmus falcatusquando cultivada no meio suplementado com fósforo apresentou 

maior produtividade de biomassa, mas não modificou a produtividade de lipídeos (Singh et 
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al., 2015).O aumento na concentração de fósforo no meio de cultivo de Botryococcus braunii, 

resulta em aumento no crescimento celular enquanto a produção de lipídeos é reduzida 

(Ruangsomboon, 2012). 

Desmodesmus sp. não apresentou modificações nas taxas lipídeo:proteína ou 

carbohidrato:proteína quando cultivada na ausência ou redução de 50% na concentração 

inicial de fósforo, embora quando cultivada sem fósforo tenha apresentado aumento 

significativo  no acúmulo lipídico. Assim, o aumento na taxa lipídeo:proteína nas células 

cultivadas na ausência de fósforo, pode indicar um aumento na síntese proteica possivelmente 

devido a aumento na síntese de proteínas responsáveis pela captação de fósforo. Roche e 

colaboradores (1993) demonstraram que Phaeodactylum tricornutum e Dunaliella tertiolecta 

expressam proteínas específicas quando cultivadas em limitação de fósforo e estas são 

principalmente proteínas de membrana. Microalgas do gênero Chlorella foram cultivadas por 

22 dias na presença de32 ou 240µM de fósforo, reduzindo a concentração de fóforo 

aumentaram o conteúdo lipídico, enquanto o conteúdo celular de proteínas e carboidratos não 

foi afetado (Liang et al., 2013).  

O ferro é um elemento importante no metabolismo de microalgas uma vez que é 

necessário para o transporte de elétrons durante a fotossíntese e na cadeia respiratória (Sunda 

& Huntsman, 1995). A limitação de ferro em ambiente marinho pode limitar o crescimento e 

tamanho de fitoplânctons (Martin & Fitzwater, 1988; Sunda & Huntsman, 1995) e em 

contraste, a suplementação com ferro pode aumentar a concentração de clorofila em 

ambientes marinhos, indicando um aumento no número de fitoplânctons (Martin & Fitzwater, 

1988). No presente trabalho foi mostrado que para microalgas do gênero Desmodesmus o 

aumento na concentração de FeCl3.6H2O, que é a fonte de ferro do meio ASM-1, de 1,08 até 

3,24 mg/L, não modifica significativamente o crescimento celular, o acúmulo ou 

produtividade de lipídeos e nem a proporção de macromoléculas das células.No entanto, 

outros dados da literatura demonstram que diferentes espécies de microalgas podem responder 

de modos diferentes a suplementação de ferro no meio de cultivo. Yeesang e Cheirsilp (2011), 

por exemplo, demonstraram que a suplementação com ferro foi capaz de aumentar a produção 

de lipídeos em quatro espécies de microalgas do gênero Botryococcus. Em Scenedesmus 

dimorphus, aumentando a concentração de ferro de 9 para 45 mg/L, foi observado aumento na 

densidade celular e também no conteúdo lipídico, levando a aumento na produtividade de 

lipídeos (Ruangsomboon et al., 2013). Em contraste, Botryococcus braunii cultivada com 
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suplementação de ferro não sofreu alterações na densidade celular, no entanto uma maior 

produtividade de lipídeos foi conseguida com uma quantidade moderada de ferro (27mg/L) 

(Ruangsomboon, 2012). Chen e seus colaboradores (2011-b) demonstraram em seu estudo 

que Dunaliella tertiolecta reduz o crescimento quando cultivada na ausência de ferro, no 

entanto quando cultivada na presença de 4,32 x 10
3
 mM de FeCl3.6H2O , em apenas 7 dias 

consome 8% deste total. Chlorella vulgarisquando suplementada com 1.2x10
-5

 mol L
-1

 de 

Fe
3+

, aumentou 56,6% a quantidade de lipídeos na biomassa seca, sugerindo que uma via 

metabólica ligada ao acúmulo lipídico nesta microalga pode ser modulada pelo nível de ferro 

presente no meio de cultivo (Liu et al., 2008). A biomassa e o conteúdo lipídico de 

microalgas do gênero Scenedesmus foi positivamente afetada pelo aumento na concentração 

de ferro de 0 a 1.2x10
-3

g/L, no entanto, concentrações maiores levaram a redução na biomassa 

e conteúdo lipídico, demonstrando que nesta espécie concentrações muito altas ou baixas de 

ferro possuem efeito inibitório no crescimento e produção de lipídeos (Ren et al., 2014). 

A azida sódica é um inibidor metabólico bastante conhecido e em plantas é capaz de 

inibir a evolução do oxigênio do fotossistema II ocupando um sítio de ligação do cloreto, 

além disso, é capaz de inibir diversas enzimas como catalases, ATP-sintases e nitrato redutase 

(Zalogin & Pick, 2014). Zalogin e Pick (2014 - b) demonstraram que em Chorella desiccata, 

a adição de 20µM de azida sódica causa acúmulo lipídico semelhante à privação e nitrogênio, 

no entanto, as células tratadas com azida crescem como células controle, enquanto as células 

privadas de nitrogênio apresentam redução no crescimento. Demonstraram ainda em outras 16 

espécies, que a adição de azida sódica em concentrações que variam de 5 µM a 1 mM, foi 

capaz de melhorar o acúmulo de lipídeos. Zalogin e Pick (2014) concluíram que a adição de 

azida sódica no meio de cultivo leva a aumento no acúmulo de lipídeos em C. desiccata por 

meio da inibição da enzima nitrato redutase, que é a principal enzima controladora da 

captação de nitrogênio em plantas e algas por meio da catalise da redução do nitrato a nitrito. 

No presente trabalho, demonstramos que, os efeitos tóxicos da azida sódica foram bastante 

pronunciados em Desmodesmus sp. levando a morte celular em pouco tempo de cultivo. No 

tempo de cultivo de 7 dias, onde ainda haviam células vivas, foi possível observar que a 

adição de azida sódica nas concentrações de 5 e 10 µM, impede o crescimento de 

Desmodesmus sp. e levam a aumento no acúmulo celular de lipídeos, mas não melhoram a 

produtividade de lipídeos devido a grande redução no crescimento celular. O tratamento com 

azida sódica é promissor, uma vez que demonstramos que em Desmodesmusele foi capaz de 
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aumentar o acúmulo de lipídeos por célula, no entanto, são necessários ainda testes para 

avaliar se concentrações menores são toleradas pelas células desta espécie.  

Em resumo, em Desmodesmussp., a retirada completa de nutrientes como fósforo e 

nitrogênio não são boas alternativas para o aumento de produtividade de lipídeos, uma vez 

que reduzem o crescimento celular. A retirada de metade da concentração destes nutrientes do 

meio ASM-1, no entanto, apesar de não resultar na melhora de produtividade de lipídeos em 

Desmodesmus, não a reduz quando comparada à produtividade do grupo controle, o que é 

interessante do ponto de vista econômico, visto que com a metade dos reagentes se obtém o 

mesmo resultado. A retirada completa e a redução na concentração de nitrogênio reduziram 

ainda a proporção de proteínas e aumentaram a proporção de carboidratos nas células. Já a 

suplementação do meio de cultivo com o dobro ou o triplo de ferro não modificou o 

crescimento, a produtividade de lipídeos ou a proporção de macromoléculas em 

Desmodesmus, portanto a concentração controle de ferro ainda parece ser a melhor opção. Já 

o tratamento com azida sódica, apesar de promissor, foi bastante tóxico para as microalgas 

nas concentrações utilizadas, portanto é necessário buscar uma concentração ideal que 

aumente o acúmulo de lipídeos, sem reduzir o crescimento celular, permitindo aumento na 

produtividade de lipídeos. No entanto, é importante ressaltar que cada espécie reage de modo 

diferente a estímulos distintos, de modo que outro gênero ou espécie de microalgas podem 

reagir a estes estímulos resultando em crescimento, produtividade e proporção de 

macromoléculas diferentes.  

6.2. Parte II: Modulação do conteúdo de Clorofila 

Modificações nas condições de cultivo de uma cultura de microrganismos tipicamente 

resultam em alterações no crescimento celular, produção e composição da biomassa (Kilham 

et al., 1997; Liu et al., 2008; Nigam et al., 2011). Nitrogênio e luz são fatores chave para o 

crescimento de microalgas. A restrição de nitrogênio, por exemplo, pode estimular a 

estocagem de energia na forma de macromoléculas como lipídeos e carboidratos (Ho et al., 

2012). Embora a variação de nitrogênio e intensidade luminosa tenham sido bastante 

estudadas quanto estímulo de acúmulo de lipídeos em microalgas oleaginosas, incluindo 

Scenedesmus sp.(Ho et al. 2012; Liu et al. 2012; Ruangsomboon et al. 2013), sua influência 

no conteúdo celular de clorofila não foi estudado em detalhes. Neste trabalho a microalga 

clorofícea Scenedesmus dimorphus foi utilizada para avaliar os efeitos da restrição de 
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nitrogênio e luz na produção de clorofila, crescimento, tamanho, volume e acúmulo de 

lipídeos celular.  

Microalgas do gênero Scenedesmus são industrialmente importantes e são largamente 

estudadas por sua habilidade de acumular grades quantidades de lipídeos neutros, sua alta 

eficiência em adaptação a diferentes ambientes e alta produção de biomassa (Arumugam et 

al., 2011).Além disso, S. dimorphus tem sido identificada como potencial fonte de matéria 

prima para a produção de biodiesel (Goswami & Kalita 2011). No entanto, outros 

componentes celulares desta microalga, como proteínas, carboidratos e pigmentos são 

interessantes para a indústria biotecnológica.  

Luz é um fator importante para o crescimento de microalgas autotróficas. A redução 

na intensidade luminosa tem sido demonstrada como um fator capaz de reduzir o crescimento 

destes microrganismos (Danesi et al. 2004). Nutrientes presentes no meio de cultura são 

também importantes para o crescimento de microalgas. Por exemplo, o cultivo de microalgas 

em limitação de nitrogênio leva a redução significativa na densidade celular (Dean et al. 

2010; Nigam et al. 2011). Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a baixa 

intensidade luminosa, bem como a restrição de nitrogênio reduziu o crescimento de S. 

dimorphus. No entanto, o efeito antiproliferativo foi mais pronunciado em células cultivadas 

em limitação de luz.  

O rendimento de qualquer processo dependente de luz é determinado pelas condições 

de radiação. Na fotossíntese, a energia dos fótons é absorvida e transformada em energia 

química (Cheng & Fleming 2009). Se ocorrer uma redução na intensidade luminosa, 

consequentemente haverá uma redução na fotossíntese que é um processo pelo qual 

organismos fotossintetizantes, como plantas e algas, adquirem energia para crescer e se 

multiplicar (Rubio et al., 2003). A baixa intensidade luminosa leva a uma deficiência de 

energia o que explica a redução no crescimento de Scenedesmus dimorphus cultivada nesta 

condição. Em microalgas, modificações na luminosidade podem levar a respostas adaptativas 

para maximizar seu potencial de crescimento. Microalgas que crescem em baixa luminosidade 

(1) fazem menos fotossíntese e geram menos energia e (2) utilizam a energia disponível para 

produzir um sistema de captação de luz mais eficiente, consequentemente, expandem seus 

cloroplastos. Estas adaptações a luz e a sombra envolvem um aumento de 2 a 10 vezes no 

conteúdo de clorofila. Células cultivadas em alta intensidade luminosa gastam menos energia 

na síntese de clorofila e mais energia na síntese de enzimas relacionadas à fixação de carbono, 

como a RuBP carboxilase (Darley 1982; Carvalho et al.,2011). Neste trabalho, os resultados 
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demonstraram que S. dimorphus quando cultivada em baixa intensidade luminosa faz 

adaptações, incluindo um aumento na quantidade de membranas tilacóides e no conteúdo de 

clorofila para captar energia de modo mais eficiente.  

Redução na concentração de nitrogênio em culturas de microalgas pode ser prejudicial 

para o crescimento celular, uma vez que este elemento faz parte da composição de proteínas, 

ácidos nucléicos e clorofila (Lourenço et al.,1998). A redução na concentração de nitrogênio 

em culturas de microalgas reduz significativamente a concentração celular de clorofila (Dean 

et al., 2010; Msanne et al., 2012), porém um aumento na disponibilidade de nitrogênio pode 

elevar a produção deste pigmento (Piorreck et al. 1984).Neste trabalho, foi demonstrado que 

S. dimorphus cultiva em condição controle exibe uma redução significativa no conteúdo de 

clorofila nos estágios finais do crescimento (de 7 a 14 dias). Este resultado corrobora com 

estudos feitos utilizando a microalga Isochrysis galbana, que demonstram que o conteúdo de 

clorofila é reduzido com a chegada da fase estacionária (Fidalgo e al. 1998). Demonstramos 

ainda que a ausência de nitrogênio foi também capaz de reduzir a produção de clorofila em S. 

dimorphus, indicando que a disponibilidade de nitrogênio é determinante para a produção de 

clorofila. A clorofila é uma molécula que contém um anel com quatro grupos pirrol e no 

centro no anel encontra-se um átomo de magnésio estabilizado por quatro átomos de 

nitrogênio (Humphrey 1980). Este átomo de magnésio é responsável pela absorção de energia 

luminosa, importante para a realização da fotossíntese (Wilkinson et al.,1990). Devido aos 

átomos de nitrogênio serem parte importante da estrutura da clorofila, é possível que a 

ausência deste no meio de cultura tenha um impacto negativo na síntese de clorofila, o que 

justifica a redução no conteúdo de clorofila encontrado em células de S. dimorphus do grupo 

(-N). Além disso, imagens de MET, demonstraram uma redução no montante de membranas 

tilacóides e aumento na quantidade de corpos lipídicose grânulos de amido nas células 

cultivadas sem nitrogênio. Wang e colaboradores (2011) demonstraram resultados similares 

em Chlorella minutissima, em que após três dias de restrição de nitrogênio apresentou 

aumento na quantidade de corpos lipídicos e grânulos de amido e condensação de 

cloroplastos. A condensação dos cloroplastos sugere um dano nesta organela causado pela 

restrição de nitrogênio.  

O aumento na concentração de clorofila causado pela redução na intensidade luminosa 

já foi demonstrado em microalgas, como a Spirulina platensis (Danesi et al. 2004) e em 

plantas como Fagus sylvatica (Minotta & Pinzauti 1996) e parece ser um mecanismo 

compensatório para aumentar a eficiência da absorção e utilização da luz em situações de 
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iluminação inadequada. No presente trabalho, foi encontrado que S. dimorphus cultivada em 

limitação de luz apresento concentração de clorofila por célula constante, que é similar ao 

grupo controle até o 7° dia, no entanto no 14° dia o grupo (-L) manteve a concentração celular 

de clorofila, enquanto o grupo controle sofreu redução. 

A produtividade de clorofila nos grupos (C), (-N) e (-L) foi também avaliada. A 

condição mais produtiva foi a controle, especialmente no 3° dia. Nos dias 7 e 14, o grupo 

controle apresentou redução na produtividade devido à redução na concentração celular de 

clorofila ao longo do tempo. A redução na produtividade foi observada também nos grupos (-

N) e (-L). Como esperado, o grupo (-N) apresentou a menor produtividade principalmente 

devido à baixa concentração celular de clorofila. O grupo (-L), apesar do aumento na 

concentração celular de clorofila, teve uma produtividade baixa comparada ao grupo controle, 

este fato pode ser explicado devido a baixa produção de biomassa nas culturas (-L). 

A clorofila celular foi avaliada pelo método tricromático (Eaton et al. 1995), que é 

baseado na leitura de clorofilas a, b, e c em espectrofotômetro, utilizando seus picos de 

absorção. Na condição controle, S. dimorphus apresenta principalmente clorofila a, 

compreendendo 81% do total deste pigmento, enquanto a clorofila bcompreende 

aproximadamente 19 % do total. Foi observado também que a proporção dos dois diferentes 

tipos de clorofila permanece inalterada ao longo do tempo nas células cultivadas nas 

condições (C) e (-L). No entanto, as células cultivadas sem nitrogênio sofreram alteração na 

proporção dos diferentes tipos de clorofila, atingindo no 14° dia 75,51% de Chl a e 24, 49% 

de Chl b, indicando que a proporção dos diferentes tipos de clorofila pode ser alterada 

modificando condições de cultivo. A mudança na proporção de diferentes clorofilas nas 

microalgas cultivadas sem nitrogênio pode ser devido a uma degradação preferencial de 

clorofila a em relação a clorofilas b. Cleveland e Perry (1987) demonstraram que a taxa de 

fucoxantina (que é um carotenoide presente em algas marrons (D’Orazio et al. 2012)para 

clorofila a aumenta com a redução do nitrogênio e a taxa de fucoxantina para clorofila c não é 

alterada, indicando uma degradação preferencial de clorofila a. Ricketts et al. (1965) usando o 

método de Parsons e Strickland determinou o percentual de clorofila em Dunaliella 

primolecta e Isochrysis galbana. A primeira contém 67,5%, 25,3% e 7,2% de clorofilas a, b e 

c, respectivamente, enquanto a ultima contém 76,4% de clorofila a e 26,6% de clorofila c e 

não foi encontrada clorofila b. Estes dados indicam que a proporção de diferentes tipos de 

clorofila, pode variar dentre diferentes espécies de microalgas. 
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Análises de fluorimetria de S. dimorphus marcadas com o corante lipofílicoNile Red 

foram utilizadas para avaliar se além das alterações no conteúdo de clorofila, a baixa 

luminosidade e a ausência de nitrogênio levam também a alterações no acúmulo lipídico. A 

redução ou a remoção total do nitrogênio do meio de cultivo de microalgas é uma forma de 

estresse nutricional bastante utilizada. A limitação de nitrogênio no meio de cultivo foi 

previamente demonstrada eficiente no aumento da concentração celular de lipídeos em 

microalgas como Tetraselmis chuii (Mohammad et al., 2012), Scenedesmus dimorphus, 

Chlamydomonas reinhardtii (Dean et al., 2010), Chlorella pyrenoidosa (Nigam et al., 2011), 

Scenedesmus obliquus e Chlorella vulgaris (Piorreck et al., 1984). No presente trabalho foi 

demonstrado um aumento no acumulo lipídico de S. dimorphus cultivada na ausência de 

nitrogênio, provavelmente um mecanismo de acúmulo de energia para sobreviver no ambiente 

nutricionalmente desfavorável. Goswami e colaboradores (2011) demonstraram no entanto, 

que S. dimorphus aumentou seu percentual de lipídeos após aumento na concentração de 

ureia, uma fonte de nitrogênio, no meio de cultivo, no entanto, concentrações de ureia 

superiores a 0,1 g/L reduzia o conteúdo lipídico nas células. O grupo (-L) não apresentou 

diferenças no acúmulo lipídico. Este resultado corrobora com os achados de Ho e 

colaboradores (2012) que observaram em culturas de Scenedesmus obliquus, que variações na 

luminosidade não induziam alterações no conteúdo lipídico. Em contraste, Cheirsilp e Torpee 

(2012) mostraram que Chlorella sp. e Nannochloropsis sp.tiveram o conteúdo lipídico 

reduzido com o aumento na intensidade luminosa. Os resultados obtidos demonstram que 

enquanto o conteúdo de clorofila é reduzido, o acúmulo de lipídeos neutros aumenta em S. 

dimorphus cultivada sem nitrogênio. Além disso, em baixa intensidade luminosa, o conteúdo 

de clorofila aumenta significativamente enquanto o conteúdo lipídico permanece inalterado.  

A morfologia celular das microalgas pode ser alterada por mudanças no meio de 

cultivo (Donk et al., 1997; George et al., 2004; Pancha et al., 2014). No presente trabalho, 

foram encontradas alterações no volume e tamanho das células induzidas pela restrição de 

nitrogênio ou de luz. A falta de nitrogênio no meio de cultivo levou a aumento na largura da 

células, mas que não refletiu em aumento no volume celular. Kilham e colaboradores (1997) 

demonstraram que Ankistrodesmus falcatus sofreu redução significativa no volume cellular 

quando cultivada em limitação de nitrogênio. E os autores atribuem este fenômeno a baixa 

concentração de proteínas nestas células. Donk e seus colaboradores (1997), ao contrário, 

encontraram um aumento significativo no volume cellular de Chlamydomonas reinhardtti e 

Selenastrum capricornatum cultivadas em limitação de nitrogênio. Resultados semelhantes 
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foram encontrados em Chlamydomonas reinhardtii e Scenedesmus subspicatus por Dean e 

colaboradores (2010). Neste caso, os autores atribuíram o aumento no volume celular ao 

aumento no conteúdo intracelular de lipídeos ou amido. No presente trabalho, foi 

demonstrado que S. dimorphus cultivada sem nitrogênio sofreu aumento na largura celular e 

redução no comprimento celular, no entanto não sofreu alteração no volume, em relação ao 

controle. Uma razão para estes achados pode ser o aumento no acúmulo de lipídeos e uma 

possível redução na concentração de proteínas, o que é frequentemente observado em células 

cultivadas sem nitrogênio (Dean et al.,2010; Piorreck et al.,1984). S. dimorphus cultivada em 

baixa luminosidade, no entanto, apresentou redução no comprimento, largura e volume 

celulares. Estes resultados foram similares aos encontrados por Thompson et al. (1991), que 

demonstrou que a luminosidade é diretamente relacionada ao volume celular. Os mecanismos 

destas alterações ainda não estão claros, no entanto sabe-se que microalgas podem sofrer 

variações no volume em resposta a concentração interna de íons ou variações no peso 

molecular de seus metabólitos. 

Avaliando o grupo de resultados obtidos, podemos concluir que a restrição de 

nitrogênio em S. dimorphus, pode induzir redução no crescimento celular e conteúdo de 

clorofila, além de mudanças no rendimento e produtividade de clorofilas a e b, bem como um 

aumento no acúmulo de lipídeos. O cultivo em baixa intensidade luminosa leva a redução no 

crescimento e volume celular, bem como aumento no conteúdo celular de clorofila. A 

produtividade de clorofila, no entanto, foi reduzida devido à baixa densidade de células. 

Compreender o comportamento de S. dimorphus em diferentes condições de cultivo pode ser 

uma estratégia para torná-la economicamente viável para uso em biotecnologia em diferentes 

aplicações, tais como a produção de clorofila microalgas. Os resultados obtidos no presente 

trabalho podem prover informações iniciais para o desenvolvimento de outros estudossobre a 

modulação da produção de biomassa demicroalgas como uma fonte de clorofila, uma vez que 

estudos com foco na produção de biomassa rica em clorofila são ainda escassos na literatura. 

6.3. Parte III: Síntese e avaliação da atividade anti-bacteriana de AgCl-NPs 

 Nos últimos anos, nanopartículas metálicas têm recebido grande atenção devido as 

suas diversas aplicações, principalmente na área de biotecnologia (Nath & Banerjee, 2013). 

Atualmente, já se sabe que muitas nanopartículas metálicas podem ser sintetizadas 

biologicamente, atendendo uma demanda de produção “eco-friendly”, e que algumas delas 

possuem notável efeito antimicrobiano (Krumov et al., 2009). O efeito antimicrobiano de 
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nanopartículas é bastante interessante visto que muitos microrganismos resistentes a 

antibióticos são suscetíveis ao tratamento com nanopartículas metálicas (Pelgrift & Friedman, 

2013). 

Microalgas têm sido pouco utilizadas na síntese de nanopartículas e até o momento 

ainda não foram encontrados trabalhos demonstrando a síntese de nanopartículas de cloreto de 

prata por microalgas. No presente trabalho demonstramos a biossíntese de AgCl-NPs 

utilizando sobrenadante de cultivo de Chlorella vulrgaris, uma espécie de microalgas que já 

foi demonstrada como capaz de sintetizar nanopartículas de ouro e prata (Luangpipat et al., 

2011; Mohseniazar et al., 2011) e além disso, sua biomassa vem sendo largamente utilizada 

como suplemento alimentar (Spolaore et al., 2006). 

O nitrato de prata quando adicionado ao sobrenadante docultivo de Chlorella 

vulgarisapresentou alteração na coloração, que mudou de transparente para amarelo. Esta 

mudança de coloração é atribuída a vibrações na superfície do plasmon das nanopartículas, o 

que indica que os íons de prata foram reduzidos para a forma metálica, produzindo 

nanopartículas (Gopinath et al., 2013). O espectro UV-visível obtido para as AgCl-NPs 

sintetizadas no presente trabalho, apresentou um pico com valor máximo de absorbância em 

415 nm. Este resultado foi similar ao obtido por Dhas e seu grupo (2014), que demonstraram 

que para AgCl-NPs sintetizadas utilizando extrato de uma macroalga marinha, um pico 

intenso em 417 nm, correspondente a formação de AgCl-NPs. Em nanopartículas de prata, já 

foi demonstrado que a posição e número de picos no espectro de absorção UV-visível 

dependem do formato de nanopartículas e que partículas esféricas apresentam um único pico 

com centro próximo de 400 nm (Choi et al.,2008).Através da análise de potencial zeta das 

AgCl-NPs foi avaliada a estabilidade das nanopartículas em meio ASM-1, que é o meio onde 

a nanopartícula foi produzida. O potencial zeta obtido foi -22.6±2.14 mV, o que demonstrou 

que as AgCl-NPs produzidas possuem estabilidade na faixa de moderada a incipiente 

(Salopek, 1992) em meio ASM-1, no entanto a estabilidade pode ser melhorada modificando 

o solvente das nanopartículas.  

 O perfil de EDX das AgCl-NPs de Chlorella vulgaris demonstraram fortes sinais na 

região da prata e também do Cloro. A prata é proveniente do nitrato de prata que é bastante 

utilizado como precursor para a síntese de AgNPs e AgCl-NPs. O cloro é oriundo de 

componentes do meio ASM-1, que possui em sua composição diversos reagentes contendo Cl 

(MgCl2, CaCl2, MnCl2, FeCl3, ZnCl2, CoCl2 e CuCl2). Além disso, foi feita a análise de 
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difração de raios X das AgCl-NPs, e os resultados demonstram claramente um padrão e 

difração de cloreto de prata, que ocorre em uma posição °2Ɵ diferente da prata (Mahdieh et 

al., 2012; Dhas et al., 2014). As AgCl-NPs sintetizadas em meio de cultivo de Chlorella 

vulgaris apresentaram estrutura cristalina com planos (111), (200), (220), (311), (222), (400), 

(331) e (420) de cloreto de prata (Dhas et al., 2014). Juntos, estes resultados confirmam a 

formação de nanopartículas de cloreto de prata. 

Análises de FTIR das AgCl-NPs demonstraram bandasde absorçãoatribuídas a 

proteínas e polissacarídeos, fornecendo indícios de que estas macromoléculas estão presentes 

no sobrenadante do cultivo e participam do processo de redução da prata. Sabendo que a 

parede celular de microalgas é composta de polissacarídeos (celulose, hemicelulose ou 

protopectina), estes podem ser facilmente encontrados no meio ASM-1 após o cultivo de 

microalgas, uma vez que quando morrem, as células deixam restos de parede celular (Nultsch, 

2000). E a presença de bandas atribuídas a proteínas e o fato da dosagem de proteínas do 

sobrenadante do cultivo ter mostrado a presençadesta macromolécula no meio, pode indicar 

que estas moléculas podem estar envolvidas na redução da prata e formação de 

nanopartículas. Os mecanismos que conduzem a síntese de nanopartículas em microrganismos 

ainda não estãocompletamente elucidados, no entanto, já foi postulado que microrganismos 

secretam enzimas capazes de reduzir os íons metálicos e que os íons de prata, por exemplo, 

são reduzidos por enzimas presentes na parede celular (Zinicovscaia, 2012). Um trabalho 

anterior demonstrou que proteínas são as principais moléculas responsáveis pela formação de 

nanopartículas de prata por C. vulgaris (Xie et al., 2007). Portanto, proteínas presentes no 

sobrenadante do cultivo, podem ser as responsáveis pela síntese de AgCl-NPs. 

Polissacarídeos podem também ter participação na formação e estabilização de AgCl-NPs em 

solução, no entanto mais estudos precisam ser feitos para entender sua função na formação de 

nanopartículas.  

O formato das nanopartículas foi confirmado por imagens de microscopia eletrônica 

de transmissão e análise de circularidade numérica, que descreve o formato da partícula 

utilizando valores de 0 a 1. Estas análises demonstraram que as AgCl-NPs sintetizadas a partir 

de meio de cultivo de Chlorella vulgarispossuemmajoritariamente formato esférico. Além 

disso, medições das nanopartículas a partir de imagens de MET revelaram que estas possuem 

tamanho médio de 9,8 nm. Importante salientar que atividade antibacteriana de nanopartículas 

está relacionada com o tamanho. Quanto menor a partícula, maior o efeito antibacteriano e 
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isto acontece devido às partículas pequenas que terem maior razão superfície/volume, 

proporcionando maior área de contato com a superfície celular de células alvo. Em conjunto, 

a toxicidade das nanopartículas é baseada no tamanho médio, na distribuição de tamanhos e 

na uniformidade da morfologia das partículas (Rai et al., 2009, Ivask et al., 2014). Morones e 

colaboladores (2005) demonstraram que AgNPs com tamanhos menores que 10 nm podem 

interagir e desorganizar a superfície  da parede celular de bactérias gram-negativas e 

posteriormente penetrar nas células e interagir com componentes contendo enxofre e fósforo, 

causando danos que podem ser seguidos de morte celular. Já foi demonstrado que AgCl-NPs 

sintetizadas utilizando extratos de folhas de Cissus quadrangulares, com formato esférico e 

diâmetro médio de 18 nm, possuem atividade antibacteriana em bactérias Gram positivas (S. 

Aureus) e Gram negativas (K. pneumoniae) (Gopinathet al.,2003). No presente trabalho, foi 

demonstrado que as AgCl-NPs sintetizadas a partir de meio de cultivo de Chlorella vulgaris 

possuem efeito anti-proliferativo em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, até mesmo 

na menor concentração testada (10 µg/ml).  

Para a análise da viabilidade celular foi utilizado um método de triagem de alto 

conteúdo baseado em imagens que é um método desenvolvido para integrar automaticamente 

a análise celular de alto conteúdo com a análise de imagens para facilitar o estudo de diversos 

parâmetros em nível de uma única célula. Este método tem sido utilizado com sucesso para 

avaliação de novas drogas e otimização de drogas na indústria farmacêutica (Zanella et al., 

2010). Baseado nisto, este método foi escolhido para monitorar o efeito das AgCl-NPs na 

viabilidade de bactérias. Até o momento, não foram encontrados trabalhos utilizando a análise 

celular de alto conteúdo para quantificação de efeito bactericida de nanopartículas, portanto 

acredita-se que é a primeira vez que este método é empregado para este tipo de avaliação. O 

sistema de análise celular de alto conteúdo foi capaz de quantificar de forma acurada as 

bactérias vivas (marcadas em verde) e mortas (marcadas em vermelho) a partir de imagens de 

fluorescência feitas após tratamentos com diferentes doses de AgCl-NPs. As imagens de 

bactérias vivas e mortas foram quantificadas utilizando protocolos automáticos para 

segmentar e distinguir o sinal verde e o vermelho de maneira extremamente rápida. Os 

resultados do teste de viabilidade celular baseado em imagens demonstram que as AgCl-NPs 

apresentam efeito bactericida dose-dependente contra S. aureus e K. pneumoniae. Em S. 

aureus, o efeito foi maior, chegando a 64,89% de morte em células tratadas com 200 µg/ml, 

enquanto em K. pneumoniae, o efeito foi um pouco menor, atingindo a marca de 43,81% de 

morte em células tratadas com a mesma concentração de nanopartículas. Deste modo o valor 
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de IC50 de AgCl-NPs, que é a dose de necessária para obter 50% da viabilidade de células, foi 

menor para S. aureus (156,77 µg/mL) do que para K. pneumoniae (247,223 µg/mL). Esta 

diferença na viabilidade das células pode ser atribuída ao fato das bactérias Gram-negativas 

possuírem múltiplas camadas em sua parede celular, compostas de diferentes 

macromoléculas, enquanto que as Gram-positivas apresentam parede celular de uma única 

camada, composta predominantemente de uma mesma macromolécula, geralmente 

peptideoglicanos (Trabulsi & Alterthum, 2008). Já a parede celular de bactérias Gram-

negativas é composta por uma ou mais camadas de peptídeoglicanos e uma membrana 

externa, que forma uma camada hidrofóbica ao redor da célula, constituindo uma barreira 

adicional deproteção contra algumas substâncias, incluindo alguns antibióticos (Trabulsi & 

Alterthum, 2008). Microscopia eletrônica de transmissão de seções ultrafinas de S. aureus e 

K. pneumoniae tratadas com AgCl-NPs foram utilizadas para avaliar a interação entre 

bactérias e partículas, assim como, os danos celulares causados por esta interação. Os 

resultados demonstraram que as nanopartículas interagem e desestabilizam a parede celular e 

além disso levam a formação de regiões de baixo peso molecular no interior de ambas as 

bactérias.Esses efeitos estruturais foram previamente relatados em E. coli (Feng et al., 2000) e 

S. aureus (Morones et al., 2005) após tratamento de íons de prata. Morones e colaboradores 

(2005) demonstraram que AgNPs interagem também com a membrana de E. coli e atribuem 

esta interação a presença de proteínas de membrana que contém enxofre, geralmente presentes 

nas membranas de bactérias. Foi demonstradaainda a formação de regiões de baixo peso 

molecular no interior de E. coli tratada com íons de prata, mas não com nanopartículas de 

prata.Os autores atribuíram esta formação a agregação do DNA, como um mecanismo de 

defesa das bactérias para se proteger de compostos tóxicos que desestabilizam a parede e a 

membrana celular (Morones et al., 2005). A formação desta região de baixo peso molecular 

em S. aureus e K. pneumoniae tratadas com AgCl-NPs,  indica que as AgCl-NPs sintetizadas 

a partir de sobrenadante de cultivo de C. vulgaris são capazes de liberar íons de prata, uma 

vez que já foi demonstrado que os íons Ag+ induzem esta formação (Morones et al., 2005). É 

conhecido que nanopartículas compostas de prata possuem capacidade de liberação de íons 

Ag+ devido a sua área de superfície, o que impacta positivamente em seu efeito citotóxico 

contra microrganismos (Reidy et al., 2013). O modo como as nanopartículas interagem com 

as bactérias ainda não está totalmente esclarecido e continua sendo investigado. Até o 

momento nenhuma forte evidência foi dada sobre a capacidade de entrada de nanopartículas 

no interior das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Uma alternativa considerada é que 
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as células são danificadas pelos íons de prata liberados pelas nanopartículas (Behra et al., 

2013), no entanto o exato mecanismo de ação da prata em bactérias permanece em debate. As 

nanopartículas de cloreto de prata obtidas por biossíntese utilizando sobrenadante de C. 

vulgaris apresentaram tamanho médio de 9.8 ± 5.7 nm, formato predominantemente esférico, 

estrutura cristalina e estabilidade moderada quando em solução em ASM-1. No entanto, neste 

último caso, é possível modificar a solução das nanopartículas para obter uma maior 

estabilidade, como por exemplo, a utilização de citrato de sódio ou albumina. Além disso, as 

AgCl-NPs produzidas por C. vulgaris apresentaram um ótimo efeito antiproliferativo em 

bactérias Gram positivas e negativas, demonstrando seu potencial como agente antibacteriano. 

Como as nanopartículas de cloreto de prata foram sintetizadas utilizando o sobrenadante do 

cultivo de C.vulgaris, não causou interferências na composição e produção de biomassa, que é 

um produto de microalgas já utilizado comercialmente. Deste modo, seria possível conjugar a 

produção de biomassa e nanopartículas sem prejuízos a nenhuma delas. Assim, a produção de 

AgCl-NPs por Chlorella vulgaris é uma alternativa ambientalmente segura e econômica. 
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7. CONCLUSÕES 

7.1. Parte I: Modulação da Produção de Lipídeos 

- A ausência de nitrogênio ou fósforo no meio de cultivo prejudicou o crescimentode 

Desmodesmus sp., mas cultivos contendo concentrações reduzidas não sofreram 

modificaçõesno crescimento celular; 

- A adição de 5 ou 10 µM de azida sódica no meio de cultivo de Desmodesmus sp. levou a 

morte celular após 7 dias de cultivo. 

- A ausência de nitrogênio, fósforo e a adição de azida sódica no meio de cultivo de 

Desmodesmus sp. induziram aumento no acúmulo de lipídeos, mas não na produtividade de 

lipídeos.  

- A suplementação com ferro no meio de cultivo de Desmodesmus sp. não modificou o 

crescimento celular, assim como o acúmulo ou produtividade de lipídeos. 

- A redução de 50% na concentração de fósforo ou nitrogênio no meio ASM-1 não 

aumentaram a produtividade de lipídeos em Desmodesmus sp., mas também não a reduziram, 

indicando que estas podem ser medidas interessantes para a redução de custos na produção de 

lipídeos. 

7.2. Parte II: Modulação do conteúdo de Clorofila 

- A ausência de nitrogênio e a baixa intensidade luminosainduziram redução no crescimento 

de Scenedesmus dimorphus. 

- A ausência de nitrogênio levou a redução na produtividade de clorofila e alteração na 

proporção de clorofilas ae b em Scenedesmus dimorphus. 

- A concentração de clorofila celular foi aumentada em Scenedesmus dimorphus cultivada 

baixa intensidade luminosa. 

- A restrição de nitrogênio induziu aumento no acúmulo de lipídeos e carboidratos de reserva 

em Scenedesmus dimorphus. 
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- A baixa intensidade luminosa induziu aumento na quantidade de membranas tilacóides e 

redução na quantidade de corpos lipídicos e grânulos de amido em Scenedesmus dimorphus; 

7.3. Parte III: Síntese e avaliação da atividade anti-bacteriana de AgCl-NPs 

- A biossíntese de nanopartículas de cloreto de prata utilizando sobrenadante de Chlorella 

vulgarisfoi apresentado como um método verde e economicamente viável para a produção 

deste nanomaterial. 

- A presença grupos funcionais associados a proteínas e polissacarídeos nas nanopartículas de 

cloreto de prata biossintetizadas com o sobrenadante do cultivo de Chlorella vulgaris indicou 

que estas macromoléculas podem estar envolvidas na biossíntese. 

- As nanopartículas de cloreto de prata biossintetizadas utilizando o sobrenadante do cultivo 

de Chlorella vulgarisdemonstraram excelente efeito antiproliferativo contra bactérias Gram 

positivas de negativas e ainda um afeito bactericida dose-dependente.  

- As nanopartículas de cloreto de prata, foram capazes de interagir e desestabilizar a parede 

celular de bactérias e ainda induzir a agregação do DNA bacteriano. 
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