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Dedico esta tese: 

 

Aos meus pais ManuelManuelManuelManuel  e  ArmindaArmindaArmindaArminda  e aos meus irmãos BeteBeteBeteBete  e  PauloPauloPauloPaulo, 

 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e 
não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que 
tine.tine.tine.tine.    

E ainda que tivesse o dom de profecia, eE ainda que tivesse o dom de profecia, eE ainda que tivesse o dom de profecia, eE ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os  conhecesse todos os  conhecesse todos os  conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de 
maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 
nada seria.nada seria.nada seria.nada seria.    

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento 
dos pobres, e ainda que entregasse o meudos pobres, e ainda que entregasse o meudos pobres, e ainda que entregasse o meudos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser  corpo para ser  corpo para ser  corpo para ser 
queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.    

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor 
não trata com leviandade, não se ensoberbece.não trata com leviandade, não se ensoberbece.não trata com leviandade, não se ensoberbece.não trata com leviandade, não se ensoberbece.    
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se 
irrita, nãirrita, nãirrita, nãirrita, não suspeita mal;o suspeita mal;o suspeita mal;o suspeita mal;    

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;    
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.    
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão 

aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, 
desaparecerá; desaparecerá; desaparecerá; desaparecerá;     

Porque, em parte, Porque, em parte, Porque, em parte, Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos;conhecemos, e em parte profetizamos;conhecemos, e em parte profetizamos;conhecemos, e em parte profetizamos;    
Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte 

será aniquilado.será aniquilado.será aniquilado.será aniquilado.    
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como Quando eu era menino, falava como menino, sentia como Quando eu era menino, falava como menino, sentia como Quando eu era menino, falava como menino, sentia como 

menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser 
homem, acabei com as coisas dhomem, acabei com as coisas dhomem, acabei com as coisas dhomem, acabei com as coisas de menino.e menino.e menino.e menino.    

Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então 
veremos face a face; agora conheço em parte, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então 
conhecerei como também sou conhecido.conhecerei como também sou conhecido.conhecerei como também sou conhecido.conhecerei como também sou conhecido.    

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 
três, mas o maior destes é o amor.três, mas o maior destes é o amor.três, mas o maior destes é o amor.três, mas o maior destes é o amor.    

Coríntios 13  
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Neto, A. M. P. Efeito de poluentes metálicos nos níveis de pigmentos fotossintéticos 

presentes em algas marinhas e avaliação do papel estrutural de carotenos em membranas 

miméticas. 2007. 151p. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
Este trabalho envolve o estudo sobre os níveis de pigmentos fotossintéticos, 

carotenóides e clorofilas, presentes nas algas marinhas Tetraselmis gracilis e Gracilaria 

tenuistipitata, em condições de senescência celular e estresse antropogênico (poluição 

metálica). Em razão do papel fundamental dos carotenóides na organização de membranas 

tilacóides, o papel estrutural de carotenos e do extrato metanólico de T. gracilis em bicamadas 

lipídicas também foi avaliado. 

Para estes estudos foram realizados o cultivo, coleta e construção das curvas de 

crescimento das algas, obtenção dos cromatogramas típicos, identificação de alguns 

pigmentos fotossintéticos através de padrões, análise dos extratos brutos em diferentes fases 

de crescimento e respectiva quantificação. Foram realizados bioensaios de toxicidade dos 

metais Cd, Cu, Hg e Pb e foram estimados os parâmetros toxicológicos CE15 e CE50 

(concentração efetiva para a redução de 15 e 50%, respectivamente, do crescimento algal). Os 

modelos de estresse agudo e crônico foram construídos para cada metal e a quantificação dos 

pigmentos fotossintéticos foi realizada. Lipossomos foram confeccionados com a 

incorporação de carotenos e do extrato metanólico de T. gracilis na bicamada e foram 

realizadas medidas de espalhamento de luz, de calorimetria, do diâmetro hidrodinâmico e de 

fosfolípides. A cinética de liberação e de permeação de NO foi estudada através de medidas 

de fluorescência e de quimiluminescência. Também foi realizada a extração e pré-isolamento 

dos carotenóides presentes em T. gracilis.  

Os mecanismos de defesa contra espécies reativas de oxigênio foram diferentes em 

razão das distintas variações observadas nos níveis de pigmentos para cada metal estudado e 

tipo de estresse. Também foi observado um aumento do nível de pigmentos em função do 

aumento do tempo de exposição correspondendo provavelmente a uma estratégia aclimatativa 

extremamente importante no papel de adaptação e sobrevivência de organismos 

fotossintéticos, o que torna este tipo de avaliação, principalmente dos níveis de carotenóides, 
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uma ferramenta útil como parâmetro de avaliação de poluição ambiental, além do emprego da 

biomassa como ferramenta de biorremoção de metais. 

Em relação aos valores de CE50 observados, o valor encontrado para o Cu foi inferior 

ao padrão previsto na Resolução do CONAMA no 357. Portanto, efluentes contendo Cu em 

níveis permitidos poderão causar danos à biota marinha. Mais ainda, sugere-se que os limites 

recomendáveis para este metal deverão ser revistos e alterados para a preservação de 

ecossistemas aquáticos.  

A incorporação do extrato de T. gracilis ocasionou uma grande perturbação na 

estruturação da membrana, resultando na fluidificação da bicamada lipídica, independente da 

fase de crescimento. O β-caroteno e o licopeno interferem na estruturação de bicamadas 

lipídicas diminuindo o diâmetro hidrodinâmico das vesículas unilamelares grandes, efeito 

ainda não descrito na literatura, reduzindo o valor da temperatura na qual se inicia a transição 

de fase, alargando a faixa onde ocorre a transição, reduzindo os valores capacidade calorífica 

e da entalpia e, conseqüentemente, modificando a cooperatividade da transição. Somente o β-

caroteno causou fluidificação do sistema lipídico e aumento da velocidade de permeação de 

NO através da membrana, sugerindo o provável papel do β-caroteno na modulação de 

propriedades físicas da membrana. 
 
 

Palavras-chave: algas marinhas, pigmentos fotossintéticos, poluição metálica, parâmetros 

ecotoxicológicos, lipossomos, permeabilidade de NO. 
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Neto, A. M. P. Effect of metallic pollutants in marine algae pigments contents and 

evaluation of carotenes structural features in mimetic membranes. 2007. 151p.               

PhD Thesis – Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 
This work involves the study of the levels of photosynthetic pigments, carotenoids and 

chlorophylls, contained in the marine algae Tetraselmis gracilis and Gracilaria tenuistipitata, 

under conditions of cellular senescence and anthropogenic stress (metallic pollution). Due to 

the fundamental organizational role of carotenoids in thylakoid membranes, its structural 

features in lipid bilayers were evaluated. Also in this last mentioned study, it was employed 

the methanolic extract of T. gracilis.  

In order to perform these studies, the algae were cultivated and the growth curves 

determined. Also, the typical chromatograms were obtained, and some photosynthetic 

pigments were identified trough commercial standards, which were then analyzed and 

quantified in crude extracts of different growth phases. The toxicity of the metals Cd, Cu, Hg 

and Pb were determined trough bioassays, which led to the toxicological parameters EC15 and 

EC50 estimation (the effective concentration that causes 15 and 50% of reduction of the algal 

growth, respectively). For each metal, the acute and chronic stress models were built, and the 

photosynthetic pigments contents’ quantified. Liposomes were constructed with the 

incorporation of carotenes and of the T. gracilis’ methanolic extract in the bilayer, which were 

then submitted to light scattering, calorimetric, hydrodynamic radius and phospholipid assays. 

Fluorescence and chemiluminescence measurements were used to study the NO kinetics of 

liberation and permeation. Also, it was accomplished the extraction and pre-isolation of 

carotenes contained in T. gracilis. 

For each type of metal and stress occasioned, different levels of pigments were 

observed, a consequence of the different mechanisms employed against reactive oxygen 

species. At higher exposure periods, higher pigments’ contents were quantified, which 

probably corresponds to an algae acclimatative strategy.  
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The EC50 value found for Cu is higher than the standard one previously stated in the 

CONAMA’s nº 357 resolution. This means that effluents containing Cu, in levels allowed by 

the law, may cause damage to the marine biota. Moreover, it’s suggested a reevaluation of the 

standard limiting value for this metal, in order to preserve aquatic ecosystems. 

A higher fluidity of the lipid bilayer, occasioned by a large perturbation of the 

membrane’s structure, was accomplished by incorporating the extract of T. gracilis. This was 

observed independently of the cells’ growth phase. β-carotene and licopene interfere in the 

lipid bilayer structure, lowering the hydrodynamic diameter of large unilamellar vesicles, an 

effect not previously reported in literature. This reduces the temperature were the phase 

transition initiates, broadens the transition gap, lowers the calorific capacity and enthalpy 

values, consequently, modifying the transition cooperation. Only β-carotene induces a higher 

fluidity of the lipid system and a faster NO permeation trough the membrane, which suggests 

that it may modify physical properties of the membrane. 

 

Key-words: marine algae, photosynthetic pigments, metallic pollution, ecotoxicologycal 

parameters, liposomes, NO permeation. 
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ββββ-Car β-caroteno 
C-C carbono-carbono 
CCD cromatografia em camada delgada analítica 
CE15, CE50 concentração efetiva para a redução de 15 % e 50 % do crescimento algal 
Cl-a clorofila-a 
Cl-b clorofila-b 
CLAE cromatografia líquida de alta eficiência 
Cp capacidade calorífica 
DAF-FM 4-amino-5-metilamino-2’,7’- difluorfluoresceína 
DAF-FM T derivado triazólico da DAF-FM 
DCP dicetilfosfato de sódio 
Dh diâmetro hidrodinâmico 
DLS espalhamento dinâmico de luz (Dynamic Light Scattering) 
DMAPP dimetilalilpirofosfato 
DMPC 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 
DPPC 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 
DSC calorimetria de varredura diferencial (Differential Scanning Calorimetry) 
ERO espécies reativas de oxigênio 
ExtMeOH extrato metanólico contendo pigmentos de T. gracilis 
FPP farnesil pirofostato 
GGPP geranilgeraniolpirofosfato 
GPP geranilpirofosfato 
HO

•••• radical hidroxila 
HO2

•••• radical hidroperoxila 
H2O2 peróxido de hidrogênio 
IPP isoprenil pirofosfato 
kobs constante de velocidade 
Lαααα estado gel 
Lβ estado líquido-cristalino 
Lαααα+Lβ mistura entre estruturas nos estados físicos gel e líquido-cristalino (região de transição) 
Lic licopeno 
LUVs vesículas unilamelares grandes 
MLVs vesículas multilamelares 
NOA analisador de NO 
O2

••••- ânion superóxido 
1
O2 oxigênio singlete 

PC fosfatidilcolina 
PF peso fresco 
PPPP prefitoeno pirofostato 
PS peso seco 
SDS dodecil sulfato de sódio 
SNP nitroprussiato de sódio 
SUVs lipossomos unilamelares pequenos 
t1/2 tempo de meia-vida 
T1/2 meia largura do pico de transição de fase 
Tt temperatura de transição de fase 
Tt’ temperatura na qual se inicia a transição de fase 
Tt’’ temperatura na qual termina a transição de fase 
Vo velocidade inicial 
∆∆∆∆H

cal
 entalpia de transição de fase 

εεεε absortividade molar 
λλλλ comprimento de onda 
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11..  IInnttrroodduuççããoo  

 

1.1. Poluição em Ecossistemas Aquáticos versus Metais Pesados 
 

Os ecossistemas aquáticos são derradeiros sumidouros dos subprodutos gerados por 

diversas vias naturais e antropogênicas e acolhem, de forma direta ou indireta, uma grande 

variedade de poluentes que ameaçam a biodiversidade marinha. A introdução de poluentes em 

ambientes costeiros constitui um sério impacto à biota marinha e, em especial, a ambientes 

bentônicos, onde a maioria dos contaminantes tende a se acumular (Nipper 1990,           

Marques-Júnior et al. 2002).  

O litoral brasileiro compreende 7367 km de extensão, abrangendo os mais variados 

tipos de sistemas costeiros como praias arenosas, falésias ígneas e sedimentares, estuários, 

dunas e manguezais. Estas variadas paisagens possuem valor incalculável e são muitas vezes 

ameaçadas em sua estabilidade por intervenções antropogênicas ou por causas naturais 

associadas às variações climáticas (Lourenço & Vieira 2004, Tessler & Cazzoli y Goya 2005).  

Do total da população brasileira, mais da metade ocupa a faixa litorânea, onde é 

gerada parte da produção econômica do país, submetendo os ecossistemas costeiros a 

violentas pressões. O Brasil é uma federação dividida em 26 estados e um distrito federal, no 

qual a sua capital está localizada, e quatorze de suas capitais localizam-se no litoral. Dentre as 

exceções, São Paulo exerce forte pressão antrópica sobre a costa, através de uma rede de 

saneamento de natureza industrial, portuária e turística (Mangabeira 1998).  

No mundo, mais de 3 bilhões de pessoas vivem próximas de sistemas aquáticos, 

localizados em regiões costeiras, e geralmente, próximos a baías e estuários, onde estas áreas 

são, comparativamente aos oceanos, as mais vulneráveis ao impacto da poluição. A principal 

conseqüência desta situação é a produção de efluentes domésticos e industriais lançados 

indiscriminadamente no ambiente. A escala econômica deste problema é um indicativo de 

recentes estudos econômicos, onde: US$ 12,6 trilhões/ano estão relacionados às zonas 

costeiras e US$ 6,6 trilhões/ano para brejos, pântanos, rios e lagos, de um total global de    

US$ 33,3 trilhões/ano (Moorea et al. 2004). 

Dois grupos de substâncias têm particular relevância no equilíbrio natural nos sistemas 

aquáticos: os nutrientes, que promovem o crescimento biológico e, em conseqüência, a 

depleção do oxigênio; e a escassa degradação de dejetos e substâncias sintéticas que podem 

causar múltiplos e adversos efeitos no ecossistema aquático. Dentre os contaminantes 
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existentes, incluem-se hidrocarbonos aromáticos polinucleares, pesticidas organoclorados, 

clorofenóis, policlorados bifenílicos, hexaclorohexanos, hexaclorobenzenos, 

dibenzenofuranos, nitroaromáticos, dibenzeno-p-dioxina e outros compostos heterocíclicos, 

compostos organometálicos, radionuclídeos, fertilizantes organofosfatados, surfactantes e 

metais, tais como Cd, Hg, Ag, Co, Cr, Ni, Pb, Zn, Cu, etc, os quais podem afetar e colocar em 

risco a vida dos organismos que habitam esse meio (Mazon et al. 2000, Livingstone 2001, 

Sarkar 2006). 

As principais vias naturais de transporte de poluentes para o ambiente marinho são:     

o escoamento superficial dos continentes, os rios e a atmosfera. Os contaminantes podem 

também ser introduzidos por emissários submarinos, responsáveis pelo lançamento de 

efluentes industriais e municipais, ocasionando o aporte de uma gama variada de compostos e 

de uma grande carga de matéria orgânica, proveniente principalmente do esgoto doméstico, os 

rejeitos de atividades “off shore”, como plataformas petrolíferas, e outras atividades como 

lavagens de porões de navios e despejos de resíduos. Os rios promovem o aporte de 

contaminantes em conseqüência de substâncias lançadas a eles em efluentes líquidos ou 

lixiviadas para os mesmo de solos urbanos e agrícolas por meio das chuvas. Acidentes 

ambientais (derramamento de petróleo), áreas portuárias (uso de tintas anti-incrustantes), além 

da interface ar-água também são fontes responsáveis pelo aporte direto de contaminantes à 

biota aquática (Trevors et al. 1986, Nipper 1990). 

Enquanto dissolvidos na coluna d’água, os contaminantes podem ser bioacumulados 

por uma série de organismos ou tendem a se ligar às partículas em suspensão, assim 

encontrando o seu caminho para os sedimentos, aonde vão se acumular e podem ser lenta e 

constantemente liberados, tornando-se disponíveis à biota. Em conseqüência de alguns metais 

fazerem parte de processos metabólicos, a grande maioria dos organismos é capaz de 

concentrá-los. E devido à habilidade de muitos metais em formar complexos com substâncias 

orgânicas, há uma tendência deles se fixarem nos tecidos e não serem excretados. Este talvez 

seja um dos maiores problemas da toxicidade de metais com respeito aos seus efeitos em 

organismos aquáticos e o acúmulo contínuo de elementos não-biodegradáveis lançados ao 

mar apresenta uma série de problemas em longo prazo (Waldichku 1974, Nipper 1990, 

Livingstone, 2001). 

O risco ambiental é o resultado do julgamento da periculosidade de determinada 

substância, que está associada às potencialidades intrínsecas da substância, degradação e 

bioacumulação, em função da exposição, que está associada às condições de uso e 

distribuição no ambiente (USEPA, 1986). 
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Um levantamento realizado em 2005, pelos órgãos internacionais ATSDR (Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry) e EPA (Environmental Protection Agency), constatou 

que dentre vinte substâncias tóxicas de maior grau de periculosidade, três são metais: Cd, Hg 

e Pb.  

Os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos do homem. Há 2000 a.C., 

quando abundantes quantidades de chumbo eram obtidas de minérios, como subproduto da 

fusão da prata, provavelmente tenha sido o início da utilização deste metal pelo homem. Em 

370 a.C., Hipócrates descreveu pela primeira vez as cólicas abdominais (cólicas satúrnicas), 

provocadas por este metal em mineradores em exposição. O arsênico e o mercúrio foram 

citados por Tefrastos de Erebus (387-372 a.C.) e por Plínio, o Velho (23-79 d.C.). Durante a 

fusão do cobre e do chumbo obtinha-se o arsênico, usado naquela época na decoração de 

tumbas egípcias. Mais tarde, em 1815, o cádmio foi descoberto em minérios contendo 

carbonato e zinco. Atualmente, metais menos conhecidos como o índio e o tântalo, em razão 

de aplicações na microeletrônica e em novas tecnologias, poderão ter importância aumentada 

quanto aos aspectos toxicológicos (Salgado 1996). 

 Segundo Gary (1995), metais pesados é um grupo de elementos metálicos com massa 

atômica superior que 40 e são caracterizados por similar distribuição eletrônica de suas 

camadas de valência. Destes excluem-se metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, 

lantanídeos e actinídeos. Grande parte destes metais são essenciais ao desenvolvimento de 

ambos organismos procariotos e eucariotos e, entretanto, são requeridos em baixíssimas 

concentrações. Em sistemas aquáticos, os metais pesados de principal interesse são:            

Cu, Zn, Cd, Hg e Pb. Estes elementos são tóxicos a organismos em concentrações acima do 

limiar (limites essenciais). Pb e Cd possuem função biológica não conhecida. Outros 

elementos de interesse são Al, Cr, Se, Ag, As e Sb, que têm contribuído para sérios problemas 

em água doce, estuários e ecossistemas costeiros. 

Emissões de poluentes metálicos atingem todos os ecossistemas ocasionando sérios 

problemas em diversos organismos, especialmente em algas, dependendo de sua concentração 

e do elemento poluidor (Mohammed & Markert 2006). Do ponto de vista comercial em 

relação à atividade pesqueira e de aqüicultura, os metais ocasionam devastador impacto 

econômico, além de atingir o homem através do consumo de organismos marinhos 

contaminados (Waldichku 1974). Em particular, a poluição por metais em ambientes 

aquáticos é um problema ambiental de importância global, principalmente para a saúde da 

biota aquática (Aravind & Prasad 2004).  
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Os metais também ocorrem naturalmente nos oceanos. Em mar aberto, as erupções 

vulcânicas e emissões pelos vents liberam quantidades consideráveis de metais pesados 

(Kennish 1997). As fontes antropogênicas são subprodutos de refinarias, combustão de carvão 

e derivados de petróleo, processos de mineração, processos industriais, fertilizantes, pesticidas 

(Trevors et al. 1986). 

Ainda não é claro como a produção de ligantes orgânicos atua na atividade de 

processos para o controle da biodisponibilidade de metais-traço ou se eles são subprodutos de 

processos não relacionados no ciclo biológico (Mackey & O’Sullivan 1990).                    

Várias espécies de micro e macroalgas são capazes de liberar ligantes orgânicos, semelhantes 

à glutationa, que complexam os metais dissolvidos no meio e diminuem a disponibilidade e 

toxicidade de metais (Gledhill et al. 1999), embora a maior parte dos trabalhos referentes à 

liberação desses ligantes orgânicos relaciona-se apenas com íons Cu (Croot et al. 2000). É 

conhecido que a maior parte da matéria orgânica é sintetizada nos oceanos pela sua biota 

(Kuznetsov et al. 2002).  

Assim, um dos principais problemas com relação à poluição por metais em ambientes 

aquáticos é a alta meia vida biológica destes elementos. Neste sentido, os metais merecem 

especial atenção, primeiro, porque não são facilmente eliminados do ecossistema aquático por 

processos naturais, em contraste com os poluentes orgânicos, e, em segundo, porque formam 

complexos estáveis com minerais e substâncias orgânicas (Mazon et al. 2000).  

 Na água do mar, as concentrações dos íons majoritários são praticamente constantes. 

Os metais podem apresentar-se associados ao material particulado ou dissolvidos. No material 

particulado, podem formar agregados (óxidos e hidróxidos), adsorvidos a partículas 

inorgânicas e orgânicas, ou fazer parte da composição da matriz de minerais. Na fase 

dissolvida os metais podem aparecer na forma de íons livres hidratados, formando complexos 

iônicos, ou ainda formando complexos com moléculas orgânicas, como aminas, proteínas e 

ácidos húmicos e fúlvicos. A biodisponibilidade de metais-traço para organismos no ambiente 

marinho é controlada pela concentração de íons metálicos livres. Sua assimilação pelo 

fitoplâncton depende mais da concentração destes íons em sua forma livre do que de sua 

concentração total no ambiente aquático. Alguns compostos organometálicos são conhecidos 

como os mais tóxicos, por exemplo, o metilmercúrio e o chumbo tetraetílico. O perigo de 

descargas de alguns metais no meio ambiente em sua forma inorgânica está relacionado com a 

conversão destes, através de ações biológicas, em compostos organometálicos altamente 

tóxicos (Waldichku 1974, Mackey & O’Sullivan 1990, Marques-Júnior et al. 2002). 
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As águas costeiras do Brasil reúnem características mais apropriadas ao 

desenvolvimento do plâncton em relação ao mar aberto, pois o ângulo de inclinação dos raios 

solares, presença de material terrígeno e matéria orgânica em suspensão, favorecem 

principalmente o fitoplâncton. A zona costeira, onde está concentrada a maior parte do 

fitoplâncton, correspondente a pouco mais de 10% dos oceanos, é responsável por mais de 

95% da produção pesqueira. Logo é de se entender o porquê da necessidade de se proteger 

estas áreas das pressões exercidas pelos seres humanos, seja com a pesca predatória ou através 

de lançamento de efluentes industriais (Mangabeira 1998). 

A manutenção da qualidade dos ambientes costeiros em relação à emissão de 

efluentes, concentrações de substâncias potencialmente danosas ao meio ambiente, entre 

outras, é prevista na legislação brasileira segundo resolução nº 357 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) de 17 de Março de 2005. Esta Resolução dispõe sobre a 

classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

“Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado 

nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do 

poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de 

valor intrínseco à natureza, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, 

proibindo o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras 

formas de vida”.  

Além disso, também consideram que “o controle da poluição está diretamente 

relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e 

classes de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo d’água, resolve sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes”. Os padrões de 

qualidade das águas estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe, 

onde a qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, 

quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas. 

Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. De 

acordo com essa resolução, “o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar 
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efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 

instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio 

ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido”. Na Tabela 1 

encontram-se os padrões de lançamento com disposição final no oceano e na Tabela 2 

encontram-se a produção mundial de Cu, Cd, Hg e Pb, a descarga anual no oceano, a 

concentração em águas oceânicas e a toxicidade ao fitoplâncton no ambiente marinho. 

 

Tabela 1. Padrões de qualidade de água e de lançamento efluentes de qualquer fonte 

poluidora (teores máximos permitidos), com disposição final no oceano em relação aos metais 

pesados Cd, Cu Hg e Pb, segundo Resolução CONAMA no 357. 

Metal  
Teor Máximo Permitido 

Efluentes 
(mg/L) 

Qualidade de Água 
Classe 1* (µg/L) 

Qualidade de Água 
Classe 2** (µg/L) 

Cd 0,2 5 40 

Cu 1,0 5 7,8 

Hg 0,01 0,2 1,8 

Pb 0,5 10 210 
          *: águas destinadas à recreação de contato primário, à proteção de das comunidades aquáticas e às  
          atividades de aqüicultura e pesca. 
         **: águas que podem ser destinadas à pesca amadora e à recreação de contato secundário. 
 

 Tabela 2. Produção mundial de Cu, Cd, Hg e Pb, descarga anual no oceano, 

concentração em águas oceânicas e poluídas, toxicidade ao fitoplâncton no ambiente marinho. 

Metal Produção 

(tons/ano) 
Descarga 

(tons/ano) 
Oceânicas 

(ng/mL) 
Poluídas 

(ng/mL) 
Inibição de Crescimento

(CE
50

: ng/mL) 

Cd 1.104 60 0,02 >1 >25 

Cu 9.106 4500 0,10 >2 >10 

Hg 2.103 30 0,001 >0,01 >0,4 

Pb 3,5.103 2350 0,03 >5 >250 

      Adaptado de Pinto et al. 2003. 
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A determinação de limites toleráveis de emissão de poluentes é extremamente 

complexa. As análises necessárias se tornam cada dia mais difíceis de serem efetuadas na 

íntegra, pois os efluentes recentemente lançados nos corpos hídricos são de natureza 

complexa e quase sempre são de difícil identificação quanto a sua especiação química. Com o 

avanço tecnológico, novas substâncias químicas são produzidas, dificultando a identificação e 

determinação dos padrões de emissão destes poluentes (Mangabeira 1998). 

 Segundo Zagatto & Bertoletti (2006), quando a concentração do poluente lançado em 

corpos de água está abaixo do limite legislado (derivado do valor determinado por testes 

ecotoxicológicos em laboratório e equivalente à maior concentração de efeito não observado 

(CENO), é comum acreditar que não ocorreram efeitos nocivos ao ambiente. Caso contrário, 

quando uma alteração significativa é evidenciada, o ecossistema já deve estar danificado. Esta 

aplicação nos processos de avaliação de risco e de cumprimento à legislação de proteção 

ambiental vigente é muito discutida.  

A primeira tragédia ocasionada no ambiente marinho foi o problema ocorrido em 

Minamata e posteriormente em Niigata no Japão. Nestas duas áreas ocorreram 50 

mortalidades e acima de 100 permanentes vítimas do envenenamento por mercúrio 

(Waldichku 1974). Outro problema ocorrido foi a trágica contaminação da população da 

cidade de Toyama, Japão, intoxicada pela água contaminada pela mineração, que era utilizada 

nas culturas de arroz, onde houve um grande número de vítimas com problemas neurotóxicos, 

descalcificação acentuada dos ossos com fraturas múltiplas e osteomalácia em vários níveis 

de osteoporose, acompanhada de doenças renais severas e proteinúricas, efeitos tóxicos 

ocasionados pelo Cd. Esta contaminação resultou no desenvolvimento da doença chamada 

Itai-Itai, onde a ingestão diária de Cd estava em torno de 150-250 µg (Friberg et al. 1986). 

No Brasil, por exemplo, foram encontrados os metais Cd, Pb, Cu, entre outros, 

presentes em algas bênticas localizadas na Baía de Sepetiba (RJ). Esta contaminação provém 

principalmente de atividades industriais próximas através de descargas diretas ou através de 

vias fluviais e atmosféricas. Estes metais encontram-se principalmente nos sedimentos, em 

partículas em suspensão, coluna d’água e em organismos (Karez et al. 1994).  

Na região de Abrolhos (BA), foram encontradas espécies marinhas contaminadas com 

diversos metais pesados, dentre eles Cd, Cu, Hg e Pb, um dos mais importantes poluentes de 

ecossistemas marinhos. Estas contaminações estão relacionadas principalmente às atividades 

industriais no sul do estado da Bahia (Amado Filho et al. 1997a). 

Os sedimentos, a água, o ar e a biota da área estuarina entre as cidades de Cubatão, 

reconhecida internacionalmente como “uma das cidades mais poluídas do mundo”, e Santos 
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(SP) têm sido considerados contaminados especialmente por metais, principalmente por Hg, 

em conseqüência da presença de um importante pólo industrial do Brasil (indústrias químicas, 

petroquímicas, de fertilizantes, siderúrgicas, entre outras) (Luiz-Silva et al. 2002). 

As algas, aliadas a um pequeno grupo de angiospermas marinhas, constituem os 

produtores primários que sustentam o funcionamento normal dos ecossistemas marinhos 

(estuarino e oceânico) e, portanto, desempenham um papel ecológico fundamental para a sua 

manutenção. São responsáveis pela produção de oxigênio e importantes no ciclo de dissolução 

de substâncias orgânicas e inorgânicas (Walsh 1988).  

 O risco ambiental de determinada substância é o resultado do julgamento de sua 

periculosidade em função da exposição. Nos estudos de avaliação de risco, as espécies 

utilizadas devem ser sensíveis, ecologicamente significativas, amplamente distribuídas, 

preferencialmente de importância econômica, disponíveis durante o ano todo, ter ciclo 

biológico curto e as condições de ensaio devem ser representativas do ambiente aquático 

(USEPA 1986, Nipper 1990). 

As algas enquadram-se nesse perfil e constituem espécies-chaves para os ecossistemas 

aquáticos em risco. Estudos relacionados à sua interação com poluentes, em especial os 

metálicos, devido às propriedades que permitem sua associação às partículas em suspensão na 

água e/ou ao sedimento, ensaios ecotoxicológicos com organismos bentônicos são os mais 

representativos na compreensão do impacto ecológico (Zagatto & Bertoletti 2006). 

Dados históricos da diversidade de algas na baía de Santos mostram que entre as 

décadas de 50 e 70, cerca de 50% de espécies de algas desapareceram da região. Entretanto, 

medidas de tratamento de esgoto e construção de um terminal marinho em Santos, bem como 

restrições ao lançamento de poluentes atmosféricos em Cubatão, surtiram efeito e recentes 

estudos fornecem indicações seguras de recuperação da diversidade de algas na região. Este 

exemplo representa a possibilidade de um desenvolvimento sustentável minimizando 

interferências danosas ao ambiente natural (Oliveira et al. 1999).  

 Alguns metais como o Mn, Fe, Cu e Zn são micronutrientes essenciais e, como tais, 

são adicionados a meios de cultura em concentrações determinadas, pois atuam como 

variáveis limitantes para o crescimento de algas (co-fatores enzimáticos). Por outro lado, 

passam a ser tóxicos quando a concentração ultrapassa os limites essenciais. Outros metais 

pesados como Hg, Cd ou Pb, não são essenciais para o crescimento de algas e são tóxicos 

mesmo em concentrações muito baixas. Para organismos fototróficos, geralmente, a seqüência 

de toxicidade decrescente dos metais varia com sua espécie e com as condições experimentais 
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e corresponde a: Hg > Cu, Cd > Ag > Pb, Zn. Em relação aos metais Cd e Cu, a ordem na 

seqüência é dependente da espécie avaliada. O mesmo ocorre para o Pb e Zn. Outros metais 

são retratados na literatura, porém em menor freqüência, e usualmente são menos tóxicos do 

que os metais listados acima, embora dependente da espécie em questão (Rai et al. 1981, 

Trevors et al. 1986, Loban & Harrison 1997).  

As algas são importantes vetores biológicos de metais tóxicos, em razão da absorção e 

retenção destes por longos períodos, acarretando seu acúmulo e assimilação (bioconcentração 

e biomagnificação) por outros organismos a partir da cadeia alimentar, representando o 

primeiro ponto de entrada de poluentes (Waldichku 1974). 

 A compreensão da química de metais no meio ambiente está relacionada com 

interações bioquímicas dos metais nos organismos expostos. Processos metabólicos de 

organismos desempenham uma importante função na suscetibilidade para a toxicidade de 

metais. Alguns metais podem ser excluídos por algumas espécies e acumulado por outras. O 

acúmulo pode ocorrer através de complexos solúveis de baixo peso molecular em umas 

espécies e através de produtos insolúveis em outras.  

Genericamente, os metais produzem sua toxicidade formando complexos ou ligantes 

com compostos orgânicos. Estas modificações podem causar perda da função biológica de 

moléculas, resultando em mau funcionamento ou até morte de células afetadas. As 

biomoléculas mais comumente afetadas apresentam O, S e N em sua composição e quando os 

metais ligam-se a estes grupos, eles podem inativar, por exemplo, importantes sistemas 

enzimáticos. Por outro lado, ligações metal-proteína (metalotioneínas e fitoquelatinas, 

seqüestradores de metais), com controle tipicamente elevado nos níveis de metais traço, 

modificam a toxicologia e biodisponibilidade de metais acumulados, ocasionando 

subseqüente redução de toxicidade. Em baixas concentrações, eles não são tóxicos, porém 

algumas espécies são capazes de acumulá-lo em níveis que podem ser tóxicos para outros 

organismos através da cadeia alimentar (Woolhouse 1982, Gary 1995).  

A toxicidade é altamente dependente da especiação química e de sua disponibilidade 

no ambiente, bem como de diversos fatores físicos, químicos e biológicos. A potencial 

toxicidade biológica dos metais está relacionada principalmente com a sua alta afinidade por 

grupos tióis e sua especiação química no meio ambiente é um importante fator para 

compreender como o metal exerce seu efeito e como o organismo responde. Os fatores 

bióticos e abióticos estão relacionados, por exemplo, com a categoria taxionômica de espécies 

aquáticas e condições ambientais, qualidade da água, estrutura química, carga ou raio iônico 

do metal, afinidade por certos ligantes orgânicos, disponibilidade do metal, reatividade em 
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solução, existência de processos de absorção e de bombas de efluxo em organismos, 

solubilidade, pH, temperatura, salinidade, potencial de oxidação-redução, competição de íons, 

quelantes, ligantes não-específicos, entre outros. Pode-se esperar certa interferência dos sais 

existentes na água do mar, principalmente dos majoritários. Por exemplo, ocorre um efeito 

antagonista de sais de Ca e de Mg em metais, como o Zn ou Pb (Waldichku 1974,               

Trevors et al. 1986, Nipper 1990, Amado Filho et al. 1997b, Kennish 1997).  

Evidências indicam que metais de transição, tais como Fe, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni e V, 

atuam como catalisadores na deterioração oxidativa de macromoléculas biológicas.                  

Eles exibem habilidade de produzir espécies reativas de oxigênio (ERO), tais como ânion 

superóxido (O2
• -), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila( HO•)                        

(Stohs & Bagchi 1995).  

Em relação aos metais Fe, Cu, Cr e o V, devido ao potencial redox, estes promovem 

mecanismos de toxicidade envolvendo a reação do tipo Fenton (Stohs & Bagchi 1995). Outro 

tipo de reação de produção de ERO é conhecido como reação de Haber-Weiss       

(Livingstone 2001). Estas reações são apresentadas abaixo: 
 

 Reação do tipo Fenton: 

M(X) + O2
• -            M(X-1) + O2 

2O2
• - + 2H+          H2O2 + O2 

M(X-1) + H2O2       M(X) + •OH + OH- 
 

 Reação de Haber-Weiss: 

Fe(3+) + O2
•-         Fe(2+) + O2 

Fe(2+) + H2O2       Fe(3+) + •OH + OH- 

                _________________________________________________ 
 

O2
• - + H2O2         •OH + OH- + O2 

 

Dentre os vários metais de transição, o Cu e, em especial, o Fe são os mais 

abundantes, presentes em concentrações relativamente altas, e são os principais atuantes na 

reação de Fenton e metais-mediadores da reação de Haber-Weiss (Kohen & Nyska 2002). 

Metais como Hg, Cd, Pb e Ni, apesar de não serem redox ativos, são capazes de promover 

estresse oxidativo celular (Stohs & Bagchi 1995), embora os mecanismos envolvidos sejam 

indiretos. 

Muitas das inconsistências e contradições a respeito da reatividade de ERO em relação 

à toxicidade de muitos xenobióticos, incluindo os metais, podem ser explicadas com base em 
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propriedades toxicocinéticas (dose, tempo-dependência). A absorção de vários xenobióticos, 

sua distribuição, compartimentação celular, localização específica, microambientes, 

localização de sistemas enzimáticos e da distribuição celular dos sistemas de defesa 

antioxidante contribuem para as diferenças observadas a respeito da produção dos efeitos 

danosos de ERO (Stohs & Bagchi 1995). O estímulo da produção de ERO ocasionado por 

xenobióticos favorece o estado pró-oxidante resultando em danos oxidativos em biomoléculas 

como lipídeos de membranas, proteínas, clorofila, ácidos nucléicos, entre outras, podendo 

afetar a estruturas das células, e é sugerido como um mecanismo de toxicidade em organismos 

aquáticos expostos à poluição (Livingstone 2001).  

 Crescem as evidências de que múltiplos mecanismos podem estar envolvidos na 

produção de ERO, diretos e indiretos, incluindo ciclos redox, reações redox com O2 e ERO, 

autoxidação, indução enzimática, ruptura de membranas ligadas ao transporte de elétrons, 

depleção de defesas antioxidantes, entre outros (Livingstone 2001). Vários efeitos nocivos aos 

organismos têm sido documentados em decorrência da exposição aos metais, incluindo 

alterações no metabolismo oxidativo das células, que podem significar o passo inicial para a 

promoção de diversos danos celulares (Vangrosveld & Clijsters 1994).  

Os metais pesados são capazes de interferirem em uma variedade de funções 

bioquímicas. Possuem alta afinidade com grupos sulfidrilas de proteínas (-SH), podendo 

inativar enzimas que participam de passos metabólicos importantes ou complexar-se com 

glutationa, reduzindo a capacidade antioxidante celular. São responsáveis pela inibição do 

transporte de elétrons nos cloroplastos, podendo competir com outros metais de importância 

metabólica, como o Ca2+, alterando a sua homeostase e provocando a ativação de vários 

sistemas Ca2+-dependentes. Podem interferir no mecanismo de assimilação e de transporte de 

íons, como o Mn, Mg e o Zn, causam lipoperoxidação, inibição do crescimento, alteram a 

absorção de nitrato, vacuolização, granulação, alterações no processo de divisão celular, 

inibição da síntese de proteínas, depleção de ATP, inibição da respiração e do transporte de 

elétrons mitocondrial. Substituem o ferro de ligantes de citocromos fotossintéticos 

ocasionando inibição da fotossíntese. Afetam a estrutura e função de membranas de 

cloroplastos, tilacóides e mitocôndrias. Alteram o transporte de nutrientes através da sua 

aderência em sítios específicos ou substituir outros metais divalentes essências de enzimas 

causando deficiências ou desativação. Complexam-se com biomoléculas como aminoácidos, 

peptídeos e proteínas, ligam-se irreversivelmente com metaloenzimas e são capazes de formar 

complexos com outros compostos (principalmente orgânicos no ambiente marinho), entre 

outros efeitos ainda não relatados (Bougnegeau & Gills 1979, Woolhouse 1982, Trevors et al. 
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1986, Asada & Takahashi 1987, Murthy et al. 1989, Wilkinson et al. 1989, Rijstenbil & 

Wijnholds 1991, Sies 1993, Tschiersch & Ohmann 1993, Rijstenbil et al. 1994, Cid et al. 

1995, Stohs & Bagchi 1995, Lamas et al. 1996, Gledhill et al. 1999, Halliwell & Gutteridge 

2007, Aravind & Prasad 2004, Mohammed & Markert 2006). 

O desenvolvimento de estratégias para a modulação destas ERO é, portanto, um 

mecanismo de defesa celular de grande relevância para uma resposta adaptativa para o 

organismo suportar reações adversas em ambientes contaminados. Estes organismos devem 

ser altamente dependentes dos mecanismos capazes de prevenir o estresse oxidativo, e a 

manutenção de uma alta capacidade antioxidante em células está relacionada ao aumento da 

tolerância a vários tipos de estresse ambiental (Halliwell 1987, Sigaud-Kutner et al. 2005). 

Deste modo, o conjunto de antioxidantes controla o número de ERO nas células e, 

conseqüentemente, previne a ocorrência de reações de oxidação em cadeia que debilitam as 

funções celulares, embora a formação de ERO seja um processo metabólico natural (Halliwell 

& Gutteridge 2007). ERO apresentam habilidades duais: são espécies deletérias e benéficas 

(Kohen & Nyska 2002). É provável que estes mecanismos se complementem e, ou estejam 

interconectados e atuem de modo a otimizar a resposta da defesa biológica. 

A exposição das algas ao estresse metálico pode promover direta e indiretamente 

mecanismos de formação de ERO, perturbando o balanço entre os estados pró-oxidantes e 

antioxidante, ocasionando disfunções fisiológicas, como o crescimento, a fotossíntese, a 

síntese dos pigmentos fotossintéticos, entre outros (Bowler et al. 1992). Muitas algas possuem 

imensa capacidade de acumular metais e são consideradas de grande potencial para o uso no 

tratamento de efluentes (Mehta & Gaur 2005). As algas bentônicas encontram-se entre os 

organismos marinhos que apresentam os mais altos fatores de bioacumulação para metais, 

sendo estes ultrapassados apenas pelo fitoplâncton (Guimarães et al. 1982). Desta forma são 

consideradas bioindicadoras de poluição pela capacidade de acumular contaminantes 

(Rijstenbil et al. 1998). Por outro lado, estudos indicam que os metais podem afetar 

adversamente a distribuição e a composição de espécies algais, particularmente 

fitoplânctônicas, causando efeitos tóxicos para a biota e no equilíbrio dos ecossistemas 

(Rijstenbil et al. 1991, Cunningham et al. 2003, Sousa 2002).  

As algas são capazes de remover os metais do ambiente através de biosorção (Leal & 

Vasconcelos 2001), sendo a troca iônica o principal mecanismo, onde, depois da ligação de 

íons metálicos, é observada a liberação de prótons ou de outros cátions pela biomassa (Mehta 

& Gaur 2005). Elas produzem ligantes metálicos capazes de ligar e seqüestrar íons metálicos 

do citoplasma reduzindo sua toxicidade. Estes compostos podem ser ricos em grupos tióis, 
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glicoproteínas e carboidratos (Mohammed & Markert 2006). Também são capazes de 

bioacumular metais presumidamente através de mecanismos de biotransformação (Wilkinson 

et al. 1989). Acredita-se que são capazes de excluir metais do seu citoplasma através da 

adsorção pelas paredes celulares. O processo de bioacumulação de metais envolve 

mecanismos tais como: troca iônica, complexação (ou coordenação), atração eletrostática e 

microprecipitação (Rijstenbil et al. 1998).  

A bioacumulação ocorre em conseqüência da sua concentração e dependentemente da 

espécie envolvida e de outras variáveis que afetam a fisiologia celular. Os fatores que 

influenciam na bioacumulação de metais pelas algas são: concentração inicial do íon 

metálico; especiação do metal; densidade algal; pH; temperatura; presença de íons 

competidores (ânions e cátions); ativação da biomassa previamente (CaCl2, HCl diluído, 

NaOH, NaCl, entre outros); e estágio metabólico do organismo (nível nutricional, taxa de 

crescimento e fotossintética). 

Os metais, tanto na forma iônica como na forma de complexos, podem penetrar nas 

células por diferentes sistemas de transporte existentes nas membranas e se distribuir entre os 

vários compartimentos intracelulares (Amado et al. 1994). A detoxificação de metais em 

algas ocorre através do acúmulo de corpos polifosfatados, podem ser encontrados ligados a 

componentes intracelulares, como proteínas ligantes intracelulares de metais de algas 

procarióticas e eucarióticas, além do seu acúmulo em vacúolos de algumas algas eucarióticas 

(precipitados de sais inorgânicos), como mostra a Figura 1 (Mehta & Gaur 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Prováveis sítios de ligação responsáveis pelo processo de detoxificação de 

metais (M) em algas (adaptado de Mehta & Gaur 2005). 
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Os prováveis sítios de ligação de metais responsáveis pelo acúmulo em algas são: 

adsorção na superfície celular (parede, membrana e polissacarídeos externos), ligação com 

ligantes citoplasmáticos (fitoquelatinas e metalotioneínas) e com outras moléculas 

intracelulares. A localização de íons metálicos dentro das células algais é realizada através de 

análises de microscopia eletrônica e de raio-X (Mehta & Gaur 2005). 

A presença de um metal pode mudar a distribuição de outros entre componentes 

celulares, influenciando em sua concentração, distribuição entre membrana, parede celular e 

frações solúveis e micelar. Uma vez que os metais encontram-se dentro da célula, 

macromoléculas biológicas e enzimas com grupos funcionais apropriados ou co-fatores 

metálicos são impactadas pela atividade metálica (Mehta & Gaur 2005). Há também sítios de 

ligação na superfície celular de algas envolvendo a remoção de metais. Aparentemente, esta 

remoção não ocorre envolvendo forças de van der Waals com a celulose da parede celular, 

mas provavelmente com grupos ácidos dos sítios de ligação.  

A cinética de absorção de metais pesados pelas células de algas envolve dois estágios. 

O primeiro é muito rápido e de curta vida, envolve uma adsorção físico-química rápida do 

metal nas paredes celulares em sítios de ligação, os quais são provavelmente proteínas e, ou 

polissacarídeos, ocorrendo imediatamente depois do contato inicial com o metal pesado. 

Acredita-se que esta fase inicial é um processo passivo (processo metabólico-independente), 

envolvendo sorção física ou fenômeno de troca iônica na superfície celular, ocorrendo simples 

difusão para dentro da célula ou espaços intercelulares. O segundo estágio é lento e extenso. 

Ele pode ser separado da fase rápida por um período “lag” e talvez linear ou hiperbólico, onde 

ocorre o transporte do metal para dentro do citoplasma. A etapa lenta é um processo ativo, 

sendo relatado como um tipo de atividade metabólica-dependente no corpo celular, ou, em 

alguns casos, uma contínua, ou não, excreção pelo organismo. Esta fase lenta é dependente de 

energia e pode envolver um sistema de transporte usado para acumular outros cátions 

divalentes como Mn2+ e Ca2+. No entanto, em alguns casos, o transporte de metais pode 

ocorrer através de difusão passiva em função dos metais aumentarem a permeabilidade de 

membranas celulares. A relativa importância destes dois estágios depende do organismo 

envolvido (Trevors et al. 1986, Leal & Vasconcelos 2001, Mehta & Gaur 2005).  

Por exemplo, após os primeiros minutos de exposição ao Cu, acima de 90% do metal 

adicionado encontra-se adsorvido na superfície de Scenedesmus subspicatus. Com a passagem 

do tempo, a concentração de Cu superficialmente ligado declina com o concomitante aumento 

de Cu intracelular, o que sugere o transporte do Cu adsorvido para dentro da célula. Neste 
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sentido, o efeito de adsorção na superfície é invocado como um mecanismo das algas para 

tolerar altos níveis de metais pesados (Mehta & Gaur 2005). 

Uma comparação legítima para distinção entre capacidade de remoção de metais 

pesados por diferentes espécies de algas se dá em função da composição algal em relação a 

produtos de estocagem bem como à química de sua parede celular, que influencia no 

mecanismo de biosorção. Os íons metálicos em solução estão geralmente na forma catiônica e 

são adsorvidos na superfície celular. Phaeophyta, Rhodophyta e muitas Chlorophyta possuem 

um esqueleto fibroso e uma matriz amorfa embebida. Ambas, Phaeophyta e Rhodophyta 

contêm grandes quantidades de polissacarídeos em sua matriz amorfa. O material fibroso do 

esqueleto mais comum é a celulose, mas poderá ser substituído por xilano em Chlorophyta e 

Rhodophyta e também manana em Chlorophyta. Em Phaeophyta, a matriz é 

predominantemente alginato, com pequeno conteúdo de polissacarídeos sulfatados. 

Rhodophyta apresentam galactanas sulfatadas. Estas características tornam as algas um 

excelente potencial como biosorventes de metais pesados. Os alginatos possuem afinidade por 

cátions divalentes, tais como Pb2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Ca2+, etc, a qual aumenta em função do 

conteúdo de ácido guluronico. Os polissacarídeos sulfatados (fucoidan) são responsáveis pela 

assimilação de cátions trivalentes. Os grupos carboxílicos dos alginatos são mais abundantes 

do que os grupos carboxílicos e amino de proteínas (Davies et al. 2003, Mehta & Gaur 2005). 

Por causa da distribuição e abundância dos componentes de paredes celulares dentre 

diferentes grupos taxonômicos de algas, o número e tipo de grupos funcionais também variam 

entre os diferentes grupos. Os diferentes grupos funcionais podem ser hidroxil (OH), fosforil 

(PO3O2), amino (NH2), carboxil (COOH), sulfidril (SH), entre outros, os quais 

conferem carga negativa à parede celular. Cada grupo funcional possui uma constante de 

dissociação (pKa) específica e sua dissociação de seu ânion correspondente ou forma 

protonada ocorre em valores específicos de pH. Estes grupos funcionais são encontrados 

associados com vários componentes da parede celular, por exemplo, peptidioglicanos, 

polisacarídios e proteínas, importantes sítios de ligação de metais. Grupos fosforil são 

principalmente associados com lipopolissacarídeos, lipídios e peptideoglicanos da parede 

celular. Grupos amino são associados com proteínas de membrana e com peptídeo de 

componentes de peptideoglicanos. Grupos carboxil são sugeridos como os principais sítios de 

íons metálicos de paredes celulares de algas, responsável pela sorção de metais. 

A participação dos grupos sulfonato, amino, e hidroxil na adsorção de vários metais é 

efetiva, porém reduzida quando comparada com grupos carboxílicos. Grupos tióis possuem 

papel importante na sorção de metais, como o Cd. Embora as algas apresentem vários grupos 
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funcionais de potencial para a sorção de metais, não há garantias de que todos atuem na 

biosorção destes contaminantes. Impedimentos estéricos, mudanças conformacionais ou 

ligações cruzadas (“crosslinking”), todas as mudanças de condições ambientais (pH, força 

iônica, competição de cátions ou ligantes), podem influenciar grupos funcionais de superfície 

ligantes de metais. Portanto, a composição das paredes celulares de algas e condições 

ambientais são fatores que influenciam diretamente na capacidade de adsorção de metais na 

superfície celular (Mehta & Gaur 2005). 

A remoção de metais de efluentes é usualmente realizada por processos físico-

químicos, tais como precipitação química, coagulação, processos de adsorção, processos de 

redução, extração com solventes, troca iônica, separação por membrana, entre outros. Através 

da técnica de troca catiônica, geralmente, formam sulfetos altamente insolúveis e podem 

precipitar na solução (Mehta & Gaur 2005). Em relação à capacidade de formação de 

complexos, os metais podem ser quelados por agentes quelantes como o EDTA (ácido 

etilenodiaminotetracético) e o NTA (ácido nitrilotriacético). Estes agentes são capazes de 

reduzir a toxicidade dos metais. Na natureza, substâncias orgânicas encontradas nas águas de 

conteúdos de ácido húmico aparecem para realizar esta mesma função (Waldichku 1974). 

Uma possível aplicação da biomassa algal é o seu uso como biotrapeadora de metais 

pesados de efluentes industriais. Por exemplo, AlgaSORB®, um produto comercial, consiste 

em um gel encapsulador da parede celular de alga, o qual possui afinidade pelos metais Hg, 

Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Ag, Au, etc. Uma importante característica deste produto é que altas 

concentrações de íons comuns não interferem com a remoção de íons metálicos e seu uso é 

vantajoso na remoção de metais tóxicos em relação ao uso de resinas sintéticas, as quais são 

ineficientes na presença de altas concentrações de sólidos totais dissolvidos. Chitoplex, um 

insolúvel cross-linked de quitosana, é outro biotrapeador para detoxificação de metais pesados 

presentes em efluentes industriais.  

 Visando a aplicação da tecnologia de algas para remoção de metais pesados, os fatores 

que devem ser verificados são: seleção de cultivos com alta capacidade de absorção de 

metais; compreender adequadamente os mecanismos de absorção; desenvolvimento de 

métodos de baixo-custo para imobilização celular; desenvolvimento de modelos para predizer 

a absorção de metais; manipulações genéticas de algas para aumentar o número de grupos de 

superfície (polissacarídeos) ou super-expressão de proteínas ligantes de metais; e viabilidade 

econômica (Mehta & Gaur 2005). 

Neste sentido, o desenvolvimento de novas estratégias com o objetivo de viabilizar a 

técnica economicamente e aumentar a eficiência sem agredir meio ambiente são perspectivas 
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atingíveis no campo da biotecnologia em relação a processos biológicos com o emprego de 

biomassa de organismos biorremediadores que adsorvem e removem metais pesados, como as 

algas, além do biomonitoramento de locais poluídos (Mehta & Gaur 2005). 

Os metais abordados nesta Tese foram Cd, Cu, Hg e Pb e algumas informações gerais 

serão descritas a seguir. 

 O Cd é um elemento abundante, não essencial, subproduto da mineração de Zn e de Pb 

e devido ao seu acúmulo no ambiente pode atingir altos níveis de concentração na atmosfera, 

em sistemas aquáticos e no solo, como resultado de atividades industriais e da queima de 

combustíveis fósseis (Woolhouse 1982). É usado amplamente na eletroplatinização e 

galvanização, como pigmento de tintas, processos de fusão e em baterias. O acúmulo de sais 

solúveis de Cd resulta, em mamíferos, na toxicidade para fígado, rins, cérebro, pulmões, 

coração e sistema nervoso central. É carcinogênico. É um importante poluente ambiental e um 

potente tóxico para bactérias, algas e fungos. Ele não é capaz de gerar ERO diretamente, mas 

eleva a lipoperoxidação de tecidos logo após sua exposição. Estudos mostram que 

seqüestradores de espécies reativas e o uso de antioxidantes protegem contra a sua toxicidade 

(Stohs & Bagchi 1995).  

O Cd não possui uma função conhecida no metabolismo de algas (Woolhouse 1982, 

Trevors et al. 1986). Contudo, ele é um cofator presente na anidrase carbônica da diatomácea 

Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell et Hasle (Lane & Morel 2000). Embora não seja 

essencial para o crescimento de algas, é prontamente absorvido e esse processo é parcialmente 

dependente de luz (Hu et al. 1996). Este metal também é capaz de substituir ferro de ligantes 

de citocromos fotossintéticos ocasionando inibição da fotossíntese (Lamas et al. 1996, 

Bougnegeau & Gills 1979).  

 No ambiente marinho, a maioria do Cd dissolvido existe como complexos clorosos, 

principalmente CdCl3
 e CdCl2, indicando que ligantes aniônicos podem ser importantes para 

algumas algas. Muitas espécies aniônicas são acumuladas pelas paredes celulares das algas, 

mas normalmente em quantidades baixíssimas em relação às espécies catiônicas. Foi 

observado também um efeito competitivo e antagonista na absorção de Cd na presença de 

outros metais como Na, Ca, Mg, Mn, mas não na presença de K. Isto também ocorre na 

presença de agentes quelantes como o EDTA e dependente do pH do meio                     

(Trevors et al. 1986). 

O Cu é amplamente distribuído na natureza e é um elemento essencial para todos os 

organismos, sendo um constituinte de enzimas, as quais catalisam reações oxidativas em uma 

variedade de vias metabólicas. Sua toxicidade aguda pode ocorrer através da ingestão de 
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sulfato de cobre ou de outros sais de cobre e a necrose hepática é característica por seu 

envenenamento. Possui uma dupla ação no metabolismo de plantas, atuando como 

micronutriente, sendo parte importante na ação de oxidases (citocromo, ascorbato e amino 

oxidases) e na cadeia de transporte de elétrons, por exemplo, plastocianina. Em altas 

concentrações, é tóxico para a maioria dos organismos, o qual é utilizado em fungicidas e em 

algicidas (Waldichku 1974, Woolhouse 1982, Fernandes & Henriques 1991, Stohs & Bagchi 

1995). 

O Cu catalisa lipoperoxidação, induzindo-a causando danos em membranas celulares 

promovendo a sua ruptura ou falha da osmorregularidade (Stohs & Bagchi 1995). Forma 

complexos com compostos porfirínicos em material biológico, substituindo o Mg, atuando 

diretamente na atividade fotossintética (Mohammed & Markert 2006). Devido à sua 

propriedade redox é capaz de formar complexos com outros compostos, além de reduzir 

compostos tiólicos e oxidar através do Fe ou de espécies reduzidas de ferro para produzir 

ERO. Efeitos deletérios sobre a eficiência fotossintética, crescimento e clorofila-a de culturas 

e comunidades fitoplanctônicas naturais são relatadas (Cid et al. 1995, Pérez et al. 2006). 

Geralmente, forma complexos estáveis com ligantes orgânicos do que nenhum outro 

metal divalente da primeita série de transição e existem evidências de complexos orgânicos de 

cobre estarem presentes na água do mar (Mackey & O’Sullivan 1990). Em Sunda & Hanson 

(1987) foi sugerido que acima de 99% do Cu existente na água do mar encontra-se na forma 

de complexos de ligantes orgânicos. No entanto, sabe-se muito pouco a respeito da 

significância desses complexos organo-metálicos na determinação de sua biodisponibilidade 

(Mackey & O’Sullivan 1990). 

As formas elementar, inorgânica e orgânica do Hg exibem características 

toxicológicas incluindo toxicidade neuro, nefro e gastrointestinal com ulcerações e 

hemorragias (Wilkinson et al. 1989, Stohs & Bagchi 1995). Contaminações ambientais 

resultam de processos de mineração, fusão, descargas industriais, incluindo também via 

inalação e através da cadeia alimentar.  

O Hg possui alta afinidade por ligantes contendo enxofre, interagindo fortemente com 

grupos -SH e -S-S- de proteínas e de outras moléculas biológicas, sendo responsável pela 

inibição do transporte de elétrons nos cloroplastos. É capaz de formar derivados metilados 

solúveis em água. Não é um metal essencial e é altamente tóxico. Em testes laboratoriais, é 

rotineiramente utilizado em estudos de inibição enzimática e de titulação de grupos sulfidrilas 

de proteínas (Woolhouse 1982).  
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O Hg interrompe o fluxo de elétrons em múltiplos sítios, como a plastocianina, no 

centro reacional do fotossitema I e com centros ferro-enxofre bem como interferindo com a 

atividade de enzimas como a ferrodoxima-NADP-oxidoredutase. Efeitos inibitórios 

significativos ocasionados pelo Hg no fotossistema II em células de algas e em membranas 

tilacóides já foram observados (Murthy et al. 1989).  

 O Pb é uma das maiores toxinas ambientais que causam disfunções hematológicas, 

gastrintestinais e neurológicas. Exposições prolongadas podem causar ainda nefropatites, 

hipertensão, infertilidade. As principais fontes de chumbo são tintas, cosméticos, suplementos 

alimentares, poeira, água, remédios caseiros. Não é conhecido como um elemento essencial. 

A catálise de reações peroxidativas pode ser o principal fator de contribuição de seus efeitos 

tóxicos. Quando material orgânico e outros minerais nutrientes estão presentes em 

abundância, sua toxicidade não ocorre. A presença de fosfato é fator predominante tanto na 

precipitação como na detoxificação do Pb, mas outros fatores como o nível de sulfato, pH e 

conteúdo de material orgânico pode influenciar na viabilidade do Pb. Uma das implicações da 

toxicidade do Pb é uma discoloração púrpura característica da deficiência de fosfato. Outro 

fator é a clorose que está relacionada com a alta sensibilidade de determinadas enzimas 

envolvidas na biossíntese de clorofila. O Pb atua também na redução da síntese de clorofila ou 

da atividade fotossintética, na inibição da síntese de porfirina, além do transporte de elétrons 

mitocondrial. (Woolhouse 1982).  

 Como estratégia de sustentabilidade ambiental, são necessárias implementações de 

medidas corretivas para redução da poluição, onde é importante identificar as substâncias 

responsáveis pela toxicidade detectada, assim como as fontes geradoras das mesmas. Através 

dos resultados dos ensaios de toxicidade aguda ou crônica e análises físico-químicas, é 

possível avaliar as características dos diferentes efluentes gerados e efetuar as ações 

necessárias para redução ou até mesmo eliminação dos efeitos tóxicos à biota aquática.  

No Brasil, exceto para alguns grupos de substâncias, como agrotóxicos, cosméticos e 

de consumo humano, mecanismo de controle ainda não são obrigatórios, sendo que o 

transporte, utilização e comercialização da grande maioria de produtos fabricados ocorrem 

sem a existência da maioria dos testes exigidos em outros países, como na França, Canadá, 

EUA (Zagatto & Bertoletti 2006). 
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1.2. Pigmentos Fotossintéticos versus Poluição Metálica 
 

 Respostas biológicas a estressores antropogênicos que agridem o meio ambiente 

podem ser evidenciadas em qualquer nível de organização, desde ecossistemas até 

compartimentos subcelulares ou reações bioquímicas. No entanto, a cada degrau que se desce 

na hierarquia biológica (comunidades, populações, organismos e nível celular-bioquímico), 

torna-se mais difícil relacionar os efeitos de poluentes observados às alterações do 

ecossistema como um todo. A resposta bioquímico-celular se manifesta antes dos efeitos mais 

tardios, como os fisiológicos ou de desaparecimento ou prevalecimento de determinadas 

espécies, tornando possível uma detecção de perturbação ambiental precoce à ocorrência de 

danos irreversíveis, sendo esta uma análise preventiva (Zagatto & Bertoletti 2006).  

 Os carotenóides são um dos mais importantes grupos de pigmentos naturais (mais de 

750 já foram caracterizados), devido à sua ampla distribuição, diversidade estrutural e 

numerosas funções. Embora sua fonte clássica sejam as plantas, eles também são encontrados 

em animais e microorganismos. Em animais e no homem, os carotenóides provêm da dieta. 

Somente algas, alguns microorganismos e plantas superiores são capazes de biossintetizá-los 

(Krinsky et al. 1987, Palou & Oliver 2000, Gruszecki & Strzayka 2005). Eles também 

apresentam importante significância ecológica. Sua estrutura química implica em 

propriedades muito especiais e características, as quais são a base de suas várias funções e 

ações em todos os reinos de organismos vivos. Uma delas está relacionada com as cores 

brilhantes características destes pigmentos, como o amarelo, o laranja e o vermelho, que 

implicam em importantes funções biológicas na natureza, como reconhecimento, camuflagem 

e atração sexual. Tornando flores e frutos coloridos, eles atuam em um importante papel em 

ecossistemas, atraindo insetos polonizadores-dispersores e animais que apresentam uma dieta 

rica em frutas (Krinsky et al. 1987, Di Mascio et al. 1991, Palou & Oliver 2000, Strzalka et 

al. 2003, Gruszecki & Strzayka 2005). 

Também chamados de fotopigmentos, compreendem dois grupos de tetraterpenos 

insaturados: os carotenos, que são constituídos por apenas átomos de carbono e hidrogênio, e 

seus derivados de oxigênio, as xantofilas, que contêm um ou mais grupos funcionais como 

hidroxila, carbonila, éter, acetato e epóxido ocorrendo especialmente no fim da cadeia 

carbônica. O esqueleto destas moléculas é constituído de oito unidades isoprenóides (C5), 

portanto, quarenta átomos de carbono (C40). A grande maioria apresenta estrutura linear com 

ligações duplas conjugadas (cadeia poliênica), permitindo que estas moléculas sejam rígidas e 

em forma de haste. Outra característica estrutural relaciona-se com a presença em seus 
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extremos moleculares grupos lineares ou cíclicos (anéis ionona). A combinação desses grupos 

finais com a adição de grupos funcionais oxigenados e alterações no nível de hidrogenação 

permitem a diversificação estrutural destes compostos e em razão desta grande diversidade, 

tanto funções fisiológicas como metabólicas destes pigmentos ainda não são bem 

compreendidas. Outro fator é a presença natural de ambas as formas isoméricas cis-trans, as 

quais afetam a sua bioquímica (Britton et al. 1995, Palou & Oliver 2000, Strzalka et al. 2003). 

Sob baixas condições de luminosidade, os carotenóides podem atuar como antena 

energética, absorvendo os comprimentos de onda não absorvidos pela clorofila e transferindo-

a para os estados de excitação em direção aos centros de reação fotoquímicos. Da mesma 

forma, eles ampliam a faixa de luz usada na fotossíntese. Por outro lado, em excesso de luz, 

os carotenóides atuam na fotoproteção. Distantes de suas funções como pigmento antena na 

fotossíntese, atuam no mecanismo de proteção do aparato fotossintético contra vários fatores 

ambientais prejudiciais, por exemplo, protegendo os organismos fotossintéticos contra efeitos 

de luz excessiva, dissipam o excesso de energia absorvida via ciclo das xantofilas, são 

responsáveis pelo controle e supressão de moléculas eletronicamente excitadas, seqüestram 

ERO formadas durante estresse de foto-oxidação e moderam o efeito de temperaturas 

extremas. Também atuam nas propriedades estruturais e dinâmicas de bicamadas lipídicas e a 

proteção de biomembranas contra danos oxidativos pode ser também realizada via 

modificações de propriedades físicas da fase lipídica. Processos envolvendo a transferência de 

energia de excitação de moléculas eletronicamente excitadas para carotenóides, levando à 

formação do seu estado triplete excitado, é outra importante função, onde o excesso de 

energia é então dissipado na forma de energia térmica mediante interações rotacionais e 

vibracionais para o solvente, devido à cadeia conjugada e flexível de polienos. (Krinsky et al. 

1987, Frank & Cocgdell 1996, Woodall et al. 1997, Havaux 1998, Strzalka et al. 2003, 

Gruszecki & Strzayka 2005). 

 A fotossíntese somente ocorre em um ambiente aeróbico devido à presença de 

antioxidantes de baixo peso molecular, os carotenóides, que podem suprimir e neutralizar 

espécies e estados tripletes e radicalares da clorofila (Krinsky 1979), além de outras ERO 

produzidas na mitocôndria e no cloroplasto de organismos fotossintéticos, onde a presença de 

oxigênio e o fluxo de elétrons requeridos nos processos fotossintético e respiratório 

potencializam a geração destas espécies, entre elas particularmente O2
• -, H2O2 e HO•, 

favorecendo a condição pró-oxidante, como mostra a Figura 2, onde o mecanismo de 
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produção de ERO através da redução completa do O2 a água é apresentado (Foyer 1996, 

Vavilin et al. 1998, Livingstone 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Principais vias de redução do O2 em H2O na mitocôndria (fosforilação 

oxidativa). As ERO formadas durante este processo são O2
• -, HO2

•, H2O2 e HO•. 
 

O O2
• - pode ser produzido pela redução univalente do O2 ou oxidação univalente do 

H2O2, podendo ainda ser formado enzimaticamente por certas flavoproteínas desidrogenases 

(Freeman & Crapo 1982, Farber et al. 1990) ou espontaneamente pela auto-oxidação de 

substratos como ferridoxinas, hidroquinonas, tióis e heme-proteínas reduzidas (Fridovich 

1974). Pode estar presente também na sua forma protonada, como radical hidroperoxila 

(HO2
•). O H2O2, assim como o O2

• , pode agir tanto como oxidante quanto redutor, sendo a 

mais estável das ERO. Sua reação com substratos orgânicos não é muito eficiente, mas possui 

grande tendência em formar complexos com metais de transição. A mais reativa das ERO é o 

HO•, produto da redução univalente do H2O2. Devido ao seu alto poder oxidante, o HO•  reage 

com o primeiro substrato disponível, apresentando grande potencial destrutivo em sistemas 

biológicos. Estima-se que em torno de 0,1-1% do O2 consumido é convertido em O2
•  

(Augusto 2006, Kowaltowski et al. 2007). O tempo de vida de espécies reativas determina a 

sua reatividade e é dependente do seu microambiente (Burke et al. 2001). 

O efeito de proteção dos carotenóides contra ERO é associado com o consumo de 

oxigênio no cloroplasto, denominado cloro-respiração. Na condição de baixa atividade do PSI 

ou desbalanço PSII/PSI, a atividade da fitoeno desaturase pode suprir elétrons da oxidação de 

carotenóides para reduzir o oxigênio pela redução do “pool” de plastoquinona via oxidase 

terminal, como mostra a Figura 3. 
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Figura 3. Consumo de oxigênio no cloroplasto através do processo chamado        

cloro-respiração. PS I: fotossitema I; PS II: fotossitema II; PQ: pool de plastoquinona 

(adaptado de Salguero et al. 2003). 

 

Todos os carotenóides são suscetíveis à oxidação, mas nem todos apresentam uma 

mesma taxa de reação ou mecanismo de ação similar. Detalhes estruturais determinam qual 

reação predomina, para um particular carotenóide e para uma determinada condição. Uma 

variedade de reações de oxidação entre carotenóides e ERO afeta regiões distintas da 

molécula, por exemplo, clivagem da cadeia poliênica, epoxidação de ligações duplas de 

endocíclicos ou reações em posições alílicas. Os mecanismos envolvidos nestas possíveis 

reações incluem a adição de radicais peroxil na cadeia poliênica, captura de elétrons pelo 

pigmento e abstração de hidrogênio de posições alílicas, onde, em sistemas complexos, a 

rápida reação entre espécies reativas e carotenóides, podem reduzir consideravelmente as 

chances destas espécies em reagir com outras moléculas e reduzir o nível de danos em outras 

biomoléculas e de estruturas de membranas (Woodal et al. 1997). 

 Os organismos marinhos apresentam grande diversidade na composição de 

carotenóides, cuja síntese é principalmente feita por micro e macroalgas. As algas apresentam 

carotenóides com grupamentos alênicos, acetilênicos e epóxidos (Britton 1989). Os 

carotenóides acetilênicos, por exemplo, a diadinoxantina, presente em dinoflagelados, 

parecem ser restritos a seres aquáticos (Swift & Milborrow 1981). 

Os pigmentos majoritários de algas verdes (Chlorophyta: classes Chlorophyceae e 

Prasinophyceae) são: clorofilas a e b (Cl-a e Cl-b), β,ε e, ou β,β-caroteno, luteína, 

violaxantina (Viola), zeaxantina (Zea), neoxantina, algumas prasinofitas também contêm 

prasinoxantina ou micronona como carotenóide majoritário e um tipo de clorofila-c      
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(Jeffrey et al. 2005). Em algas vermelhas (Rhodophyta), os pigmentos majoritários são Cl-a, 

β,ε-caroteno, β,β-caroteno, luteína, Zea, criptoxantina e ficobiliproteínas vermelhas ou azuis. 

A espécie G. tenuistipitata (Rhodophyta) contém Cl-a, carotenóides e ficobiliproteínas 

(ficoeritrina e ficocianina) como os principais pigmentos acessórios, cujos pigmentos 

identificados foram β-caroteno (β-Car), Zea (majoritário) e luteína. Carnicas et al. (1999) 

afirmam que esta espécie não apresenta as xantofilas Viola e anteroxantina. 

Para a espécie T. gracilis, há poucos trabalhos que abordam esta microalga como 

objeto de estudo. A classe a que pertence (Prasinophyceae) é bastante heterogênea em termos 

de composição pigmentar. No passado, a partir da caracterização estrutural da prasinoxantina, 

esta xantofila foi proposta como um marcador para esta classe algal. Entretanto, a partir da 

análise pigmentar apresentada no trabalho de Latasa et al. (2004) para espécies pertencentes a 

esta classe, foi sugerida a sua divisão em dois grupos: espécies que apresentam prasinoxantina 

e outras, que não apresentam esta xantofila em sua composição. As ordens Mamiellales, 

Pseudoscourfieldiales (Pycnococcaceae) e Prasinococcales constituem espécies que 

apresentam este pigmento fotossintético. As que não possuem são Pyramimonadales, 

Pseudoscourfieldiales (Nephroselmidiaceae) e Chlorodendrales. Dentre as 30 espécies 

analisadas, Tetraselmis sp. não apresenta o pigmento prasinoxantina em sua composição. As 

xantofilas identificadas foram: luteína, Zea, anteroxantina (apenas em T. chuii), Viola e 

neoxantina, entre outros carotenóides não conhecidos, além de β-Car, em Tetraselmis 

wettsteinii, Tetraselmis sp. e Tetraselmis chuii. Prasinoxantina não foi identificada nestas 

espécies. Em Jeffrey et al. (2005) encontra-se que um número significativo de prasinophytas, 

como Tetraselmis spp., contêm pigmentos normalmente encontrados em chlorophytas, exceto 

prasinoxantina. Portanto, a espécie Tetraselmis gracilis, embora pertença à ordem 

Chlorodendrales (Tomas 1997, Jeffrey et al. 2005), não apresenta este pigmento constituindo 

seu aparato fotossintético. 

Na Figura 4 é apresentado o esquema da rota biossintética de carotenóides. Em 

plantas, algas, fungos e bactérias, o licopeno (Lic) é o percursor do β-Car, assim como de 

outros carotenos (α, δ, γ). Ele também pode originar a luteína através do α-caroteno 

irreversivelmente (Armstrong & Hearst 1996). A xantofila Zea, juntamente com Viola e 

anteroxantina, possui a função estabilizadora de membranas tilacóides as quais aumentam sua 

rigidez protegendo-as de danos peroxidativos na fase lipídica (Havaux 1998). Existe uma via 

de biossíntese irreversível de β-Car em Zea, que por sua vez pode ser convertida em Viola de 

forma irreversível (Egeland et al. 1997). 
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Figura 4. Ciclização do Lic à α-caroteno e à β-Car e formação de xantofilas a partir 

de α-caroteno e de β-Car (adaptado de Fraser & Bramley 2004). 

 

Íons metálicos também podem afetar diretamente a estrutura de membranas tilacóides 

através de peroxidação, do estresse oxidativo, desorganização e mudanças na composição 

lipídica (Aravind & Prasad 2004).  
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1.3. Papel Estrutural de Carotenos em Membranas Miméticas 
 

O papel estrutural dos carotenóides provavelmente não está restrito aos fotossistemas, 

mas pode ser estendido à fase lipídica circundante, onde a sua presença pode se tornar crucial 

para a preservação da integridade da membrana sob condições ambientais potencialmente 

prejudiciais. A presença de carotenóides livres na membrana pode teoricamente influenciar, 

direta ou indiretamente, uma enorme gama de processos fisiológicos envolvendo receptores, 

sistemas de transporte ou enzimas ligadas a membranas (Havaux 1998, Strzalka et al. 2003). 

Eles podem modular a fluidez de membranas tilacóides, propriedade que pode ser considerada 

como um mecanismo adaptativo para temperaturas instáveis do ambiente                  

(Kostecka-Gugala et al. 2003). 

 Descobertos no início da década de 60 por Alec D. Bangham, os lipossomos 

correspondem a estruturas concêntricas de bicamadas multilamelares que se formam por 

sonicação, após adição de água a filmes secos de fosfolipídios (Bangham 1964). São 

compostos por uma bicamada lipídica, onde a região hidrofóbica do lipídio constitui a porção 

interna da bicamada e as cabeças polares localizam-se em direção à solução extravesicular e à 

cavidade interna. Este tipo de estruturação é similar ao de células, tornando possível sua 

utilização como ferramenta de fácil caracterização para estudos de: interações entre lipídios 

de membrana e biomoléculas como DNA e proteínas, permeabilidade de íons e de fármacos e 

para elucidar o mecanismo de ação de pesticidas e antibióticos em organismos alvo (Edwards 

& Baeumner 2006).  

Os lipídios são os principais constituintes de biomembranas, as quais consistem 

predominantemente de bicamadas lipídicas com proteínas e esteróides embebidos nesta 

estrutura. Membranas naturais possuem variados papéis em funções biológicas, por exemplo, 

membranas celulares definem a célula e seus compartimentos e atuam como uma barreira 

permeável seletiva de substâncias iônicas, não iônicas, polares e apolares. A localização de 

processos físicos e químicos nas células depende da passagem seletiva de compostos e íons 

através de membranas celulares (Ceckler & Cunningham 1997).  

Fosfolipídios hidratados são utilizados extensivamente como sistemas-modelo para 

estudo de propriedades de membranas. A estrutura básica de um fosfolipídio é ilustrada na 

Figura 5. São moléculas anfifílicas que apresentam em sua estrutura uma região polar (iônica 

ou não) contendo grupo fosfato, de caráter hidrofílico, e uma região apolar, geralmente 

representada por uma ou mais cadeias hidrocarbônicas (cadeias acila) esterificadas ao 
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glicerol, de caráter hidrofóbico (Ceckler & Cunningham 1997). O fosfolipídio comumente 

encontrado em membranas naturais é a fosfatidilcolina (PC). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrutura básica de um fosfolipídio. 

 

Propriedades termodinâmicas de anfifílicos em solução são controladas pela 

coexistência de dois tipos opostos de comportamento (hidrofílico e hidrofóbico) pertencentes 

a uma mesma molécula e é a origem do direcionamento de forças para seu processo de 

agregação. A tendência da região hidrofóbica em minimizar o contato com a fase aquosa, 

fenômeno denominado efeito hidrofóbico, é principalmente devido ao ganho entrópico da 

estrutura da água por não estar em contato com a parte hidrofóbica, dependendo da 

contribuição relativa das regiões hidrofóbicas e hidrofílicas das moléculas envolvidas.  

A formação de agregados supramoleculares, tais como micelas, monocamadas, 

multicamadas, microemulsões e vesículas, ocorre para concentrações de anfifílicos acima da 

concentração micelar crítica (CMC). A contribuição entálpica resulta parcialmente de um 

ganho energeticamente favorável de interações entre as cadeias carbônicas. A contribuição 

entrópica decorre da estruturação local da água devido às ligações de hidrogênio. As cadeias 

acil isoladas quebram as ligações de hidrogênio entre moléculas de água e impõe localmente 

uma estrutura mais ordenada que é entropicamente desfavorável. Devido à redução das 

ligações de hidrogênio e, conseqüentemente, um menor grau de estruturação de moléculas de 

água quando ocorre a formação de agregados anfifílicos, eles são entropicamente favoráveis 

comparados às moléculas não associadas. Portanto, esta formação é predominantemente um 

efeito entrópico, como deduzido pela comparação das contribuições de entalpia e entropia 

O

C O C
H2

C O

O

CH

C O P
O

O
O R

CH2CH2N(CH3)3
+

R:R: FosfatidilcolinaCH2CH2N(CH3)3
+

R:R: CH2CH2N(CH3)3
+

R:R: Fosfatidilcolina

Região Polar
Região Apolar

O

C O C
H2

C O

O

CH

C O P
O

O
O R

CH2CH2N(CH3)3
+

R:R: FosfatidilcolinaCH2CH2N(CH3)3
+

R:R: CH2CH2N(CH3)3
+

R:R: Fosfatidilcolina

Região Polar
Região Apolar

 



 28

para a energia livre de Gibbs de agregação (Tanford 1980, Fendler 1982, Israelachvili 1991, 

Crommelin & Schreier 1994). 

 Devido a sua estruturação em bicamadas, os lipossomos podem encapsular substâncias 

hidrofílicas em seu interior, hidrofóbicas em suas bicamadas lipídicas ou anfifílicas na 

interface lipídio/água. Este sistema tem sido testado e bastante usado como transportadores de 

diversos fármacos, material genético, enzimas e outras macromoléculas para o interior das 

células (Lasic 1988 e 1992). 

O desenvolvimento bem sucedido de lipossomos depende de uma série de fatores: 

metodologia de preparação, seleção dos lipídios, tamanho, método utilizado na incorporação 

do composto a ser encapsulado e suas propriedades físico-químicas. Encontram-se vários 

métodos na literatura para preparar lipossosmos. As diferenças entre os métodos, de forma 

resumida, consistem em diferentes técnicas de dispersão mecânica, de mudança de tamanho e 

fusão de vesículas, alteração de pH durante a etapa de hidratação dos lipídios, forma de 

separação do material encapsulado do material livre em solução, sendo que pequenas 

variações nas técnicas e condições experimentais podem alterar as propriedades finais destes 

sistemas lipídicos (Moraes 1996). 

 Lipossomos são considerados vesículas fosfolipídicas que podem ser classificadas de 

acordo com suas propriedades estruturais (estabilidade), composição química da bicamada 

(constituição lipídica) e com o seu método de preparação, apresentando número de camadas, 

distribuição de tamanhos, volume interno, número de lamelas (uni ou multilamelares) ou 

formas distintas. A Tabela 3 mostra a classificação quanto ao tamanho. 

 

Tabela 3. Classificação de lipossomos quanto ao tamanho. 

Tipo de Vesícula Diâmetro 

Vesícula Multilamelar (MLV) >0,5µm 

Vesícula Oligolamelar (OLV) 0,1 a 1,0µm 

Vesícula Unilamelar Pequena (SUV) 20 a 100nm 

Vesícula Unilamelar Grande (LUV) >100nm 

Vesícula Unilamelar Gigante (GUV) >1,0µm 

Vesícula Multivesicular (MVV) Geralmente >1,0µm 
 

Quanto à lamelaridade e forma, podem apresentar diversas bicamadas, sucessivamente 

separadas por compartimentos fluidos, sendo denominadas vesículas multilamelares (MLV) e 
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oligolamelares (OLV), que podem ser subdivididas em pequenas (SOV), grandes (LOV) e 

gigantes (GOV). Podem conter outros lipossomos em seu interior, sendo, portanto chamadas 

de multivesiculares (MVV), e por último, vesículas unilamelares que apresentam somente 

uma única bicamada e uma região aquosa central, que podem ser pequenas (SUV), grandes 

(LUV) ou gigantes (GUV). Além da variação de tamanho, número e posição de lamelas, há 

diferenças também em relação à rigidez da bicamada. Dependendo da seleção dos lipídios e 

da técnica de preparação, esses parâmetros influenciam no comportamento tanto in vivo como 

in vitro. A seleção dos constituintes das bicamadas lipídicas deve ser baseada na sua 

biocompatibilidade e ausência de toxicidade (Crommelin & Schreier 1994). 

Para a confecção de membranas miméticas, vários tipos de lipídios e outros compostos 

anfifílicos podem ser utilizados. Estes compostos podem ser positivamente carregados como o 

cloreto de dioctadecildimetilamônio (DODAC), negativamente, como o dicetilfosfato de 

sódio (DCP), zwitteriônicos como a dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) ou sem carga como 

octilglicosídeo (Allen 1983). Os fosfolipídios são os mais comumente utilizados, 

principalmente se as vesículas são destinadas a aplicações terapêuticas. Eles podem ser 

classificados em cinco grupos: fosfolipídios de fontes naturais; fosfolipídios naturais 

modificados; fosfolipídios semi-sintéticos; fosfolipídios sintéticos e fosfolipídios com grupos 

polares modificados (Crommelin & Schreier 1994). 

Geralmente são preparados por simples dispersão aquosa de um filme de anfifílico por 

agitação mecânica; sonicação; injeção, em meio aquoso, de anfifílicos dissolvidos em 

solventes orgânicos; evaporação em fase reversa; extrusão; etc (Lasic 1988). Sonicação é 

empregada para obtenção de vesículas unilamelares pequenas (Cuccovia et al. 1997).  

Vesículas também podem ser obtidas por extrusão, que consiste na passagem da 

dispersão através de uma membrana de poro definido, sob alta pressão. LUVs com diâmetro 

hidrodinâmico (Dh) maior que 100 nm podem ser preparadas por métodos como evaporação 

de fase reversa, injeção de solvente ou extrusão (Cuccovia & Chaimovich 1996). 

Uma importante característica de bicamadas lipídicas é a existência de uma 

temperatura, onde a organização dos fosfolipídios na membrana muda bruscamente. Esta 

temperatura é denominada de temperatura de transição de fase (Tt) e é característica para este 

tipo de sistema. As propriedades físicas de bicamadas são dependentes da temperatura e estão 

relacionadas com a faixa de conformação da cadeia hidrocarbônica na bicamada 

(transformação reversível). Pelo menos dois estados físicos podem ser caracterizados, o 

estado gel (Lα) e o líquido-cristalino (Lβ), como mostra a Figura 6.  
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A transição característica entre os estados gel e líquido-cristalino ocorrem quando a 

energia adicionada é suficiente para superar as interações de van der Waals entre as cadeias 

hidrocarbônicas, aumentando a mobilidade rotacional ao redor de ligações carbono-carbono 

(C-C) e assumindo conformações mais randômicas, desordenadas e fluidas. Portanto, 

variações de temperatura influenciam nesta ordenação, onde abaixo da Tt, os lipídios 

apresentam as ligações simples C-C das cadeias alifáticas em conformação trans dando 

origem a um estado de maior rigidez. Para temperaturas acima da Tt, as cadeias carbônicas 

estão mais desordenadas, ocorrendo maior liberdade de movimento e, conseqüentemente uma 

modificação da fluidez ou microviscosidade da bicamada, que passa para um estado mais 

desordenado que o estado gel, decorrente do aumento da probabilidade de rotações gauche ao 

redor das ligações simples C-C da cadeia alifática e da formação de dobraduras.  
 

 
 

Figura 6. Estados físicos de sistemas lipídicos: em baixas temperaturas encontra-se 

Lα, de maior grau de estruturação; para altas temperaturas encontra-se Lβ; e para a região de 

transição de fase encontra-se mistura entre estes dois estados (Lα+Lβ). Nesta região de 

transição se determina a Tt que é específica para cada lipídio. 
 

Normalmente, os estados físicos de lipídios dependem da existência de um vasto 

número de agregados de moléculas para ordenação da estrutura da bicamada. A transição é 

acompanhada pelo decréscimo na espessura da membrana e aumento de sua permeabilidade e 

quanto maior a quantidade de calor necessária para ocasionar mudanças de estruturação de 
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LLββ  
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sistemas lipídicos, maior será o grau de estruturação deste sistema e, conseqüentemente, 

apresenta maior rigidez. O valor de Tt aumenta com o comprimento da cadeia e diminui com 

o número de insaturações (Sturtevant 1984, Ceckler & Cunningham 1997, Menger et al. 

2005). 

 A transição do estado gel para o líquido-cristalino de membranas lipídicas é referida 

como um análogo de “fusão” para transições de fase sólido-líquido. Para uma transição 

isotérmica, como o que ocorre para água, a temperatura de fusão é definida por uma única 

temperatura. Para transições de bicamadas, a qual ocorre para uma faixa de temperatura, não 

se observando a transição clássica que ocorre a uma temperatura única (Ceckler & 

Cunningham 1997).  

Na região de transição coexistem anfifílicos no estado gel e no estado líquido-

cristalino (Lα+Lβ). Esta temperatura depende da natureza química do fosfolipídio 

(comprimento, grau de insaturação, tipo de grupamento polar), podendo variar de -5oC para a 

PC, que possui elevado grau de insaturação, até mais de 50oC para a distearoilfosfatidilcolina, 

que é completamente saturada (Crommelin & Schreier 1994). As bicamadas no estado gel 

tendem a ser mais rígidas e menos permeáveis que as no estado líquido-cristalino. 

As temperaturas onde se inicia e termina a transição de fase (mudança brusca de 

absorbância) são denominadas de Tt’ e Tt’’, respectivamente, e a temperatura média entre 

esses valores é a Tt. A Figura 7 mostra estas temperaturas, as quais são indicadas no gráfico 

de espalhamento em função da temperatura, a partir das intersecções das regressões lineares 

entre o estado gel e transição (Tt’) e entre a transição e o estado líquido-cristalino (Tt’’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Gráfico do efeito da temperatura no espalhamento de luz em vesículas de 

DMPC, onde se encontram indicadas Tt’ e Tt’’. 
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O padrão de variação de espalhamento em função da temperatura inclui pequena e 

gradual diminuição (durante o aquecimento) até atingir uma região de temperatura onde 

ocorre diminuição brusca seguida de uma região de variação gradual em temperaturas mais 

altas. No final da transição, a turbidez continua a diminuir com o aumento da temperatura, 

mas a variação é menor que durante a transição. 

A temperatura de início da transição corresponde a um equilíbrio entre estruturas no 

estado gel (maior grau de estruturação) com o estado de transição (mistura de estruturas de 

maior e menor grau de estruturação). Já a temperatura de término da transição corresponde a 

um equilíbrio entre estruturas no estado de transição com o estado líquido-cristalino 

(estruturas de menor grau de estruturação). O valor da Tt é calculado a partir da 1a derivada da 

sigmóide obtida (curva característica para sistemas lipídicos), como mostra a Figura 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Típico gráfico de espalhamento em função da temperatura (I) e respectiva 1a 

derivada (II) para a determinação do valor da Tt do DMPC. Estão também identificados os 

diferentes estados físicos Lα, Lβ e mistura entre estes dois estados físicos, Lα+Lβ. 

 

Estudos de propriedades físicas acima e abaixo da temperatura de transição e durante a 

transição térmica são importantes para a compreensão da relação entre estrutura e função. Os 

efeitos de composição, solvente, e de pH afetam a energia, a cooperatividade e a temperatura 

de transição e proporciona elucidações sobre a importância funcional da estrutura de 

membranas. A energia associada com os estados entre transições e a faixa de temperatura 

onde a transição ocorre, fornece informações sobre a estabilidade e a cooperatividade entre 

estruturas (Ceckler & Cunningham 1997). 
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A estruturação química de biomoléculas em sistemas naturais é fundamental para sua 

função biológica específica. As estruturas são estabilizadas por uma vasta coleção de ligações 

de hidrogênio intra e intermoleculares e por interações de van der Waals. Mudanças no 

ambiente biológico, como alteração de temperatura, pH, ou solvente, podem romper estas 

forças relativamente fracas, influenciando em significativas alterações estruturais e, 

conseqüentemente, de função (Ceckler & Cunningham 1997).  

 Membranas biológicas normalmente contêm substâncias, as quais regulam suas 

propriedades termodinâmicas e mecânicas. Em eucariotos, esta atuação ocorre em função da 

presença de colesterol ou de seus derivados. Para os carotenóides e outros terpenóides, é 

postulado que eles exerçam uma similar função em organismos que não possuem em sua 

constituição colesterol (Subczynski et al. 1993). 

 Funções fisiológicas da membrana tilacóide requerem seu estado altamente fluido, 

realizado principalmente pelo relativamente alto nível de insaturações de lipídios do 

cloroplasto. Esta característica fluida é presumidamente essencial para processos 

fotossintéticos envolvendo difusão lateral, rotacional e transmembrana, exercendo um 

essencial papel de mobilidade de portadores de elétrons e prótons, portanto, atuando para uma 

maior eficiência da fotossíntese. Entretanto, isto implica em um alto custo de vulnerabilidade 

para altas intensidades de luz e elevadas temperaturas (Strzalka et al. 2003).  

Todos os pigmentos fotossintéticos são considerados ligados in situ em proteínas 

funcionais, entretanto, o processo de reparo esperado para ser particularmente ativo em 

condições de estresse requer síntese constante de pigmentos e a migração através da 

membrana. Isto significa que certa quantidade de pigmentos carotenóides pode também estar 

presente diretamente na fase lipídica. Em fato, o estresse ocasionado por baixas temperaturas 

aumenta a síntese de carotenóides, principalmente do β-Car, garantindo a fluidez necessária à 

membrana (Strzalka & Gruszecki 1994). 

 A atividade de carotenóides em bicamadas lipídicas depende não somente da sua 

habilidade em aniquilar espécies reativas, mas também da sua localização e orientação em 

sistemas estruturados, do grau de incorporação e de alterações estruturais da membrana 

(Matsushita et al. 2000). É postulado que os carotenóides atuam no reforço de bicamadas de 

membranas de células eucarióticas de forma trans-membrana (Milon et al. 1986). 

Segundo Woodall et al. (1997), carotenóides são efetivamente antioxidantes 

lipossolúveis, pois protegem lipídios insaturados e estruturas de membranas contra danos 

ocasionados por espécies reativas. A posição e orientação dos carotenóides nas membranas 

são fatores adicionais importantes. Por exemplo, alguns carotenóides, como Zea e                        
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β-criptoxantina, podem ser mais eficientes antioxidantes do que o β-Car devido à favorável 

localização e orientação destas xantofilas na bicamada, o que implica em diferentes 

habilidades de proteção de membranas contra lipoperoxidação. 

Todos os mecanismos físicos envolvidos na fotoproteção dos carotenóides, um efeito 

direto dos pigmentos carotenóides na membrana lipídica, em particular o efeito em 

propriedades dinâmicas e estruturais, bem como, a orientação desses pigmentos nas 

membranas, parecem reduzir a suscetibilidade a degradação oxidativa. Por exemplo, a 

presença de carotenóides polares na fase lipídica tem um importante impacto nas propriedades 

físicas modulando a fluidez da membrana e alterando a barreira de penetração de moléculas 

pequenas, limitando sua penetração na parte interna hidrofóbica da membrana suscetível à 

degradação oxidativa (Gruszecki & Strzayka 2005). 

A hidrofobicidade do interior de membranas determina não somente a barreira da 

membrana para a permeação de moléculas polares, mas também a extensão da penetração no 

interior da bicamada. Um ambiente altamente hidrofóbico é também necessário para facilitar a 

transferência de energia de sistemas e coleta de luz para centros de reação na fotossíntese. Em 

adição, é sugerido que a propriedade de carotenóides polares em diminuir a hidrofobicidade 

local da membrana é significativa para facilitar a eficiência da transferência de energia na 

fotossíntese, além de prevenir a lipoperoxidação (Wisniewska & Subczynski 1998).  

O estado físico de membranas fotossintéticas é também importante para a penetração 

de moléculas pequenas, como o oxigênio molecular, na membrana bem como para o seqüestro 

de ERO através de antioxidantes lipossolúveis. Sua eficácia depende, dentre outros fatores, da 

taxa de colisão biomolecular, a qual é diretamente relacionada à fluidez de membrana. 

Moléculas durante interações com microambientes de bicamadas lipídicas ocasionam também 

uma variação no seu transporte através de membranas naturais. A permanente presença de 

altas quantidades de compostos que rigidificam a membrana tilacóide pode ser prejudicial ao 

seu funcionamento (Havaux 1998, Castelli et al. 1999, Strzalka et al. 2003). 

Mudanças na composição pigmentar, em especial dos carotenóides polares, de 

membranas tilacóides como um efeito da atividade do ciclo das xantofilas ou devido à 

incorporação de pigmentos exógenos, resultam em distintas modificações na fluidez destas 

membranas. Em adição, as xantofilas possuem papel importante no aparato fotossintético 

estabilizando a estrutura nativa de complexos de pigmento-proteína (Wisniewska & 

Subczynski 1998, Rengel et al. 2000, Gruszecki & Strzayka 2005). Dentre os carotenóides 

apolares em membranas fotossintéticas, o β-Car é o mais abundante (Jemiola-Rzeminska et 
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al. 2005). Este caroteno também está presente em todas as classes de algas (Jeffrey et al. 

2005). 

A incorporação de carotenóides dentro da membrana supostamente altera suas 

propriedades físicas com conseqüências na transdução de sinal e de proteínas ativas na 

membrana (Socaciu et al. 1999). A inserção de carotenóides em membranas depende de sua 

lipofilicidade, de seu ajuste estérico dentro da estrutura da membrana e da sua estabilidade 

durante o processo de incorporação. A taxa de incorporação, sua localização, estabilidade e 

efeitos na dinâmica de membranas são intensivamente investigadas em modelos de 

membranas (Socaciu et al. 2000). Acredita-se também que a incorporação dos carotenóides 

em lipossomos pode ser governada não somente pela polaridade, mas também pela sua 

habilidade em modificar a anisotropia de membranas (Pintea et al. 2005). 

Os detalhes estruturais de um carotenóide específico, como, longa cadeia de duplas 

ligações conjugadas, anéis terminais, exceto o Lic, cuja cadeia carbônica é alifática, e 

diferentes grupos funcionais oxigenados, por exemplo, definem precisamente sua posição e 

orientação em membranas biológicas, além de lhes conferir rigidez à molécula (Shibata et al. 

2001, Kostecka-Gugala et al. 2003, Strzalka et al. 2003). A localização e a orientação dos 

carotenóides fornecem condições favoráveis para interação dos pigmentos com a cadeia acil 

dos lipídios via interações do tipo van der Waals. Estas interações modificam 

significativamente as propriedades físicas da bicamada lipídica, do núcleo hidrofóbico em 

particular, e na barreira de difusão através da membrana de íons, oxigênio molecular e de 

outros íons ou moléculas pequenas (Gruszecki & Strzayka 2005). 

 Em bicamadas, a orientação de ligações hidrofóbicas estabilizadas de cadeias de 

hidrocarbonetos está em direção ao interior da bicamada e as cabeças polares hidrofílicas 

estão orientadas em direção à vizinhança da fase aquosa (Ceckler & Cunningham 1997). Os 

carotenóides podem desestabilizar o mosaico de lipídios com um decréscimo da Tt da 

transição de fase gel para líquido-cristalina. A lipofilicidade destes compostos, combinado 

com grupos polares em sua estrutura, pode influenciar, por exemplo, no comportamento 

termotrópico de membranas modelo (Castelli et al. 1999). 

 A diferença organizacional entre carotenos e xantofilas na fase lipídica da bicamada 

pode ser a base de uma diferenciação funcional (Yamamoto & Bangham 1978). Sua 

localização na vizinhança imediata de outras moléculas constituintes de membranas 

biológicas, tais como lipídios e proteínas, fazem parte da organização estrutural e devem fazer 

parte deste sistema complexo com correta posição e orientação (Shibata et al. 2001). A 

capacidade antioxidante das duas classes de carotenóides mostra-se dependente da localização 
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destes na bicamada: os carotenos são capazes de extinguir espécies reativas na região 

hidrofóbica da membrana, enquanto que as xantofilas são efetivas como antioxidantes na 

região polar, expostas ao ambiente aquoso (Socaciu et al. 2002). 

 Os fatores interferentes para uma efetiva interação física de moléculas de carotenóides 

com lipídios da bicamada são, em relação aos carotenóides, a presença de grupos finais 

cíclicos, de grupos funcionais oxigenados e do comprimento da cadeia e, em relação ao 

lipídio, a espessura da membrana e presença de insaturações. Por exemplo, carotenóides 

polares aumentam a ordenação e diminuem o movimento da cadeia acil de membranas na fase 

gel; diminuem a mobilidade das cabeças polares de lipídios; a relação entre o comprimento da 

molécula do carotenóide e da espessura da bicamada lipídica é fator significativo 

determinante do efeito de fluidez de membranas; a presença de insaturações na cadeia acil de 

fosfolipídios de membrana moderam os efeitos de carotenóides polares; e reduzem o 

transporte de oxigênio para todas localizações da membrana (Wisniewska & Subczynski 

1998). 

Por outro lado, dados controversos são reportados sobre a localização e a distribuição 

dos carotenóides na bicamada de membrana miméticas, onde estes apresentam diversidade 

experimental, distintos protocolos, tipos de membranas, específicos carotenóides e seus 

métodos de incubação (Gruszecki & Sielewiesiuk 1990, Socaciu et al. 2002). 

Em Pintea et al. (2005) relata-se que Zea reside principalmente perpendicular ao plano 

da membrana e apresenta um efeito de rigidificação em membranas de 

dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), devido a sua estereoquímica e suas cabeças polares que se 

intercalam bem dentro da estrutura da membrana (encontram-se ancoradas na zona polar 

oposta da membrana, Gruszecki & Strzayka 2005), enquanto que a luteína pode adotar duas 

diferentes orientações, uma perpendicular, como a Zea, e outra paralela à membrana. Segundo 

Subczynski et al. (1993), o efeito de carotenóides polares na estrutura e em propriedades 

dinâmicas de membranas lipídicas é similar ao efeito do colesterol. Eles removem a transição 

de fase ou deixam-na menos definida, aumentam a ordenação e diminuem a mobilidade das 

cadeias acil da PC, o que faz com que a mobilidade das cabeças polares aumente.  

É sugerido que o β-Car permanece inteiramente dentro da parte interna da membrana 

(região apolar) e está distribuído aleatoriamente ao longo da membrana sem nenhuma 

orientação preferencial definida (Burke et al. 2001). Por outro lado, os artigos de                

Pintea et al. (2005), Castelli et al. (1999) e Johansson et al. (1981) afirmam que o β-Car está 

somente localizado no “core” da membrana e paralelo ao seu plano e, segundo             

Jemiola-Rzeminska et al. (2005), as interações apolares entre a cadeia acil da PC e β-Car 



 37

tendem orientar as moléculas deste caroteno mais ou menos paralelamente a normal da 

membrana, especialmente na fase gel. Neste mesmo artigo, encontra-se que a orientação do    

β-Car na membrana depende da composição química da bicamada lipídica, onde estudos de 

espectroscopia Raman ressonante claramente mostraram que o β-Car está paralelamente ao 

plano da bicamada lipídica de dioleoilfosfatidilcolina, mas perpendicular ao plano da 

bicamada de PC de soja. 

O β-Car não é somente efetivo na reforço da estruturas de membranas pela 

rigidificação do córeo hidrofóbico, mas condiciona a membrana ser menos compacta em sua 

região polar. Ele mantém um grau de mobilidade substancial, aumentando a liberdade de 

movimento de cabeças polares de fosfolipídios, resultando na fluidificação da membrana 

(Havaux 1998, Shibata et al. 2001, Socaciu et al. 2002). Este último efeito pode ser direto na 

diminuição da barreira de penetração não somente de partículas positivamente carregadas, 

mas também de moléculas pequenas incluindo ERO responsáveis por iniciarem processos de 

lipoperoxidação. Em contraste, carotenóides polares, como a Zea, mostram-se bem adaptados 

para estabilizar biomembranas e providenciar proteção contra danos oxidativos (Gabrielska & 

Gruszecki 1996). 

A incorporação de carotenos no interior do núcleo hidrofóbico da bicamada lipídica 

perturba a microestrutura natural da membrana lipídica e é aparentemente responsável pelo 

aumento na fluidez de membrana ou de sua desordem, aumentando a mobilidade lateral dos 

lipídios de membrana, diminuindo a temperatura de transição de fase e a formação de uma 

fase gel adequada, além de diminuir a ordenação da membrana no seu estado cristalino. Para 

temperaturas inferiores à Tt, este efeito é intenso, mas ele depende da composição do 

fosfolipídio (Socaciu et al. 2002, Ly & Longo 2004).  
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22..  OObbjjeettiivvooss  

 

Os objetivos deste trabalho foram: 
 

 determinar o efeito de poluentes metálicos no crescimento das algas marinhas 

Tetraselmis gracilis e Gracilaria tenuistipitata para determinação de parâmetros 

toxicológicos e da toxicidade relativa entre os metais cádmio, cobre, mercúrio e 

chumbo; 
 

 analisar os níveis de pigmentos auxiliares na fotossíntese presentes nestas algas para 

modelos de estresse biótico (senescência celular) e antropogênico (exposição metálica 

aguda e crônica); 
 

 avaliar o papel estrutural de carotenos e do extrato metanólico de T. gracilis 

incorporados em membranas miméticas (lipossomos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

 

 

33..  MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss  

 

3.1. Cultivo das algas marinhas e coleta da biomassa 
 

 As algas marinhas estudadas foram: a microalga Tetraselmis gracilis e a macroalga 

Gracilaria tenuistipitata. Os inóculos foram obtidos da Coleção do Banco de Cultura de 

Microalgas do Instituto Oceanográfico da USP e da Coleção do Banco de Algas do Instituto 

de Biologia da USP, respectivamente. As informações gerais, classificação taxionômica e 

informações de isolamento, são apresentadas nas Tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4: Informações sobre a microalga T. gracilis (Tomas 1997). 

Tetraselmis gracilis (Kylin) Butcher 
Divisão Prasinophyta 

Classe Prasinophyceae 

Ordem Chlorondendrales 

Família Chlorodendraceae 

Isolamento Cananéia (C1) – SP 

 

Tabela 5: Informações sobre a macroalga G. tenuistipitata (Critchtley 1993). 

Gracilaria tenuistipitata var. liui Zhang & B. M. Xia 
Divisão Rhodophyta 

Classe Rhodophyceae 

Ordem Gracilariales 

Família Gracilariaceae 

Fase Tetrasporofítica 

Isolamento Haikou (China) 

 

 As culturas foram mantidas em incubadoras (Precision Scientific, modelo 818) com 

fotoperíodo de 12 h de exposição à luz e 12 h de escuro, alternados, com radiância de         

120 µmol.quanta.m-2.s-1, medida por um quantameter (sensor plano, modelo PMA            

2200 - Photometer/Radiometer) e temperatura de 20 (± 1)oC, sendo agitadas e trocadas de 

posição freqüentemente.  
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Em todas as realizações experimentais foi efetuada a padronização tanto da densidade 

de inóculo como da idade fisiológica da cultura. Estas informações em conjunto com os meios 

de cultura empregados para cada espécie são descritos a seguir. 

Para T. gracilis, o meio de cultura utilizado foi o Guillard F/2 (Guillard 1975) em 

água do mar estéril, omitindo o silicato. A aclimatação dos inóculos foi realizada 

semanalmente para sua manutenção e coleta, partindo-se de culturas parentais não axênicas 

(unialgais) mantidas nas mesmas condições experimentais. A densidade celular dos inóculos 

corresponde a 5.104 cel/mL. Este valor foi estabelecido a partir da curva de crescimento.  

Para G. tenuistipitata, o meio de cultura empregado foi o von Stosch (Edwards 1970), 

também em água do mar estéril. A repicagem foi realizada considerando-se a proporção       

de 1 g de ápices de alga fresca por 200 mL de meio de cultura, sendo o meio renovado, 

também semanalmente, para sua manutenção e coleta. O preparo dos inóculos foi realizado 

através da remoção dos ápices (~ 2 cm) com o auxílio de uma lâmina. Estes foram secos com 

papel absorvente e pesados para a determinação do volume de meio de cultura a ser 

adicionado, obedecendo à proporção estabelecida. 

Os inóculos de culturas em fase de crescimento exponencial foram aclimatados para 

microalga por pelo menos duas gerações e para macroalga, três repicagens. Após período de 

aclimatação, o material biológico estava pronto para a realização dos experimentos 

estabelecidos. 

Na metodologia empregada para a coleta do material biológico, para T. gracilis, um 

volume de cultura (definido experimentalmente, em conseqüência do número de células 

depender do valor do inóculo e/ou da fase de crescimento) foi centrifugado (Sorvall  RC-5B) 

a 10.000 rpm, durante 20 min, a 20oC. O sobrenadante foi removido através de sucção a 

vácuo e as células foram transferidas com o auxílio de micropipetas para tubos Eppendorf 

âmbares previamente pesados (Mettler AE200). Estas foram submetidas a uma nova 

centrifugação (Centrifuge 5415 C - Eppendorf) nas mesmas condições durante 1 min, onde se 

remove novamente o excesso do sobrenadante. Para G. tenuistipitata, a coleta da biomassa foi 

realizada manualmente, sendo os ápices removidos com o auxílio de uma pinça. Estes foram 

secos com papel absorvente e transferidos para tubos Eppendorf âmbares, também 

previamente pesados em balança analítica (Mettler AE200). Posteriormente, pesava-se 

novamente para determinação do peso fresco (PF). As condições de centrifugação foram 

determinadas, na época, pela Pós-Doc do laboratório Dra. Teresa Cristina S. Sigaud-Kutner 

(Sigaud-Kutner et al. 2002). 
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 As coletas de biomassa de ambas as algas ocorreram entre a 5a e 7a hora após o início 

do período de exposição à luz, isto é, durante o período de máxima capacidade fotossintética, 

onde há uma maior presença dos pigmentos fotossintéticos: clorofilas, ficobiliproteínas e 

carotenóides (Prezelin & Sweeney 1977). Em seguida, as amostras foram congeladas em 

nitrogênio líquido e mantidas no freezer à -80oC (-86 C Ult Freezer - Thermo Forma 8525), 

até o momento das análises. 

 

3.2. Curvas de crescimento 
 

 Para a determinação das curvas de crescimento, o desenvolvimento algal foi 

monitorado durante 24 dias, para microalga, e 41 dias, para macroalga. Cada réplica 

(triplicata) foi incubada nas condições de cultivo relatadas no item 3.1, cujos inóculos 

possuíam densidade de 5.104 cel/mL e 5g/L, respectivamente. 

 Para T. gracilis, as amostras (± 3 mL da cultura) foram coletadas nos dias 0 (inóculo), 

3, 7, 10, 14, 17, 21 e 24, e as células fixas em formol 4% para posterior contagem em 

hemocitômetros do tipo Nageotte, sob microscópio óptico (Nykon Type 120, Eclipse ∈ 600). 

Para cada dia experimental, foi determinada a média da densidade celular, com base na média 

de contagens do número de células. A curva de crescimento foi construída a partir destes 

valores em função do tempo (dias). 

 Em relação à macroalga, a curva de crescimento foi determinada através do 

monitoramento do aumento de biomassa fresca. Para a determinação do PF, as réplicas foram 

secas com papel absorvente e pesadas em balança analítica. A cada três dias, foi determinada 

a taxa de crescimento diário, a qual foi obtida pela equação (Lignell & Pedersén 1989), onde: 

 

 

•  Tc = taxa de crescimento diário 

•  Bf = biomassa final (mg/mL ou cel/mL) 

•  Bi = biomassa inicial (mg/mL ou cel/mL) 

•  t-1: dia-1 

 

Com estes dados em função do tempo (dias), construiu-se a curva de crescimento para 

esta macroalga. 

TcTc == BBff
BBii

tt--11

11 100100TcTc ==TcTc == BBff
BBii

BBff
BBii

tt--11

11 100100
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3.3. Extração e análise dos pigmentos por CLAE 
 

 A extração dos pigmentos foi feita tomando-se os cuidados necessários à extração de 

carotenóides (Schiedt & Liaaen-Jensen 1995), com o intuito de evitar a oxidação dos mesmos 

durante este processo. Para a análise em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) dos 

pigmentos fotossintéticos, carotenóides e clorofilas, as medidas experimentais foram 

realizadas em triplicata. As metodologias referentes à seleção dos solventes utilizados na 

extração, o desenvolvimento da metodologia de análise cromatográfica e à identificação dos 

pigmentos fotossintéticos através de padrões comerciais estão descritas em Pinto (2002).  

 Para T. gracilis, a extração foi conduzida com uma mistura dos solventes MeOH:DMF 

(86:14/v:v), de grau cromatográfico, na proporção de 5 mg de peso seco (PS) por mL de 

solvente. A secagem das amostras foi efetuada a partir do processo de liofilização       

(VLP200 ValuPump – Thermo Savant). Os valores de PS foram determinados por pesagem 

em balança analítica. Após a adição da mistura de solventes, as células rompidas foram 

mantidas no ultra-som (Bransonic  3) por 15 min, para a otimização do processo de extração. 

Posteriormente, este material foi centrifugado a 10.000 rpm durante 1 min, removido o 

sobrenadante com auxílio de micropipeta e filtrado (seringas de 1 mL acoplada a filtros 

Millipore 0,22 µm) para um frasco âmbar de 1 mL com tampa de teflon, próprios para CLAE 

com autoinjetor.  

 Para G. tenuistipitata, a extração foi conduzida com DMF, também de grau 

cromatográfico, na proporção de 200 mg de PF por mL de solvente, e posteriormente 

trituradas em nitrogênio líquido e transferência para tubos Eppendorfs âmbares. Após 

permanência no ultra-som por 15 min, foi realizada a centrifugação a 10.000 rpm durante        

1 min, em seguida, a remoção do sobrenadante com auxílio de micropipeta e filtrou-se 

(seringas de 1 mL acoplada a filtros Millipore 0,45µm) para um frasco âmbar de 1 mL com 

tampa de teflon, próprios para CLAE com autoinjetor.  

Após este procedimento, as amostras estavam prontas para análise dos pigmentos por 

CLAE, cujo aparelho utilizado foi um Shimadzu com detectores Diode Array e UV-VIS 

(SPD-M10AVP), duas bombas (LC-10AD), um degaseificador (DGU-14A), um autoinjetor 

(SIL-10AD), com software Class-vp 5.032. Para a análise dos pigmentos foi empregada a 

coluna Luna RP-18 (250 x 4,60 mm, 5 µm, Phenomenex®). O método consiste em um sistema 

binário, cujas fases móveis foram uma mistura de MeOH:H2O (11:4) e AcOEt, utilizando-se o 

gradiente descrito na Tabela 6, com fluxo de 1 mL/min e o comprimento de onda (λ) de 

detecção foi de 445 nm (Pinto 2002). O volume injetado por amostra foi de 100 µL.  
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Tabela 6. Programa de eluição para análise de pigmentos por CLAE. 

Tempo (min) MeOH:H
2
O (%) AcOEt (%) 

0 75 25 

20 45 55 

27 25 75 

35 25 75 

 

3.4. Construção das curvas de calibração dos padrões de pigmentos 

fotossintéticos 
 

 Foram construídas as curvas de calibração para os pigmentos fotossintéticos: Viola, 

Zea, Cl-a, Cl-b e β-Car. As análises foram elaboradas em triplicata (item 3.3) e as curvas de 

calibração foram construídas relacionando a média entre as áreas de cada pico com os 

respectivos valores de concentração.  

 

3.5. Avaliação dos níveis de pigmentos para as diferentes fases de crescimento 
 

Inóculos em triplicata, tanto de T. gracilis como de G. tenuistipitata, foram mantidos 

em incubadoras nas condições de cultivo estabelecidas (item 3.1). Nos dias referentes às fases 

de crescimento exponencial (4o dia para T. gracilis e 6o dia para G. tenuistipitata) e 

estacionária (10o dia para T. gracilis e 24o dia para G. tenuistipitata) foram coletados        

(item 3.1) 250 mL e 200 mg, respectivamente, de cultura por amostra para posterior extração 

e análise dos pigmentos em CLAE (item 3.3). 

 

3.6. Bioensaios de toxicidade para os metais Cd, Cu, Hg e Pb 
 

 A realização de bioensaios de toxicidade tem como intuito a determinação do grau de 

toxicidade dos metais Cd, Cu, Hg e Pb em relação às algas T. gracilis e G. tenuistipitata. A 

forma predominante dos metais estudados é catiônica bivalente, as quais somente existem sob 

condições específicas, e também são responsáveis pelos efeitos observados. Os sais utilizados 

foram: Cd(NO3)2.4H2O; CuSO4.5H2O; HgCl2; Pb(NO3)2. 

As metodologias empregadas no tratamento das algas à exposição aos metais e na 

estimativa dos parâmetros toxicológicos foram conduzidas em relação a protocolos de 

agências de controle ambiental de âmbito nacional (IBAMA) e internacional (EPA, OECD). 

Estes protocolos consideram para a avaliação da toxicidade: a escolha do organismo; 
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determinação do tempo de exposição; realização de testes preliminares para o estabelecimento 

do intervalo de concentrações a ser utilizado no teste definitivo; realização do teste definitivo; 

e o cálculo da CE50. 

Os inóculos em triplicata, tratados e não tratados (controle), tanto de T. gracilis como 

de G. tenuistipitata, foram mantidos em incubadoras nas mesmas condições de cultivo 

estabelecidas (item 3.1). Os tempos de exposição estabelecidos foram de 48 h para microalga 

e de 144 h para macroalga.  

Foi inicialmente escolhido arbitrariamente um total de sete concentrações mais o 

controle para determinação da faixa de concentração para cada metal, onde foram analisados 

os efeitos destes metais em função do crescimento algal. Este tipo de análise, além de ser uma 

resposta imediata do organismo de estudo, foi uma maneira direta e simples de verificar a 

implicação do efeito ocasionado pelo metal e, conseqüentemente, relacionar tais observações 

em relação à toxicidade deste poluente.  

Após estes períodos, através da determinação das densidades algais, realizada por 

contagem celular para a microalga e por pesagem para a macroalga (item 3.1), para cada 

concentração de metal utilizada, foram calculadas as respectivas taxas de crescimento diário 

(item 3.2). Estas foram convertidas em porcentagem de crescimento em relação ao grupo não 

tratado (100% de crescimento). Com as médias das porcentagens em função das 

concentrações foram construídos os gráficos, que posteriormente foram utilizados na 

determinação da CE50 e da CE15 para os diferentes metais estudados. 

 

3.7. Construção dos modelos de estresse agudo e crônico para avaliação dos 

níveis de pigmentos frente à promoção do estresse oxidativo 
 

Na realização deste experimento, tanto para o tempo de exposição agudo como para o 

crônico, foi adicionada uma concentração subletal de cada metal às réplicas dos inóculos, que 

corresponde a CE15, determinada graficamente baseando-se nos resultados dos bioensaios de 

toxicidade.  

As réplicas, tratadas e não tratadas, foram mantidas em incubadoras e coletadas        

(T. gracilis: 250 mL; G. tenuistipitata: 200 mg - item 3.1) para posterior extração e análise 

dos pigmentos em CLAE (item 3.3), após tempos de exposição de 96 e 240 h, para microalga, 

e 144 e 600 h, para macroalga, para os modelos de estresse agudo e crônico, respectivamente. 

Os tempos de exposição correspondem à fase de crescimento exponencial (modelo agudo) e 

estacionária (modelo crônico). 
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3.8. Construção dos lipossomos: vesículas unilamelares grandes 
 

Esta etapa de trabalho foi realizada em colaboração com a Profa. Dra. Iolanda Midea 

Cuccovia e com a sua pós-doutoranda Dra. Katia Regina Perez Daghastanli do Instituto de 

Química da USP. 

Os fosfolipídios escolhidos para a construção das membranas miméticas                

foram o DMPC (1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina) e o DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-

glicero- 3-fosfatidilcolina). Incorporou-se também à bicamada 0,5% em mol de DCP, isto é, 

adição de carga negativa ao sistema, com o objetivo de aumentar a estabilidade física das 

vesículas. Uma menor estabilidade física leva à liberação do composto encapsulado e/ou às 

mudanças de tamanho e formato da vesícula, decorrente de processos de agregação ou de 

fusão (Crommelin & Schreier 1994). Na Figura 9 encontram-se as estruturas químicas destes 

compostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 9. Estrutura química do DMPC, do DPPC e do DCP. 

DMPC: 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 
 

O

O

O

O

H
OP

O

O

O
N
+ -

 
 
 
DPPC: 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 
 

N
O P O

O

O

O
H O

O

O

+ -  
 
 
DCP: dicetilfosfato de sódio 
 

CH3(CH2)15 O P O
O

(CH2)15CH3

O Na
+

 



 46

A metodologia empregada para a construção das vesículas foi a de injeção, em meio 

aquoso, de anfifílicos dissolvidos em solvente orgânico (Cuccovia et al. 1997). Os aparatos 

experimentais estão ilustrados na Figura 10, onde o sistema 4 encontra-se acoplado ao um 

banho termostatizado à 43oC para a remoção do CH2Cl2 (temperatura acima da ebulição do 

solvente) e com auxílio de borbulhamento de N2 (eliminação por arraste). Durante este 

processo, ocorre a formação de espuma que foi eliminada com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur (5) e também com o borbulhamento de N2. Apesar da temperatura do banho ser 

elevada para as vesículas construídas com incorporação de carotenóides, os mesmos não 

sofrem oxidação devido ao fluxo de N2 contínuo durante todo o procedimento. A integridade 

dos carotenóides é verificada determinando-se sua concentração antes e depois de todos os 

processos de análises experimentais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Aparatos experimentais utilizados para a obtenção das vesículas no 

processo de injeção, em meio aquoso (TRIS-HCl 20 mM, pH = 7,2), de anfifílicos dissolvidos 

em solvente orgânico (CH2Cl2). O procedimento para a obtenção das vesículas, segundo este 

processo, realiza-se nas seguintes etapas: 

i. Adicionam-se em tubo de ensaio (1) os anfifílicos, que em seguida são dissolvidos em 

solvente orgânico (concentrações pré-estabelecidas) e os compostos a serem 

incorporados à membrana, também dissolvidos na mesma fase orgânica; 
 

ii. Este volume é transferido do tubo de ensaio com o auxílio de uma seringa acoplada a 

uma tubulação (2); 
 

iii. Remove-se esta tubulação e conecta-se a seringa em uma outra, que já está acoplada ao 

sistema de preparo das vesículas (4), o qual encontra-se termostatizado à 43oC; 
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iv. Remove-se o ar da tubulação e se fixa esta seringa a um injetor automático (3); 
 

v. Transfere-se um volume conhecido de tampão TRIS-HCl 20 mM (pH = 7,2) para o 

sistema 4, no qual é borbulhado continuamente um fluxo moderado de N2;  
 

vi. Inicia-se a injeção do anfifílico dissolvido em solvente orgânico (volume de 0,5 mL a 

uma velocidade de 10 mL/h).  
 

vii. Durante este processo há formação de espuma que é eliminada com o auxílio de uma 

pipeta Pasteur conectada a uma tetina (5). As vesículas são coletadas com a mesma 

após o término do processo que ocorre ao final da injeção de todo o volume de 

anfifílico e com a remoção total do solvente orgânico. 

 

Logo em seguida, foi realizada a extrusão das vesículas (extrusor LiposoFast-

AVESTIN), com um número ímpar de vezes, em geral de 13 a 15, com membranas de 

policarbonato com poros de 100 nm, para obtenção das LUVs. Na Figura 11 é apresentada a 

ilustração do extrusor utilizado na confecção das vesículas (MacDonald et al. 1991). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11. Desenho do extrusor utilizado na preparação das LUVs. 

 

3.9. Medidas de espalhamento de luz 
 

Primeiramente, foi realizado o procedimento para a construção das vesículas 

unilamelares de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP, além da incorporação de carotenos e do 

extrato metanólico da microalga T. gracilis (ExtMeOH), através da técnica de injeção, como 

descrito no item 3.8. A incorporação dos padrões comerciais dos carotenos e do ExtMeOH à 

bicamada lipídica foi realizada a partir da solubilização destes na mesma fase orgânica 

utilizada para a solubilização dos fosfolipídios (CH2Cl2). 
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Em relação ao ExtMeOH, diferentes concentrações foram adicionados para a 

confecção das LUVs com intuito de observar a dependência da concentração em relação às 

propriedades estruturais das membranas miméticas, além da sua composição em função das 

diferentes fases de crescimento. Para a obtenção do ExtMeOH, as réplicas de culturas de        

T. gracilis foram cultivadas e coletadas nas mesmas condições descritas no item 3.1, onde, 

nos dias referentes às fases de crescimento exponencial (4o dia) e estacionária (10o dia), foram 

coletados 1 L de cultura. Após adição de MeOH às células coletadas (extração dos pigmentos 

fotossintéticos e de outros compostos solúveis nesta fase orgânica), seguida por centrifugação 

(5 min, 4oC, 10.000 rpm), removeu-se o sobrenadante e imediatamente liofilizou-se para 

obtenção do ExtMeOH (estoque de 10 mg PS/mL) . 

Após a construção das vesículas, as medidas de espalhamento de luz foram realizadas 

em um espectrofotômetro (Cary-3E UV-Vis-Varian) utilizando o programa computacional 

Thermal. Medidas de absorbância (λ = 250 nm) em função da temperatura (entre 15o e 30oC) 

foram realizadas para a determinação da Tt e das temperaturas Tt’ e Tt’’ para os diferentes 

tipos de vesículas confeccionadas.  

Para a confirmação da temperatura exata durante as análises, a temperatura foi 

acompanhada utilizando-se um termômetro digital (Type Kthermocouple - Digi-Sense ), o 

qual foi calibrado com um termômetro de referência (EXTEC) do Instituto Nacional de 

Metrologia (INMETRO). Correlacionando as temperaturas medidas com aquelas referentes à 

temperatura do bloco do espectrofotômetro, foi construída uma curva de calibração, onde foi 

constatado que há uma diferença de 1,4oC a menos. Este fator de correção foi utilizado em 

todas as medidas realizadas e os dados apresentados foram corrigidos. 

Os valores de incorporação de ambos carotenos e do ExtMeOH nas LUVs foram 

determinados através de espectrometria de absorção UV-Vis. As medidas de absorção foram 

realizadas no mesmo espectrofotômetro, utilizando o programa computacional           

Advanced Reads. Os procedimentos empregados são descritos a seguir. 

 

3.10. Dosagem de fosfolipídios 
 

De acordo com o procedimento de Rouser et al. (1970), as concentrações de 

fosfolipídios das vesículas foram determinadas dosando-se o fosfato inorgânico do lipídio. O 

procedimento experimental é descrito a seguir: um volume conhecido de amostra (100 µL), 

em conjunto com outros volumes conhecidos de uma solução padrão de 1 mM de KH2PO4   

(10 a 100 µL - curva de calibração), foram transferidos a tubos de ensaio (pyrex) previamente 
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lavados com HCl 10% (v/v, para remoção de possíveis traços de fosfato). Estes foram levados 

à secura em estufa a 120oC e, em seguida, foi adicionado 0,4 mL de HClO4 concentrado. Os 

tubos foram devidamente tampados para hidrólise ácida em bloco quente à 180oC por uma 

hora. Com a mineralização de todo o fosfato e após o resfriamento dos tubos, foi adicionado 1 

mL de água Milli-Q. Em seguida, foi adicionado 0,4 mL de molibdato de amônio          

(1,25%, p/v) e imediatamente agitou-se em vortex. Nesta etapa forma-se um complexo do 

ortofosfato gerado com o molibdato de amônio. Então, foi adicionado 0,4 mL de ácido 

ascórbico (3%, p/v) e imediatamente também agitou-se em vortex. Nesta etapa ocorre a 

redução deste complexo. Fervem-se os tubos em banho-maria por aproximadamente 5 min. 

Este tempo foi monitorado pela coloração azul das amostras (indicação da presença de 

fosfato) durante este processo, utilizando-se KH2PO4 como padrão. 

Após resfriamento dos tubos, os valores de absorbância foram medidos em 797 nm. 

Estes foram convertidos em concentração a partir da equação obtida através da curva de 

calibração construída nas mesmas condições. 

 

3.11. Determinação da incorporação dos carotenos e do ExtMeOH 
 

A incorporação dos carotenos e do ExtMeOH de T. gracilis na bicamada lipídica foi 

estimada a partir da determinação da concentração dos mesmos nas vesículas após o processo 

de extrusão.  

Para a determinação da concentração do composto incorporado é necessário o 

rompimento das vesículas com solvente orgânico. Os valores de absortividade molar (ε), λ 

máximo e solvente orgânico utilizado seguem abaixo na Tabela 7 (Britton et al. 1995, Jeffrey 

et al. 2005).  

 

Tabela 7. Valores de absortividade molar, comprimento de onda máximo e solvente 

utilizados na determinação da incorporação de β-Car, Lic e Cl-a em bicamadas lipídicas. 

Pigmento ε λ Solvente 

β-caroteno     140.400 M-1.cm-1 450 nm EtOH 

Clorofila-a 0,07995L/mg.cm-1 665 nm MeOH 

Licopeno    185.000 M-1.cm-1 474 nm Acetona 
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Dispondo dos valores de absortividade molar e da medida de absorbância das 

amostras, as concentrações foram calculadas segundo a equação de Beer-Lambert: A = ε.C.l. 

A partir dos dados de concentração de lipídios (item 3.12) e do composto em estudo de 

uma determinada amostra foi possível avaliar a porcentagem de incorporação, pela razão entre 

as concentrações de lipídio (100%) vs composto. 

 

3.12. Medidas de Fluorescência e de Quimiluminescência  
 

Medidas a partir da técnica de espectrometria de fluorescência foram realizadas para 

a determinação da fluorescência gerada após reação da sonda 4-amino-5-metilamino-2’,7’- 

difluorfluoresceína (DAF-FM), com o NO gerado pelo doador fotolábil nitroprussiato de 

sódio (SNP - estrutura química apresentada na Figura 12), formando um derivado triazólico, 

a DAF-FM T, durante tempos pré-determinados. A reação de formação da DAF-FM T é 

apresentada na Figura 13 (Kojima et al. 1999).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Estrutura química SNP (gerador de NO). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 13. Reação da sonda DAF-FM com NO na presença de O2 (Itoh et al. 2000), 

produzindo a forma triazólica desta sonda fluorescente (DAF-FM T). 
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A sonda selecionada apresenta um limite de detecção da ordem de 2 nM de NO, sendo 

bem mais sensível que outras sondas, como, por exemplo, a DAF-2, da ordem de 1,4 vezes. 

Sua intensidade de fluorescência é estável para valores de pH acima de 5,8 e apesar de sondas 

fluorescentes de NO (DAFs) serem sensíveis à luz, a DAF-FM é a mais resistente. Sua forma 

triazólica (DAF-FM T) é mais estável do que a DAF-2 T e DAF-4 T. Os comprimentos de 

onda de excitação e de emissão são da ordem de 480 nm (±20) e 535 nm (±25), 

respectivamente (Itoh et al. 2000; Nagano & Yoshimura 2002; Balcerczyk et al. 2005; Zguris 

& Pishko 2006). 

Segundo Denicola et al. (1996), a sonda DAF-FM estaria localizada no compartimento 

central aquoso da vesícula. No entanto, devido às características químicas desta sonda, 

provavelmente durante a confecção das vesículas esta permaneceria incorporada também à 

membrana em função de seu caráter apolar. Isto causaria interferências nas medidas, pois se 

pretendia observar o que aconteceria com a permeação de NO através da membrana. Para 

contornar este problema, o gerador de NO foi encapsulado no compartimento central aquoso 

das vesículas devido às suas características químicas, principalmente por apresentar baixa 

afinidade por fases lipídicas. 

Também foram realizadas cinéticas de liberação e de permeação de NO através da 

técnica de quimiluminescência, utilizando-se um analisador de NO (NOA, Sievers NOA 

280). Esta é uma medida direta de NO, onde o NO gerado é arrastado pelo fluxo de N2 

constante e reage com O3 produzindo NO2 no estado excitado (NO2*). O NO2*, ao retornar ao 

estado fundamental de energia, emite luz (luminescente), a qual é detectada pelo NOA, como 

mostra as reações a seguir: 

 

 

 
 

Em ambas metodologias, o procedimento para a construção das LUVs de DMPC e de 

DPPC com 0,5% de DCP, além da incorporação de carotenos, foi realizado através da técnica 

de injeção, como descrito no item 3.8. As únicas modificações efetuadas foram a adição de 

SNP 50 mM no tampão TRIS-HCl 20 mM (pH = 7,2) para a confecção das vesículas e a 

concentração final de fosfolipídio (30 mM). Este procedimento é empregado para que o 

gerador de NO fosse encapsulado dentro do volume interno da LUVs, contrário dos carotenos 

que se apresentam incorporados à membrana lipídica. 
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Após a extrusão das vesículas para obtenção das LUVs, foi realizada a remoção do 

SNP não encapsulado através de cromatografia de filtração em coluna de SEPHADEX         

G-25 medium (1,2 x 20 cm), saturada previamente com mesma fase lipídica e utilizando-se 

como fase móvel tampão TRIS-HCl 20 mM (pH = 7,2) contendo 150 mM de NaCl para 

equilibrar a força iônica do volume interno do lipossomo e o meio externo, a fim de evitar o 

rompimento das vesículas.  

Para a quantificação do SNP encapsulado no volume interno das vesículas, em uma 

alíquota dos LUVs cromatografadas (item 3.11) foram adicionados 50 µL de dodecil sulfato 

de sódio (SDS) 10% (p/v) para liberação do conteúdo interno, através do rompimento da 

bicamada ocasionado por este detergente. O SDS foi selecionado por não apresentar absorção 

na região de UV. Assim, a concentração do SNP pode ser estimada por interpolação da 

absorção da amostra em uma curva de calibração (r = 0,9996) obtida de concentrações 

conhecidas de 0,1 a 100 µM, considerando-se o comprimento de absorção de 230 nm. 

Para a realização das análises de fluorescência (Espectrofluorímetro Hitachi - F 2000), 

utilizou-se uma cubeta de quartzo para fluorescência, de caminho óptico de 1 cm. Para um 

volume final de 2 mL, 100 µL de LUVs com SNP encapsulado e 30 µL de DAF-FM (0,1 µM 

final) foram adicionados a TRIS-HCl 20 mM com NaCl 150 mM. Detectou-se a emissão de 

fluorescência em 515 nm, gerada pela excitação em 495 nm, durante tempos de análise 

variados pré-determinados. A liberação do NO pelo SNP encapsulado foi induzida através da 

incidência de luz do comprimento de onda de excitação utilizado durante as medidas. Através 

dos gráficos de intensidade de fluorescência em função do tempo, foram determinados os 

valores de velocidade inicial de formação do produto da reação entre o NO formado na 

solução (cinética de liberação) e também dentro do volume interno de LUVs (cinética de 

permeação), com a DAF-FM em solução. 

Já para as análises de quimiluminescência, em um tubo de ensaio, uma alíquota      

(100 µL) de LUVs com SNP encapsulado foi adicionada a TRIS-HCl 20 mM com 150 mM de 

NaCl, para um volume final de 2 mL. Este volume é então transferido com auxílio de uma 

pipeta para dentro da câmara do analisador de NO, onde, após sua vedação, se passa um fluxo 

contínuo de N2 utilizado para o arraste do NO liberado pela amostra para dentro do detector. 

Os aparatos experimentais utilizados se encontram ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14. Aparatos experimentais utilizados para análise de NO. Estes são 

conectados tanto ao equipamento do NOA como ao cilindro de N2. 

 

As medidas são realizadas em função do tempo (15 min) e a temperatura da solução é 

de aproximadamente 30oC (±1), medida com a utilização de um termômetro digital. A 

formação do NO pelo SNP encapsulado no volume interno das LUVs ocorre através da 

incidência de luz branca nas amostras. A fonte de luz utilizada localizava-se a 15 cm da 

câmara de análise, cuja intensidade de luz foi em torno de 19000 Lux, medida por um 

quantameter.  

Como critério de comparação, também foram realizadas análises de NO liberado 

previamente das LUVs pelo rompimento da membrana ocasionado pela adição de 100 µL de 

SDS 10% (p/v), onde se observa apenas a reação de formação do NO em solução (cinética de 

liberação). Para as vesículas íntegras, após a formação do NO dentro do volume interno, 

ocorre a sua permeação através da membrana (cinética de permeação). 

Os resultados são expressos através do cálculo da velocidade inicial obtida através da 

regressão linear dos gráficos de intensidade de emissão de fluorescência e do decaimento 

exponencial de 1a ordem dos gráficos de quimiluminescência, eliminando-se a fase “lag” 

inicial para ambas as determinações. 

As constantes de velocidade aparente de 1a ordem (kobs) foram obtidas através do 

ajuste teórico dos resultados experimentais a um decaimento de 1a ordem. O tempo de      

meia-vida (t1/2) do processo está relacionado pela equação: t1/2 = 0,693/ kobs. 
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3.13. DLS: Determinação do diâmetro hidrodinâmico das LUVs 
 

 Foram realizadas medidas para a determinação do Dh das LUVs. A distribuição de 

tamanhos das vesículas foi analisada através da medida de espalhamento de luz dinâmico 

(DLS – Dynamic Light Scattering), em um equipamento de marca Brookhaven Instruments 

Corp. (Particle Sizing Software Ver. 2.29), modelo BI-MAS.  

O laser de He-Ne de comprimento de onda de 660 nm serviu como fonte de luz e as 

amostras foram medidas com ângulo de espalhamento de 90o. A priori à realização das 

medidas, as amostras foram diluídas 100 vezes com mesmo tampão de confecção das 

vesículas filtrado em membrana de teflon Millipore de 0,45µm para eliminação de possíveis 

partículas de poeira. A temperatura durante as análises foi mantida em 25oC. 

 

3.14. DSC: medidas de calorimetria 
 

 Medidas de calorimetria foram executadas no equipamento de calorimetria diferencial 

de varredura (DSC-Differential Scanning Calorimeter) de elevada sensibilidade (VP-DSC 

Micro Calorimeter-MicroCal ), utilizando o programa computacional Origin Microcal,    

LLC DSC. As medidas de calorimetria em função do aumento da temperatura foram 

realizadas para os diferentes tipos de vesículas confeccionadas (item 3.8): LUVs de DMPC e 

de DPPC com 0,5% de DCP e também com incorporação de β-Car e Lic. Previamente às 

análises, foi realizada a degazeificação das amostras sob vácuo para evitar a formação de 

bolhas. A faixa de temperatura utilizada foi de 15º a 40oC para sistemas lipídicos contendo 

DMPC e de 20º a 60oC para sistemas lipídicos contendo DPPC, a uma taxa de 90oC.h-1.  

 

3.15. ANOVA: tratamento estatístico 
 

 Os dados dos experimentos que foram realizados em triplicata foram tratados com 

ferramentas estatísticas básicas utilizando-se a análise de variância One-Way ANOVA, com 

nível de significância de p < 0,05.  
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44..  RReessuullttaaddooss  

 
4.1. Algas Marinhas 
 

4.1.1. Curvas de crescimento  
 

 As curvas de crescimento referentes às algas marinhas T. gracilis e G. tenuistipitata 

são apresentadas nas Figuras 15 e 16. Através destas curvas de desenvolvimento algal é 

possível observar a presença das diferentes fases de crescimento, que compreendem a fase de 

crescimento exponencial e a estacionária. As setas vermelha e azul representam os dias de 

amostragem, para posterior dosagem de pigmentos, referentes às fases de crescimento 

exponencial e estacionária, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curva de crescimento de T. gracilis. As setas indicam o 4o e o 10o dia de 

amostragem referentes às fases de crescimento exponencial (vermelha) e estacionária (azul), 

respectivamente. 
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Figura 16. Curva de crescimento de G. tenuistipitata. As setas indicam o 6o e o 25o 

dia de amostragem referentes às fases de crescimento exponencial (vermelha) e estacionária 

(azul), respectivamente. 

 

A partir das curvas de crescimento, os períodos correspondentes às fases de 

crescimento exponencial, estacionária e as taxas máximas de crescimento para cada alga 

estudada foram determinados e constam na Tabela 8. Períodos distintos de desenvolvimento 

foram observados em razão dos diferentes ciclos de vida de cada alga marinha.  

 

Tabela 8. Períodos correspondentes às fases de crescimento exponencial e 

estacionária (dias) e taxas máximas de crescimento para T. gracilis e G. tenuistipitata. 

Crescimento Algal T. gracilis (dias) G. tenuistipitata (dias) 
Fase Exponencial 0-4 0-24 

Fase Estacionária 9-24 30-41 

Taxa Máxima 0,87 (± 0,09) 0,024 (± 0,001) 

 

Todos os experimentos envolvendo estas espécies foram padronizados a partir das 

informações obtidas através das curvas de crescimento das algas marinhas, principalmente em 

relação às densidades dos inóculos e dos períodos correspondentes às fases de crescimento 

exponencial e estacionária. 
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4.1.2. Identificação dos pigmentos fotossintéticos 
 

Para a identificação dos pigmentos fotossintéticos, foram obtidos os cromatogramas 

dos extratos brutos de ambas as algas, apresentados na Figuras 17 e 18 (T. gracilis e             

G. tenuistipitata, respectivamente). Os parâmetros de identificação utilizados foram: 

comparação dos espectros de absorção dos padrões comerciais autênticos com aqueles 

observados nos cromatogramas do extrato bruto de cada alga marinha, além da coincidência 

dos tempos de retenção. Este tipo de análise é apenas um indicativo da presença dos 

pigmentos.  

Com a média das áreas de cada pico dos padrões em função da sua concentração ([C]), 

determinou-se a curva de calibração de cada pigmento. Foram efetuadas as respectivas 

regressões lineares e as equações determinadas foram utilizadas na quantificação dos 

pigmentos identificados de cada alga. As equações obtidas para cada pigmento identificado 

para cada alga marinha estudada são apresentadas na Tabela 9. 
 

Tabela 9. Pigmentos identificados (*) e respectivas equações obtidas através das 

curvas de calibração referentes às algas T. gracilis e G. tenuistipitata. 

Pigmentos Equações (ng/mL) T. gracilis G. tenuistipitata 

Viola [C] = [AViola – (–11201,1)]/4120,1 * ni 
Zea [C] = [AZea – (–14249,7)]/927,3 * ni 
Cl-a [C] = [ACl-a – (–2391,8)]/109,7 * * 

Cl-b [C] = [ACl-b – (–17213,7)]/8176,3 * ni 
β-Car [C] = [Aβ-Car – (–6491,7)]/651,6 * * 

 

ni: pigmento não identificado. 
 

 Os pigmentos identificados foram para T. gracilis Viola (1), Zea(4), Cl-b (9),            

Cl-a (10) e β-Car (13) e para G. tenuistipitata, Cl-a (6) e β-Car (8), cuja numeração está 

indicada nos cromatogramas das Figuras 17 e 18, respectivamente.  

 

4.1.3. Análise dos extratos brutos em diferentes fases de crescimento 
 

Levando-se em consideração as informações obtidas nas curvas de crescimento, isto é, 

através da identificação das diferentes fases de desenvolvimento algal (exponencial e 

estacionária), verificou-se a necessidade de quantificar os níveis de pigmentos fotossintéticos 

para estas fases com o intuito de analisar o efeito da senescência nos níveis destes pigmentos, 

isto é, estresse biótico.  
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Foram realizadas análises dos extratos brutos das algas marinhas para as diferentes 

fases de crescimento, cujas datas de amostragem estão indicadas nas Figuras 15 e 16. Os 

cromatogramas obtidos para as algas T. gracilis e G. tenuistipitata são apresentados nas 

Figuras 17 e 18¸ respectivamente, para as diferentes fases de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cromatogramas obtidos (detecção em 445 nm) do extrato de T. gracilis nas 

fases de crescimento exponencial (vermelho) e estacionária (azul). Os pigmentos identificados 

foram: Viola (1), Zea (4), Cl-b (9), Cl-a (10) e β-Car (13). 
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Figura 18. Cromatogramas obtidos (detecção em 445 nm) do extrato de G. 

tenuistipitata nas fases de crescimento exponencial (vermelho) e estacionária (azul). Os 

pigmentos identificados foram: Cl-a (6) e β-Car (8). 

 

Foram calculadas as concentrações por quantidade de biomassa de ambas as algas dos 

pigmentos identificados para as diferentes fases, as quais são apresentadas na Tabela 10, onde 

pode-se observar que ocorreu redução dos níveis em função da passagem da cultura para a 

fase estacionária de crescimento. 
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Tabela 10. Concentrações dos pigmentos identificados para T. gracilis e                     

G. tenuistipitata para as fases de crescimento exponencial e estacionária. 

Pigmentos 
T. gracilis(µg/mg PS) G. tenuistipitata (µg/mg PF) 

Fase Exponencial Fase Estacionária Fase Exponencial Fase Estacionária 

Viola 0,011 0,007 ni ni 

Zea 0,06 0,04 ni ni 

Cl-b 0,47 0,36 ni ni 

Cl-a 25,1 15,6 0,31 0,16 

β-Car 2,5 1,3 0,02 0,01 
 

ni: pigmento não identificado. 
 

Durante o cultivo e coleta de biomassa das algas (realizada na fase estacionária), 

foram obtidas aproximadamente: 40 g de T. gracilis e 1,5 Kg de G. tenuistipitata. 

Considerando-se os valores de biomassa em fase de crescimento estacionária em relação aos 

valores por mg apresentados na Tabela 10, estimou-se, considerando uma eficiência 

excelente de extração dos pigmentos em comum de ambas as algas, que para a microalga 

marinha obteríamos em torno de 2,7 vezes mais pigmentos em relação à biomassa total obtida 

de macroalga, apesar desta ser 37,5 vezes superior.  

Através das áreas obtidas para cada pico enumerado presente nos cromatogramas dos 

extratos brutos em diferentes fases de crescimento de G. tenuistipitata e T. gracilis, foram 

determinadas as razões entre a fase de crescimento estacionária com a exponencial, cujos 

valores constam das Tabelas 11 e 12, respectivamente. Para os pigmentos identificados, a 

razão também foi determinada através dos valores de concentração e os dados encontrados 

foram os mesmos. 
 

Tabela 11. Razão entre áreas dos picos nas fases de crescimento estacionária e 

exponencial referentes aos pigmentos enumerados nos cromatogramas de G. tenuistipitata. 

Pigmentos Razão(Fase Estacionária ⁄ Fase Exponencial) 

1 0,9* 
2 0,6* 
3 1,1* 
4 0,8* 
5 0,7* 
6 0,5* 
7 1,5* 
8 0,5* 

 

       *significância: p<0,05 
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Tabela 12. Razão entre áreas dos picos nas fases de crescimento estacionária e 

exponencial referentes aos pigmentos enumerados nos cromatogramas de T. gracilis. 

Pigmentos Razão(Fase Estacionária ⁄ Fase Exponencial) 

1 0,6* 
2 0,6* 
3 0,6* 
4 0,6* 
5 1,0* 
6 1,3* 
7 0,9* 
8 0,9* 
9 0,7* 
10 0,6* 
11 0,9* 
12 2,2* 
13 0,5* 

 

       *significância: p<0,05 
 

Os valores das razões entre as áreas dos picos podem ser: maior, representando um 

aumento no nível do pigmento; menor, representando uma redução do nível; ou igual a 1, 

onde não houve variação. Foi verificado que todos os pigmentos, independente da          

espécie algal, sofreram variações significativas em seus níveis (p<0,05), exceto o de número 5 

para T. gracilis. 

Para T. gracilis, os níveis dos pigmentos de no 6 e 12 sofreram aumento, enquanto os 

outros pigmentos sofreram redução, principalmente β-Car (maior redução). Já para                

G. tenuistipitata, exceto os pigmentos de no 3 e 7 que sofreram aumento em seus níveis, todos 

os outros sofreram redução, principalmente os pigmentos de no 6 e 8, que correspondem aos 

níveis de Cl-a e β-Car, respectivamente.  
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4.2. Poluentes metálicos: bioensaios de toxicidade e construção dos modelos de 

estresse agudo e crônico 
 

 Bioensaios de toxicidade foram realizados para determinar o grau de toxicidade dos 

metais Cd, Cu, Hg e Pb em relação às algas marinhas T. gracilis e G. tenuistipitata.  

Nas Figuras 19 e 20 encontram-se os valores de porcentagem de crescimento em 

função da concentração de cada metal para os tempos de exposição de 48 h (T. gracilis) e    

144 h (G. tenuistipitata), respectivamente. A partir destes gráficos os valores de CE50 e CE15 

foram calculados e constam da Tabela 13.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Gráficos da porcentagem de crescimento em função das concentrações dos 

metais Cd, Cu, Hg e Pb, referente à microalga T. gracilis para o tempo de exposição de 48 h. 
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Figura 20. Gráficos da porcentagem de crescimento em função das concentrações dos 

metais Cd, Cu, Hg e Pb, referente à macroalga G. tenuistipitata para o tempo de exposição de 

144 h. 
 

Tabela 13. Valores de CE50 e CE15 referentes aos metais Cd, Cu, Hg e Pb para as 

algas marinhas T. gracilis e G. tenuistipitata, calculadas graficamente. 

Metal (mg/L) 
T. gracilis G. tenuistipitata 

CE
50

 CE
15

 CE
50

 CE
15

 

Cd 7,00 6,50 1,00 0,57 
Cu 0,80 0,30 0,95 0,54 
Hg 0,05 0,01 0,17 0,09 
Pb  130    70    90    33 

 

 

A partir dos valores de CE50, foi determinado o grau de toxicidade de cada metal, onde 

uma mesma seqüência decrescente de toxicidade foi determinada para ambas as algas:          

Hg > Cu > Cd > Pb. As doses subletais (CE15) foram utilizadas nas construções dos modelos 

de estresse agudo e crônico para simular efeitos de poluição sobre processos bioquímicos, em 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 (%
)

Cd (mg/L)
-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

20

40

60

80

100

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 (%
)

Cu (mg/L)

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

40

50

60

70

80

90

100

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 (%
)

Hg (mg/L)
0 50 100 150 200

0

20

40

60

80

100

Po
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 (%
)

Pb (mg/L)



 64

especial, observar a influência no conteúdo de pigmentos fotossintéticos, os quais possuem 

extrema importância no papel de adaptação e sobrevivência de organismos fotossintetizantes, 

ocasionada pelo estresse oxidativo promovido pelos poluentes metálicos.  

Nas Figuras 21 e 22 são apresentados os gráficos referentes aos níveis dos pigmentos 

identificados (G. tenuistipitata e T. gracilis, respectivamente) em função dos estresses agudo 

e crônico promovido pelos metais Cd, Cu, Hg e Pb. Quando ambas as algas são expostas ao 

estresse agudo, estes sofrem redução de seus níveis, independente do poluente. Em relação ao 

estresse crônico, os pigmentos de G. tenuistipitata apresentam redução e os de T. gracilis, 

para grande maioria, redução, exceto Viola e Cl-b para Hg, Cl-a e β-Car para Cu, Hg e Pb, 

que não sofreram variações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Variação dos níveis de pigmentos identificados de G. tenuistipitata (Cl-a e 

β-Car) em função do estresse agudo (144 h) e crônico (600 h) gerado pelos metais Cd, Cu, Hg 

e Pb (indicados na figura). 
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 Figura 22. Variação dos níveis de pigmentos identificados de T. gracilis (Viola, Zea, 

Cl-a, Cl-b e β-Car) em função do estresse agudo (96 h) e crônico (240 h) gerado pelos metais 

Cd, Cu, Hg e Pb (indicados na figura). 
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 Apesar do número reduzido de pigmentos identificados em relação à quantidade de 

picos observados nos cromatogramas de ambas as algas, nas Tabelas 14 e 15 estão indicadas 

as razões entre as áreas dos picos enumerados para T. gracilis e para G. tenuistipitata, para os 

diferentes metais e modelos de estresse, respectivamente. 

 

 Tabela 14. Razão das áreas dos picos dos pigmentos presentes em T. gracilis para os 

modelos de estresse agudo (96 h) e crônico (240 h) em relação ao grupo controle para os 

metais Cd, Cu, Hg e Pb.  

Pigmentos 
Cd Cu Hg Pb 

Agudo Crônico Agudo Crônico Agudo Crônico Agudo Crônico 
1 0,6* 0,4* 0,8* 0,8* 0,8* 1,0* 0,6* 0,8* 
2 0,6* 0,5* 0,8* 0,9* 0,8* 1,1* 0,6* 0,8* 
3 0,7* 0,4* 0,8* 0,7* 0,8* 1,1* 0,5* 0,7* 
4 0,7* 0,5* 0,8* 0,8* 0,9* 1,1* 0,6* 0,7* 
5 1,0* 0,8* 0,7* 0,9* 0,9* 1,0* 0,6* 0,9* 
6 0,5* 1,4* 1,5* 1,4* 1,8* 0,7* 1,3* 0,5* 
7 0,8* 0,8* 1,0* 0,6* 1,1* 0,8* 0,8* 0,9* 
8 0,7* 0,7* 1,0* 0,7* 1,1* 0,7* 0,8* 0,8* 
9 1,1* 0,5* 1,2* 0,9* 0,8* 1,1* 1,0* 0,8* 
10 0,6* 0,6* 0,7* 1,1* 0,8* 1,1* 0,5* 0,9* 
11 1,1* 0,7* 0,8* 0,9* 1,0* 0,9* 0,8* 1,2* 
12 1,6* 0,9* 1,0* 0,9* 1,1* 0,9* 1,2* 1,6* 
13 0,6* 0,8* 0,7* 0,9* 0,9* 1,0* 0,5* 1,0* 

 

* variação significativa (p<0,05) 

 

Tabela 15. Razão das áreas dos picos dos pigmentos presentes em G. tenuistipitata 

para os modelos de estresse agudo (144 h) e crônico (600 h) em relação ao grupo controle 

para os metais Cd, Cu, Hg e Pb. 

Pigmentos 
Cd Cu Hg Pb 

Agudo Crônico Agudo Crônico Agudo Crônico Agudo Crônico 
1 0,8* 1,6* 0,8* 1,6* 0,8* 0,8* 0,7* 2,3* 
2 0,9* 1,0* 0,9* 1,0* 1,0* 1,0* 0,9* 0,8* 
3 0,8* 1,1* 0,4* 0,9* 0,5* 0,6* 0,4* 0,5* 
4 1,0* 1,1* 0,7* 0,9* 0,7* 0,7* 0,8* 0,6* 
5 0,8* 1,1* 0,8* 1,1* 0,9* 0,7* 1,0* 0,4* 
6 0,9* 1,1* 0,8* 0,9* 0,9* 0,9* 0,9* 0,6* 
7 1,5* 1,8* 0,5* 1,9* 0,8* 0,3* 0,7* 1,3* 
8 0,9* 0,9* 0,8* 0,9* 0,9* 0,8* 0,8* 0,3* 

 

* variação significativa (p<0,05) 
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Em resposta à presença dos metais pesados para os modelos de estresse agudo e 

crônico referente à T. gracilis, a grande maioria dos pigmentos sofreu variações significativas 

em seus níveis. Os que sofreram aumento foram 9 (Cl-b), 11 e 12 para o Cd, 6 e 9 (Cl-b) para 

o Cu, 6, 7, 8 e 12 para o Hg e 6 e 12 para o Pb, para o modelo agudo, e 6 para o Cd, 6 e 10 

(Cl-a) para o Cu, 2, 3, 4 (Zea), 9 (Cl-b) e 10 (Cl-a) para o Hg e 11 e 12 para o Pb, para o 

modelo crônico. Os picos que não sofreram variação foram os de número 5 para o Cd, 7, 8 e 

12 para o Cu, 11 para o Hg e 9 (Cl-b) para o Pb, para o modelo agudo, e 1 (Viola), 5 e 13    

(β-Car) para o Hg e 13 (β-Car) para o Pb, para o modelo crônico. 

Ao correlacionarmos os diferentes modelos de estresse, temos que, exceto para o Cd, a 

maior parte dos pigmentos sofreram aumento significativo de seus níveis com o aumento do 

tempo de exposição. Para o Cd, apenas os números 6 e 13 (β-Car) sofreu indução, os 7, 8 e 10 

(Cl-a) não sofreram variação e os outros sofreram redução (inclusive Cl-b). Em relação ao 

Cu, 3, 7, 8, e 9 (Cl-b) sofreram redução, 1 (Viola), 4 (Zea), 6 e 12 não sofreram variação e os 

outros, aumento (inclusive Cl-a e β-Car). Para o Hg, 6 e 10 (Cl-a) sofreram redução, 9 e 13 

(β-Car) não sofreram variação e os outros, aumento (inclusive Cl-b). E para o Pb, 6 e 9 (Cl-b) 

sofreram redução, 8 não sofreu variação e os outros, aumento (inclusive Cl-a e β-Car). 

Referente à G. tenuistipitata, em resposta ao estresse agudo, praticamente todos os 

pigmentos sofreram redução em seus níveis, exceto 4 para o Cd, 2 para o Hg e 5 para o Pb 

que não sofreram variação e apenas o 7 para o Cd sofreu aumento significativo. Para o 

estresse crônico, foram observados efeitos distintos entre os metais. Para o Cd e o Cu, a maior 

parte sofreu aumento em seus níveis e para o Hg e Pb, redução. Em relação ao Cd, o 2 não 

sofreu variação, o 8 (β-Car), redução e os outros (inclusive Cl-a), aumento. Para o Cu, o 2 não 

sofreu variação, o 3, 4, 6 (Cl-a) e 8 (β-Car), redução e os outros, aumento. Para o Hg, 2 não 

sofreu variação e os outros, redução (inclusive Cl-a e β-Car). E para o Pb, 1 e 7 sofreram 

aumento e os outros, redução (inclusive Cl-a e β-Car). 

Ao correlacionarmos os diferentes modelos de estresse para essa macroalga, temos 

que, para os metais Cd e Cu praticamente todos os pigmentos sofreram aumento, exceto o 8 

(β-Car) que não sofreu variação para o Cd. Para os outros metais, 1, 2, 4 e 6 (Cl-a) não 

sofreram variação para o Hg, 1, 3, e 7 sofreram aumento para o Pb. Os outros picos sofreram 

redução, principalmente o 7 para o Hg e o 5 e 8 (β-Car) para o Pb. 
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4.3. LUVs: vesículas unilamelares grandes  
 

Para avaliar o papel dos carotenóides na estruturação de membranas biológicas, 

primeiramente, medidas de espalhamento de luz das LUVs em função da temperatura foram 

realizadas. 

O DMPC foi o fosfolipídio selecionado para construção das vesículas por apresentar 

sua Tt menor (entre 23o e 26oC - Caffrey & Hogan 1992, Marsh 1990) do que a temperatura 

de oxidação dos carotenóides (acima de 40 oC, Krinsky 1998). Estudos de propriedades físicas 

acima e abaixo da temperatura de transição e durante a transição térmica são importantes para 

a compreensão da relação entre estrutura e função (Ceckler & Cunningham 1997). 

Conseqüentemente, pode-se avaliar o papel dos carotenóides, principalmente na estruturação 

de bicamadas lipídicas. 

Inicialmente, para a padronização da metodologia de análise, as vesículas foram 

confeccionadas com DMPC 5 mM e extrusadas para obtenção das LUVs. Foram realizadas 

medidas de espalhamento de luz em função da temperatura (entre 15o e 35oC) em diferentes 

condições de análise com intuito de otimização temporal e de resolução, principalmente na 

região de transição de fase. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gráficos de espalhamento de luz de LUVs de DMPC (5 mM) em função da 

temperatura para diferentes condições experimentais: I. velocidade de 0,5oC/min e aquisição 

de dados a cada 1,0oC entre 15o e 35oC; II. velocidade de 1,0oC/min e aquisição de dados a 

cada 1,0oC entre 15o e 22oC, 0,2oC entre 23o e 28oC e 1,0oC entre 29o e 35oC; III. velocidade 

de 0,1oC/min e aquisição de dados a cada 0,2oC entre 15o e 35oC. 
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Em todos os gráficos da Figura 23 é possível observar o padrão de variação de 

espalhamento em função da temperatura, onde, para valores de temperatura até 23,7oC,   

observa-se uma pequena e gradual diminuição (fase gel) até atingir a região de temperatura 

onde ocorre diminuição brusca (região de transição de fase) seguida de uma região de 

variação gradual em temperaturas mais altas (fase líquido-cristalino), a partir de 25,2oC. 

A condição experimental selecionada foi a da Figura 23 II (velocidade de 1,0oC/min e 

aquisição de dados a cada 1,0oC entre 15o e 22oC, 0,2oC entre 23o e 28oC e 1,0oC entre 29o e 

35oC) por apresentar boa resolução na região de transição de fase, além de um menor tempo 

de análise. As outras condições, Figura 23 I e III, foram eliminadas em razão de uma menor 

resolução da curva na região de transição ou pelo aumento do tempo de análise, 

respectivamente. 

Para as condições ótimas estabelecidas de análise (Figura 23 II), foram realizadas 

medidas de espalhamento de luz de LUVs com diferentes concentrações de DMPC: 1,25; 2,50 

e 5,00 mM. Os valores de Tt foram determinados a partir do cálculo da 1a derivada das 

sigmóides obtidas experimentalmente e estes encontram-se na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Valores de Tt para LUVs de diferentes concentrações de DMPC. 

DMPC (mM) T
t
 (oC) 

1,25 24,2 

2,50 23,9 

5,00 24,2 

 

 Através dos dados apresentados na Tabela 16, pode-se observar que não houve 

variação significativa no valor da Tt em função do aumento da concentração de fosfolipídio. 

Entretanto, após algum tempo de confecção das vesículas de DMPC foi constatada a presença 

de agregados (material floculado), denotando que este sistema lipídico não era estável. Foi 

alterada, então, a composição das LUVs a partir da adição de carga negativa às vesículas, isto 

é, incorporação de 0,5% em mol de DCP. Desta forma, foram obtidas vesículas com maior 

estabilidade, em função de a agregação ocorrer 24 h após sua confecção, tempo suficiente 

para a realização das análises.  

Foram determinados também a Tt para LUVs de DMPC 1 mM com adição de       

0,5% de DCP. Os valores encontrados foram praticamente os mesmos para vesículas sem 

adição de carga (24,1oC), demonstrando que o DCP não interfere no valor da Tt. 
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Após padronização do método para análise das LUVs, isto é, concentração de 1 mM 

de DMPC com 0,5% de DCP e medidas experimentais com velocidade de 1,0oC/min e 

aquisição de dados a cada 1,0oC entre 15o e 22oC, 0,2oC entre 23o e 28oC e 1,0oC entre 29o e 

35oC, foram realizados os experimentos com incorporação de β-Car, Lic e ExtMeOH de         

T gracilis.  

 

4.3.1. Incorporação de  β-caroteno 
 

Para avaliar a influência de β-Car na estruturação de membranas miméticas, vesículas 

de DMPC (1 mM) com 0,5% de DCP foram confeccionadas com adição de 5% deste caroteno 

de uma solução estoque de 50 µM. Foram construídas tanto MLVs (tamanhos heterogêneos) 

como LUVs (tamanhos homogêneos), onde a única diferença experimental foi a etapa de 

extrusão realizada para obtenção das LUVs, com intuito de avaliar o efeito do tamanho e 

número de lamelas das vesículas em parâmetros estruturais destes sistemas lipídicos. A não 

realização do processo de extrusão para obtenção das MLVs implica também na presença de 

agregados moleculares de β-Car que não foram incorporados na membrana. Em função disto, 

durante a confecção das LUVs, foi observada a presença de uma deposição de cristais de       

β-Car nas na membrana de extrusão, o que dificultou o processo de extrusão das mesmas. 

Este efeito implica em uma redução da concentração de incorporação deste caroteno nas 

LUVs.  

Os valores de concentração de β-Car injetado, incorporado em MLVs e em LUVs 

foram determinados e correspondem a 50, 52,8 e 5,8 µM, respectivamente. Correlacionando 

os valores de concentração adicionada (volume injetado) com os de incorporação efetiva 

determinados para MLVs e LUVs, foi constatado que o valor da eficiência de incorporação do 

β-Car em LUVs foi de 11,6% do total adicionado.  

A partir da determinação das concentrações de fosfolipídios nas vesículas construídas, 

que correspondem a 0,80 (±0,05) mM, foi determinada a porcentagem de incorporação de     

β-Car em MLVs e LUVs. A porcentagem de incorporação é de 0,7% para as vesículas 

extrusadas e para as não extrusadas, 6,6%. Este último valor não é real em função da 

formação de agregados durante o processo de construção das vesículas, os quais não foram 

removidos e não estão incorporados na bicamada.  

Após a confecção das vesículas, medidas de espalhamento de luz em função da 

temperatura para MLVs e LUVs somente de fosfolipídio e com incorporação de β-Car foram 

realizadas, cujos resultados são apresentados na Figura 24, nos quais é possível observar 
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alteração da sigmóide e alargamento da faixa de transição de fase em razão da incorporação 

deste caroteno à bicamada lipídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 24. Gráficos de espalhamento em função da temperatura para MLVs (I) e 

LUVs (II) de 0,80 mM de DMPC com 0,5% de DCP (controle) e com incorporação de     

6,6% (I) e 0,7% (II) de β-Car, respectivamente. 

 

A partir desses resultados foram determinados os valores de Tt, Tt’ e Tt’’, cujos valores 

encontram-se na Tabela 17. É possível observar alteração da sigmóide em razão da 

incorporação de β-Car à bicamada para ambos os tipos de vesículas. Os valores de Tt’ e de 

Tt’’ foram determinados através do cálculo das intersecções das regressões lineares entre o 
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 Tabela 17. Valores de Tt, Tt’ e Tt’’ para MLVs e LUVs de 0,80 mM de DMPC com    

0,5% de DCP (controle) e com incorporação de 6,6% e 0,7% de β-Car, respectivamente. 

Temperatura 
(oC) 

Controle β-Car 
MLVs LUVs MLVs LUVs 

T
t
 24,0 24,1 23,9 23,9 

T
t
’ 22,9 23,7 22,9 21,8 

T
t
’’ 24,0 24,6 24,0 25,3 

 

 Em relação valores de Tt’ e Tt’’, foram observados efeitos discrepantes entre os 

diferentes tipos de vesículas, embora os valores de Tt não apresentassem variações tanto em 

função da incorporação de β-Car como do tipo das vesículas (tamanho e número de lamelas). 

Para as MLVs não houve variações significativas dos valores tanto de Tt’ como de Tt’’ devido 

à incorporação de β-Car e o intervalo correspondente à transição de fase (diferenças entre Tt’ 

e Tt’’) ocorreu dentro de 1oC. Para as LUVs foram observadas variações significativas, onde o 

valor de Tt’ apresentou redução de 1,9oC e Tt’’ apresentou aumento de 0,7oC em função da 

incorporação de β-Car à bicamada. Estes valores indicam que há uma interferência maior para 

o valor de Tt’ do que para o de Tt’’, que corresponde ao equilíbrio entre as espécies no estado 

gel com aquelas no estado de transição.  

 O intervalo de transição de fase ocorreu dentro de 1,1 e 0,9oC para as vesículas sem   

β-Car, e dentro de 1,1 e 3,5oC para as vesículas com incorporação de β-Car, para MLVs e 

LUVs, respectivamente. Devido à incorporação de β-Car, observou-se um efeito de 

alargamento da ordem de 2,6oC para LUVs, o que implica em uma interferência deste 

caroteno na estruturação da membrana lipídica. Entretanto, este efeito não foi observado para 

MLVs. 

Foram determinados os valores do diâmetro hidrodinâmico (Dh) das vesículas não 

extrusadas e extrusadas. Estes valores encontram-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Dh (nm) das MLVs e LUVs de 0,80 mM de DMPC com 0,5% de DCP 

(controle) e com incorporação de 6,6% e 0,7% de β-Car, respectivamente. 

 

 

 

Vesículas 
Dh (nm) 

MLVs LUVs 

Controle 482 128 

β-Car 290   80 
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Embora seja observada uma redução do Dh tanto de MLVs como de LUVs devido à 

incorporação de β-Car à bicamada lipídica, os valores encontrados para MLVs apresentam 

interferências em conseqüência dos tamanhos heterogêneos das vesículas, tornando 

impossível qualquer inferência de comportamento. 

Em função destes resultados, outros experimentos foram realizados com LUVs 

confeccionadas de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP e com diferentes concentrações de β-Car: 

114, 228, 456 e 684 µM (solução estoque de 5,72 mM).  

A concentração de fosfolipídio foi determinada e corresponde a 0,79 (±0,05) mM. 

Apesar das diferentes concentrações de β-Car adicionadas para a confecção das vesículas, um 

mesmo valor de incorporação foi encontrado (em torno de 4 µM), o qual corresponde a 0,5% 

de β-Car incorporado à bicamada. Provavelmente, as concentrações selecionadas 

correspondiam às condições de saturação e, conseqüentemente, não houve variação de 

incorporação, sendo o excesso de β-Car retido pela membrana do extrusor. 

Os dados de espalhamento em função da temperatura são apresentado na Figura 25. 

Os valores da Tt, Tt’ e Tt’’ para esta condição experimental foram determinados e encontram-

se na Tabela 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gráficos de espalhamento em função da temperatura para LUVs de        

0,79 mM de DMPC com 0,5% de DCP (controle) e com incorporações de 0,5% de β-Car. 
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Tabela 19. Valores de Tt, Tt’ e Tt’’ para LUVs de 0,79 mM de DMPC com 0,5% de 

DCP (controle) e com incorporação de 0,5% de β-Car. 

Temperatura (oC) Controle β-Car 
T

t
 24,0 24,0 

T
t
’ 23,7 21,7 

T
t
’’ 25,2 25,0 

 

Não houve variação no valor de Tt e de Tt’’em função da incorporação de β-Car à 

bicamada. Por outro lado, ocorreu uma diminuição de 2,0oC do valor de Tt’, que corresponde 

ao equilíbrio entre as espécies no estado gel com a transição. Os intervalos onde ocorre a 

transição de fase do sistema lipídico são 1,5oC e 3,3oC, referente às LUVs sem e com 

incorporação de β-Car, respectivamente, e, devido à incorporação de β-Car ao sistema, foi 

observado um alargamento desta faixa da ordem de 2,2 vezes. 

Foram determinados também os valores do Dh das LUVs de 0,79 mM DMPC com 

0,5% de DCP (controle) e com incorporação de 0,5% de β-Car, que correspondem a 124 e   

79 nm, respectivamente. Observou-se uma diferença de 45 nm entre as vesículas, o que 

significa uma redução de 36,3% do diâmetro das vesículas ocasionada pelo β-Car incorporado 

à bicamada lipídica. 

 

 4.3.2. Incorporação de Licopeno 
 

Para também avaliar a influência de Lic na estruturação de membranas miméticas, 

vesículas de 1 mM de DMPC com 0,5% de DCP foram confeccionadas com diferentes 

concentrações de Lic, seguidas de extrusão. A partir de uma solução estoque de Lic 9,31 mM, 

foram adicionadas concentrações que correspondem a 37, 185, 370 e 740 µM para a 

confecção das vesículas. A concentração de fosfolipídios foi determinada e corresponde a 

0,71 (±0,04) mM.  

Os valores de concentração experimental e determinado de Lic incorporado nas LUVs 

são apresentados na Tabela 20. Durante a confecção das vesículas também foi observada a 

presença de uma deposição de cristais (agregados moleculares de Lic), dificultando o 

processo de extrusão. Como pode ser observado nesta tabela, a porcentagem de incorporação 

de Lic nas LUVs é muito menor do que a adicionada. 
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Tabela 20. Concentrações adicionadas, correspondente incorporação determinada de 

Lic em LUVs de 0,71 mM de DMPC com 0,5% de DCP e respectivas porcentagens de 

incorporação. 

Lic (µM) Lic incorporado 
(µM) 

% de incorporação 

  37,4 0,34 0,05 

186,2 0,61 0,08 

372,4 0,67 0,09 

744,8 0,74 0,10 

 

O resultados de espalhamento em função da temperatura, como exemplo, para LUVs 

de 0,71 mM de DMPC com 0,5% de DCP e com incorporação 0,10% de Lic é apresentado na 

Figura 26. É possível visualizar a alteração da sigmóide e um pequeno alargamento da faixa 

de transição de fase ocasionada pela incorporação de Lic à bicamada lipídica. Os valores da 

Tt, Tt’, Tt’’ e dos os intervalos de transição de fase (diferenças entre Tt’ e Tt’’) para as 

diferentes LUVs com incorporação de Lic encontram-se na Tabela 21. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 26. Gráficos de espalhamento em função da temperatura para LUVs de        

0,71 mM de DMPC com 0,5% de DCP (controle) e com incorporações de 0,10% de Lic. 
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Tabela 21. Valores de Tt, Tt’, Tt’’ e dos os intervalos de transição de fase para as 

LUVs de 0,71 mM de DMPC com 0,5% de DCP (controle) e com incorporação de Lic, cujos 

valores de porcentagem de Lic estão indicados. 

LUVs T
t
 T

t
’ (oC) T

t
’’ (oC) Intervalo de Transição 

de Fase (oC) 
Controle 24,0 23,7 25,2 1,5 

0,05% Lic 24,7 23,6 25,5 1,9 

0,08% Lic 24,8 23,6 25,5 1,9 

0,09% Lic 24,6 23,3 25,3 2,0 

0,10% Lic 24,7 23,2 25,3 2,1 

 

Foram observadas variações no valor de Tt devido à incorporação de Lic, mas entre os 

diferentes valores de incorporação não há variação. Determinou-se a média destes valores que 

é 24,7 (±0,1)oC. Este valor de Tt, é superior (0,7oC) ao que foi determinado para LUVs 

construídas somente com DMPC. Porém, o aumento ocasionado pela incorporação de Lic é 

pequeno e, devido a precisão técnica, pode ser considerado mínimo ou até desprezível.  

Em relação aos valores de Tt’ e Tt’’, as variações observadas em relação ao controle 

são pequenas. Estes valores delimitam o intervalo onde ocorre à transição de fase do sistema 

lipídico e, devido à incorporação de Lic, foi observado um pequeno alargamento da faixa de 

transição de fase de, no máximo, 1,4 vezes em relação ao controle.  

Foram determinados os valores do Dh das LUVs de 0,71 mM de DMPC com 0,5% de 

DCP (controle) e com incorporação de Lic e correspondem a 126 e 81 nm, respectivamente. 

Para os diferentes valores de incorporação de Lic, os valores encontrados foram os mesmos. 

Observou-se uma diferença de 45 nm entre as vesículas, o que significa uma diminuição do 

diâmetro hidrodinâmico de 35,7% ocasionado pela incorporação de Lic. 
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4.3.3. Incorporação de ExtMeOH de T. gracilis 
 

Foram realizadas incorporações do extrato metanólico rico em pigmentos 

fotossintéticos e de compostos como lipídios, esteróis e outros, presentes em T. gracilis 

(ExtMeOH) em LUVs de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP, em diferentes concentrações, e 

também para as fases de crescimento exponencial e estacionária, o que implica em uma 

composição pigmentar distinta, como apresentado na Tabela 12 (razão entre as fases de 

crescimento estacionária e exponencial). 

Os valores de incorporação do ExtMeOH nas LUVs foram determinados antes e após 

extrusão, a partir da quantificação de Cl-a presente nos extratos e normalizados para ambas 

fases de crescimento. Neste caso não houve problemas de solubilização e a incorporação dos 

extratos foi efetiva. Estes valores constam da Tabela 22.  

 

Tabela 22. Valores de porcentagem de incorporação de Cl-a em LUVs de DMPC        

1 mM com 0,5% de DCP, para as fases de crescimento exponencial e estacionária. 

LUVs* 
Porcentagens de Incorporação de Cl-a (%) 

Fase Exponencial Fase Estacionária 
I 0,68 0,70 

II 0,91 0,93 

III 1,43 1,46 

IV 2,01 2,06 

*: LUVs com diferentes porcentagens de incorporação de Cl-a. 

 Embora o valor de incorporação de Cl-a seja o mesmo para as diferentes fases de 

crescimento, a composição pigmentar é diferente em razão da variação dos níveis dos 

pigmentos constituintes dessa espécie com a passagem da cultura para fase estacionária. Por 

exemplo, a concentração de Cl-a sofre redução de pelo menos 30% de seu nível e o β-Car, 

50% (maior redução observada). 

O resultados de espalhamento em função da temperatura, como exemplo, para LUVs 

de 1 mM de DMPC com 0,5% de DCP e com incorporação de 2,0% de Cl-a, são apresentados 

na Figura 27, no qual é possível visualizar a grande alteração da sigmóide e um alargamento 

da faixa onde ocorre a transição de fase. Os valores da Tt foram determinados e encontram-se 

na Tabela 23. 
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Figura 27. Gráficos de espalhamento em função da temperatura para LUVs de DMPC 

1mM com 0,5% de DCP (controle) e com incorporações de 2,0% de Cl-a. 

 

Tabela 23. Valores da Tt, Tt’ e Tt’’ para as LUVs de DMPC com 0,5% de DCP 

(controle) e com diferentes porcentagens de incorporações de Cl-a, para as fases de 

crescimento exponencial e estacionária. 

LUVs 
Fase Exponencial (oC) Fase Estacionária (oC) 

T
t
 T

t
’ T

t
’’ T

t
 T

t
’ T

t
’’ 

Controle 24,8 24,6 25,4 24,9 23,6 25,4 

0,7% Cl-a 22,5 20,4 24,6 22,4 20,2 24,6 

0,9% Cl-a 21,9 19,4 23,8 21,8 19,4 24,0 

1,4% Cl-a 21,8 18,0 24,0 21,7 18,0 24,1 

2,0% Cl-a 21,7 17,0 24,3 21,8 17,2 24,4 

 

Foram observadas reduções significativas (p≤0,05) nos valores de Tt em função da 

incorporação do ExtMeOH à bicamada lipídica, para ambas as fases de crescimento, com 

relação à LUVs de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP (controle). Para o maior valor de 

incorporação, a redução observada foi de 3,1oC, tanto para a fase exponencial como para a 

estacionária, o que significa um efeito de fluidificação da membrana ocasionado pelo 

ExtMeOH de T. gracilis. No entanto, não houve diferenças entre os valores de Tt encontrados 

entre as diferentes fases de crescimento para valores similares de incorporação de Cl-a.  
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Em relação aos resultados de Tt’ e Tt’’, as maiores variações foram observadas para os 

valores que correspondem ao equilíbrio entre as espécies de maior grau de estruturação com a 

transição (Tt’) e os menores (Tt’’), correspondem ao equilíbrio entre a transição com espécies 

de menor grau de estruturação (Tabela 24). 

Tabela 24. Variações de Tt’ e Tt’’ para as LUVs de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP 

(controle) entre os valores para as diferentes porcentagens de incorporações de Cl-a, para as 

fases de crescimento exponencial e estacionária. 

LUVs 
Fase Exponencial (oC) Fase Estacionária (oC) 

T
t
’ T

t
’’ T

t
’ T

t
’’ 

0,7% Cl-a 3,2 0,8 3,4 0,8 

0,9% Cl-a 4,2 1,6 4,2 1,4 

1,4% Cl-a 5,6 1,4 5,6 1,3 

2,0% Cl-a 6,6 1,1 6,4 1,0 

 

Os intervalos onde ocorre a transição de fase para as diferentes fases de crescimento 

encontram-se na Tabela 25 para as vesículas de DMPC e com 0,7, 0,9, 1,4 e 2,0% de 

incorporação de Cl-a, respectivamente. 

 

Tabela 25. Intervalos de transição de fase para LUVs de DMPC 1 mM com 0,5% de 

DCP (controle) e com diferentes porcentagens de incorporação de Cl-a para as diferentes 

fases de crescimento. 

LUVs 
Intervalo de Transição de Fase (oC) 

Fase Exponencial Fase Estacionária 
Controle 1,8 1,8 

0,7% Cl-a 4,2 4,4 

0,9% Cl-a 4,4 4,6 

1,4% Cl-a 6,0 6,1 

2,0% Cl-a 7,3 7,2 

 

Estes valores denotam um aumento do alargamento do intervalo de transição em 

função do aumento da porcentagem de incorporação de ExtMeOH, o qual é possível ser 

visualizado na Figura 27, e corresponde a um aumento de até 4 vezes em relação ao controle. 
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Foram determinados também os valores do Dh das LUVs de DMPC com 0,5% de 

DCP (controle) e com diferentes porcentagens de incorporação de Cl-a. Estes valores 

encontram-se na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Dh (nm) das LUVs de DMPC 1 mM com 0,5% de DCP (controle) e com 

diferentes porcentagens de incorporação de Cl-a. 

LUVs Dh (nm) 

Controle 125 

0,7% Cl-a 115 

0,9% Cl-a 113 

1,4% Cl-a 134 

2,0% Cl-a 123 

 

Os dados de Dh não apresentam alterações significativas em função do aumento da 

porcentagem de incorporação de Cl-a. Como os valores de Dh foram os mesmos 

independente da fase de crescimento, os valores apresentados correspondem à média entre 

estes dados. 

 

4.4. Encapsulamento de SNP em LUVs e determinação da cinética de liberação 

e de permeação do NO 
 

De acordo com o modelo convencional de solubilidade-difusão, o processo de 

permeação consiste em três passos: as moléculas de soluto sofrem partição dentro da 

membrana lipídica, difundindo então na membrana, e finalmente são dissolvidas no outro lado 

da membrana (Sugii et al. 2005). 

Foram realizados experimentos para determinar se a incorporação dos carotenos β-Car 

e Lic às membranas interfere na permeação de moléculas pequenas através da bicamada 

lipídica. Para realização destes experimentos, a molécula de NO foi selecionada em razão dela 

ser uma molécula pequena e também por ser uma espécie reativa.  

Espécies reativas possuem diferentes velocidades de reatividade (por exemplo, HO• da 

ordem de 1010 M-1s-1, extremamente reativo, e O2
• - da ordem de 102 M-1s-1, relativamente não 

reativo), e, conseqüentemente, talvez o efeito dos carotenóides na estruturação da membrana 

não seja suficiente para impedir a transposição destas espécies através da membrana devido à 
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alta reatividade, que implica na sua reação imediata com biomoléculas sem ocorrer sua 

transposição pela membrana. É possível, porém, que os carotenos interferiram na difusão de 

espécies de baixa reatividade, como por exemplo o NO (relativamente estável), que devido a 

esta característica difunde através da membrana de células para reagir com grupos específicos 

envolvidos em mecanismos de transdução de sinal (Augusto et al. 1995). 

Primeiramente, foram realizadas as cinéticas de reação de NO com a sonda DAF-FM 

(0,1 µM), em função da temperatura (30º a 45oC), a qual corresponde a uma cinética de 

liberação de NO na solução. Estes resultados são apresentados na Figura 28. Observa-se que 

o tempo necessário para se obter a metade de fluorescência máxima é praticamente constante, 

independente do valor da temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 28. Cinéticas de liberação de NO para os valores de temperatura indicados e 

concentrações finais de 0,1 µM de DAF-FM e 0,1 mM de SNP. 

 

Também foram determinadas as cinéticas de liberação do NO, através de medidas de 

fluorescência em função do tempo para diferentes concentrações de SNP (1, 10, 30, 70 e     

100 µM de SNP) para a temperatura de 30oC, apresentadas na Figura 29 A. Em função destas 

medidas, foram determinados os valores de velocidade inicial (Vo) do produto de reação do 

NO formado em solução com a DAF-FM, isto é, de DAF-FM T (reação de formação 

apresentada na Figura 13), eliminando-se o tempo correspondente à fase “lag” inicial. Estes 

foram plotados em função da concentração de SNP, como mostra a Figura 29 B. Para valores 

de concentração de SNP acima de 70 µM, o comportamento linear entre Vo e a concentração 

de SNP deixa de existir. 
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Figura 29. A. Gráfico de fluorescência (DAF-FM T) em função do tempo (10 min) 

para as concentrações de SNP de 1 (_____), 10 (_____), 30 (_____), 70 (_____) e 100 µM (_____), 

formada pela reação entre o NO liberado com 0,1 µM de DAF-FM. B. Gráfico de velocidade 

inicial de formação de DAF-FM T em função da concentração de SNP. Os valores de Vo 

foram calculados eliminando-se o tempo correspondente à fase “lag” inicial. 

 

Para a determinação da cinética de permeação do NO através das membranas, 

inicialmente, foram confeccionadas LUVs de 1 mM DMPC com 0,5% de DCP, isto é, mesma 

concentração de fosfolipídio utilizada nos experimentos de espalhamento de luz. Após a 

confecção das LUVs, foi realizada a determinação da concentração de SNP encapsulado no 

volume interno da vesícula, entretanto, não foi determinada a presença do gerador de NO. Em 

razão desta observação, a concentração de DMPC foi acrescida para 30 mM, mas o SNP não 

era encapsulado.  
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Para contornar este problema, LUVs de 30 mM de DPPC com 0,5% de DCP foram 

construídas. Um aumento de dois carbonos em cada cadeia alquil do fosfolipídio aumenta a 

rigidez da membrana, o que possibilitaria o encapsulamento do SNP. Este efeito de 

rigidificação pode ser comprovado também ao analisar os valores de Tt para os diferentes 

fosfolipídios, onde um aumento de dois carbonos na região apolar implica em praticamente 

aumentar este valor em 1,7 vezes, isto é, de 24,5oC (Tt do DMPC) para 41,8oC (Tt do DPPC). 

Estes dados de Tt foram obtidos através da técnica de DSC (resultados apresentados a seguir). 

Portanto, para LUVs de 30 mM de DPPC com 0,5% de DCP, foram realizadas 

medidas de fluorescência em função do tempo, onde foi observada uma cinética de permeação 

de NO através da bicamada em função do encapsulamento de SNP no volume interno da 

vesícula. O resultado de fluorescência em função do tempo para LUVs de 30 mM DPPC com 

0,5% de DCP e 2,3 µM de SNP encapsulado é apresentado na Figura 30. Nesta mesma figura 

são apresentadas também as cinéticas de liberação de NO para as concentrações de 1 e 10 µM 

de SNP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. Cinética de liberação de NO gerado em solução por 1 µM de SNP (_____) e 

por 10 µM de SNP (_____) e cinética de permeação de NO (_____) através da membrana 

mimética de LUVs confeccionadas de DPPC com 0,5% de DCP, para a concentração 2,3 µM 

de SNP encapsulado. 
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A velocidade inicial de formação de DAF-FM T encontrada para LUVs de DPPC foi 

determinada e corresponde a 0,5 ua.s-1. Levando em consideração a regressão linear 

apresentada na Figura 29 B, uma concentração de 2,3 µM de SNP livre na solução 

apresentaria uma velocidade inicial de 2,5 ua.s-1. Esta diferença no valor de Vo significa que 

realmente ocorre a permeação de NO através da bicamada lipídica em razão da permeação do 

NO ser cinco vezes mais lenta do que a velocidade de reação entre o NO em solução com a 

DAF-FM na ausência de uma barreira física. Este efeito de redução pode ser visualizado 

também na Figura 30, onde a curva correspondente ao SNP encapsulado em LUVs de DPPC 

encontra-se à direita das outras curvas correspondentes ao SNP em solução. Caso o SNP não 

fosse encapsulado ou se a velocidade de permeação do NO fosse igual ao de reação com a 

sonda, esta curva estaria entre as outras duas. 

Com estes resultados e padronizações experimentais, a próxima etapa foi a construção 

das vesículas com incorporação dos carotenos. No entanto, houve a necessidade de mudança 

de técnica de análise de NO em razão dos carotenóides apresentarem propriedades 

fluorescentes, sendo capazes de absorver praticamente toda a luz que a sonda emitia, como 

observado, por exemplo, para DAF-FM T na presença de Lic, cujo espectro de fluorescência 

praticamente desapareceu como mostra a Figura 31. Os espectros de fluorescência dos 

carotenos β-Car e Lic e da DAF-FM T são apresentados na Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Espectros de fluorescência da sonda fluorescente DAF-FM T (_____) e da        

DAF-FM T com Lic (_____) em hexano (λexc = 250 nm). 
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Figura 32. Espectros de fluorescência da DAF-FM T (λexc = 250 nm), β-Car e Lic 

(λexc = 495 nm) em hexano. 

 

Devido a estas observações, para as LUVs com incorporação de carotenos a 

metodologia de análise selecionada foi a de quimiluminescência. Portanto, 

independentemente das propriedades químicas dos constituintes das bicamadas lipídicas, as 

medidas foram realizadas através do NO liberado pela amostra, carreado até o detector, 

anulando uma possível interferências e/ou criação de artefatos durante as análises. 

Na Figura 33 é apresentado o resultado obtido para LUVs de 30mM de DPPC com 

0,5% de DCP, onde se observa uma cinética de permeação de NO através da membrana 

mimética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 33. Gráfico de permeação de NO em função do tempo através de membranas 

de LUVs de DPPC com 0,5% de DCP. 
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As análises foram realizadas de amostras contendo TRIS-HCl 20 mM com NaCl     

150 mM acrescida de LUVs de DPPC 30 mM com SNP encapsulado, além daquelas 

incorporadas com os carotenos β-Car e Lic. Também foram realizadas medidas de NO nas 

LUVs rompidas com SDS 10% para comparar os resultados obtidos entre vesículas íntegras, 

onde ocorre a permeação de NO através da membrana (cinética de permeação), e rompidas, 

onde ocorre apenas a liberação do NO pelo SNP (cinética de liberação).  

Os resultados obtidos das análises de NO em função do tempo para LUVs só de 

fosfolipídio, com SNP encapsulado, em comparação à LUVs de mesma formulação contendo 

β-Car e Lic incorporados à bicamada, são apresentados na Figura 34. Os resultados obtidos 

através destes gráficos foram expressos a partir do cálculo do tempo necessário para chegar a 

50% de detecção (t1/2) de NO tanto para as cinéticas de liberação como de permeação de NO, 

eliminando-se o tempo correspondente à fase “lag” inicial. Estes valores são apresentados na 

Tabela 27. 

 

 Tabela 27. Valores do tempo de meia-vida para vesículas rompidas (t1/2 de liberação) 

e íntegras (t1/2 de permeação) de DPPC com 0,5% de DCP e com incorporação de β-Car e Lic. 

Vesícula t
1/2

 de Liberação t
1/2

 de Permeação 

LUV  231 433 

LUV + β-Car 231 346 

LUV + Lic 247 433 

 

 A Figura 34 A mostra a cinética de liberação e de permeação de NO de LUVs 

constituídas de fosfolipídio. Observa-se que em função do tempo, a cinética de aparecimento 

de NO é mais lenta do que aquela observada quando o SNP é liberado das LUVs devido à 

adição de SDS. Na Tabela 27 encontram-se os valores de t1/2 para estes sistemas e, 

comparando estes valores, observa-se um aumento de 1,87 vezes quando o SNP encontra-se 

encapsulado. Este aumento indica que o NO apresenta uma cinética de aparecimento mais 

lenta quando na presença da barreira lipídica, o que é indicativo da formação do NO dentro do 

volume interno da vesícula, o qual atravessa a membrana, para posteriormente ser detectado 

pelo NOA.  
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 Figura 34. Gráficos de NO gerado em função do tempo (15min) de LUVs de DPPC 

com 0,5% de DCP (A), com SNP encapsulado e também com incorporação de β-Car (0,4%, 

B) e de Lic (1,9%, C), íntegras (_____) e rompidas (_____), com adição de SDS. 
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 Em relação as cinéticas de aparecimento de NO de LUVs contendo β-Car e Lic 

incorporados à bicamada (Figuras 34 B e C), pode-se observar também um aumento de t1/2 de 

1,49 e 1,75 vezes, respectivamente, quando o SNP encontra-se encapsulado. O aumento 

observado é um indicativo da redução da cinética de aparecimento do NO ocasionado pela 

membrana e, conseqüentemente, o SNP também foi encapsulado no volume interno das 

LUVs. 

 É importante ressaltar que para todos os resultados apresentados em relação a     

Figura 34, o “lag” inicial foi eliminado e somente os dados a partir do aumento da diferença 

de potencial (mV), característico da resposta fornecida pelo NOA para a determinação do NO, 

foram considerados. 

 Todos esses resultados denotam a presença de uma barreira física promovida pela 

membrana, pela qual o NO formado deverá permear antes de ser detectado pelo NOA. Por 

outro lado, somente o β-Car incorporado à bicamada influencia na permeação do NO através 

da membrana, onde um menor valor de t1/2 de permeação (cerca de 20% menor) em relação ao 

controle (LUVs de DPPC) indica que este caroteno fluidifica o sistema lipídico devido a uma 

cinética de permeação de NO mais rápida através da bicamada lipídica. Este efeito não foi 

observado para o Lic. 

 

4.5. DSC: medidas de calorimetria 
 

Ferramentas termodinâmicas são utilizadas para se obter informações sobre relações 

entre estrutura-função de sistemas biológicos (Castelli et al. 1999). Para uma melhor 

compreensão das propriedades físico-químicas dos carotenóides e de suas interações com 

fosfolipídios é necessário esclarecer o mecanismo de suas funções em membranas biológicas. 

Os detalhes estruturais de um carotenóide específico, como, longa cadeia de duplas ligações 

conjugadas, anéis terminais e diferentes grupos funcionais oxigenados, por exemplo, definem 

sua posição e orientação em membranas biológicas (Shibata et al. 2001), implicando na 

modificação da estrutura e dinâmica de membranas (Gruszecki & Strzayka 2005). 

Através da técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC), foram realizados 

experimentos para observar a interação dos carotenos β-Car e Lic na estrutura de membrana 

constituídas com os fosfolipídios DMPC e DPPC (diferentes espessuras de bicamadas). As 

vesículas de DPPC, com SNP encapsulado, foram as mesmas utilizadas nas medidas de 

permeação de NO e os valores de concentração de carotenos e de fosfolipídios e respectiva 

porcentagem de incorporação de carotenos são apresentadas na Tabela 28. 
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Tabela 28. Valores de dosagens de fosfolipídios em LUVs de DMPC e de DPPC, 

ambas com 0,5% de DCP, e também com a incorporação de β-Car e Lic e respectivas 

concentrações e porcentagens de incorporação (% Incorp.).  

LUVs 
DMPC DPPC  

Caroteno
(µM) 

Pi 
(mM) 

% 
Incorp.

Caroteno(
µM) 

Pi (mM) % Incorp. 

Sem 

caroteno 
____ 0,36 ____ ____ 6,7 ____ 

β-Car 15,7 0,44 3,5 30 7,7 0,4 

Lic 72,6 0,40 18,1 150 7,6 1,9 

 

Em relação as análises calorimétricas, os termogramas endotérmicos obtidos das 

LUVs só de DMPC e com incorporação de β-Car e Lic são apresentados na Figura 35.  
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Figura 35. Termogramas obtidos de LUVs de DMPC contendo 0,5% de DCP, na 

ausência e na presença de β-Car (3,5%) ou Lic (18,1%), como indicado. A linha tracejada 

indica a temperatura onde ocorreu o máximo de transição das LUVs na ausência dos 

carotenos.  

 

Para LUVs só de DPPC e com incorporação de β-Car e Lic são apresentados na 

Figura 36. 
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Figura 36. Termogramas obtidos de LUVs de DPPC contendo 0,5% de DCP, na 

ausência e na presença de β-Car (0,4%) ou Lic (1,9%), como indicado. A linha tracejada 

indica a temperatura onde ocorreu o máximo de transição das LUVs na ausência dos 

carotenos. 

 

Os valores de entalpia (∆Hcal), da temperatura (Tt) e da meia largura do pico de 

transição de fase (T1/2), apresentados na Tabela 29, foram calculados utilizando o programa 

computacional Origin 7.0 (Microcal, Inc). 

 

Tabela 29. Efeito de β-Car e Lic em ∆Hcal, Tt e T1/2 de LUVs de DMPC e de DPPC, 

ambas com 0,5% de DCP. 

LUVs 
DMPC DPPC  

∆Hcal 

(kcal.mol-1) 
T

m 
(oC) T

1/2
 ∆Hcal 

(kcal.mol-1) 
T

m 
(oC) T

1/2
 

Controle 4,4 24,5 0,96 2,9 41,7 1,10 

β-Car 3,6 23,8 1,41 1,4 41,4 1,21 

Lic 4,1 24,3 0,88 1,6 41,7 1,05 

 

Nas Figuras 35 e 36 são apresentados termogramas das vesículas controle (LUVs de 

DMPC e de DPPC) e de LUVs de mesma formulação com incorporação de β-Car e Lic, 
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respectivamente e ao comparar os termogramas de LUVs contendo carotenos com aqueles de 

fosfolipídios puros é possível constatar uma redução da capacidade calorífica (Cp) em função 

da incorporação de carotenos à bicamada lipídica, isto é, uma redução da energia necessária 

para a ocorrência da transição de fase.  

 Em relação aos valores de T1/2, ambos carotenos ocasionaram interferência na 

cooperatividade da transição, entretanto o β-Car ocasionou uma diminuição (alargamento do 

pico) e o Lic, aumento (estreitamento do pico). Este efeito observado foi mais pronunciado 

para vesículas de DMPC com β-Car incorporado à bicamada (alargamento de ~ 47%). 

 Para os valores de ∆Hcal, ambos carotenos perturbam a estruturação da bicamada, 

principalmente para o sistema formado de LUVs de DPPC, cujos valores sofreram maiores 

reduções (~52% para β-Car e ~45% para Lic). Houve também uma redução para LUVs de 

DMPC, mas com menor intensidade (~18% para β-Car e ~7% para Lic).  

Também ao comparar os diferentes sistemas lipídicos, para os valores de Tt, apenas o 

β-Car promoveu uma pequena redução (0,7 oC) para LUVs de DMPC, o que indica uma 

pequena diminuição da estruturação da membrana proporcionando um aumento da fluidez da 

bicamada. Para LUVs de DPPC, a variação observada não foi significativa.  
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55..  DDiissccuussssããoo  

 

5.1. Algas marinhas: fases de crescimento  versus  senescência 
 

 Populações de algas crescem em cultura seguindo um curso previsto sob condições 

controladas de luz, temperatura, composição de nutrientes, salinidade e pH. Posteriormente à 

inoculação do meio de cultura com um número conhecido de células de idade fisiológica 

padronizada, uma curva de crescimento é estabelecida para a população em desenvolvimento, 

onde são observadas as distintas fases de crescimento: “lag”, exponencial, linear, estacionária 

e de declínio. O período de tempo correspondente para cada fase de crescimento específica, 

sob ótimas condições de cultivo, é característico de cada espécie (Walsh 1988). 

 Comparando entre si as curvas de crescimento obtidas nas condições experimentais 

estabelecidas, tanto os períodos correspondentes às fases de crescimento exponencial e 

estacionária como a taxa máxima de crescimento foram distintas, isto é, as algas avaliadas 

apresentam ciclos de vida distintos, confirmando essa informação. 

 Outra diferença encontrada foi o número de picos observados nos cromatogramas 

obtidos dos extratos brutos de T. gracilis e de G. tenuistipitata, sendo o perfil cromatográfico 

da microalga mais abundante em pigmentos do que a macroalga, provavelmente picos 

correspondentes às xantofilas (valores de tempo de retenção inferiores ao da clorofila) e 

carotenos (valores de tempo de retenção superiores ao da clorofila). 

 Apesar do número reduzido de pigmentos identificados, foram utilizados os valores 

das razões entre as áreas de cada pico presente nos cromatogramas de ambas as algas para as 

diferentes fases de crescimento. Com estes resultados foi possível constatar um 

comportamento semelhante de ambas as algas em razão da influência do estresse oxidativo 

promovido pela senescência na composição pigmentar destes organismos marinhos: redução 

da grande maioria dos pigmentos, principalmente β-Car, embora uma minoria sofresse 

aumento e apenas o pigmento de no 5 de T. gracilis não sofreu variação. O desenvolvimento 

algal corresponde a um fenômeno natural, onde o estresse oxidativo promovido pelo processo 

de envelhecimento da cultura vem acompanhado de fatores determinantes como o efeito de 

sombreamento, carência nutricional, desvios metabólicos, diminuição da capacidade 

fotossintética e, conseqüentemente, senescência celular (Sigaud-Kutner et al. 2005).  

Em relação aos pigmentos identificados, a variação do nível de Cl-a (diminuição para 

ambas as algas) e de Cl-b (diminuição para T. gracilis) sugere uma considerável diminuição 
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na capacidade fotossintética, prevalecendo neste período a fotorrespiração com adição do 

efeito de sombreamento da cultura, em conseqüência do aumento da densidade algal. Por 

outro lado, a variação dos outros pigmentos fotossintéticos (redução dos níveis de Viola, Zea 

e β-Car), pode também estar associada aos desvios metabólicos e necessidades celulares, pela 

diminuição da disponibilidade de nutrientes. Assim, estes os organismos dispõem de 

estratégias de defesa antioxidante contra os desbalanços do metabolismo oxidativo, neste 

caso, estabelecido pelo efeito natural de senescência celular, onde grande parte dos pigmentos 

sofreu redução de seus níveis. 

 No trabalho de Lourenço et al. (1997) os níveis de Cl-a e de carotenóides totais 

presentes em T. gracilis apresentam redução de seus níveis, tanto para o efeito de carência 

nutricional (variação de N e P) como para o desenvolvimento algal. Estes resultados são 

condizentes com os apresentados nesta Tese. 

 Durante a realização deste experimento, para a macroalga G. tenuistipitata, também 

foi observado que a cor marrom característica desta variante, decorrente da presença dos 

pigmentos fotossintéticos denominados ficobiliptoteínas (ficoeritrina e ficocianina,      

Carnicas et al. 1999) que mascaram a cor verde da Cl-a, passou a ser um tom de verde 

progressivamente mais claro em função de seu desenvolvimento. Esta mudança de coloração 

pode estar associada à redução do nível de Cl-a observada durante a passagem para a fase 

estacionária, período em que passa a prevalecer a fotorrespiração (Sigaud-Kutner et al. 2005). 

Notou-se também uma visível diferença na coloração do extrato bruto para as 

diferentes fases de crescimento durante a extração dos pigmentos da macroalga. Para a fase de 

crescimento exponencial, a coloração do extrato bruto apresentava um tom avermelhado, 

diferentemente para a fase estacionária a qual o tom era esverdeado. Como o nível de β-Car 

foi reduzido à metade, é sugerido que a coloração avermelhada refere-se principalmente a 

presença em maior quantidade deste pigmento para a fase exponencial, além dos outros 

pigmentos que também sofreram redução e que provavelmente contribuiriam para esta 

coloração. Para T. gracilis, mudanças de pigmentação do extrato algal não foram observadas. 

 Através das informações de composição pigmentar apresentadas na literatura    

(Egeland et al. 1997, Carnicas et al. 1999, Latasa et al. 2004, Jeffrey et al. 2005), pode-se 

inferir que, além da variação nos níveis dos pigmentos identificados em ambas as algas, 

ocorre também provavelmente a variação das xantofilas zeaxantina e violaxantina presentes 

em G. tenuistipitata e de provavelmente anteroxantina, luteína e neoxantina, encontradas em 

espécies do mesmo gênero de T. gracilis. 
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Dentre os carotenóides identificados, o que sofreu maior redução para ambas as algas 

foi o β-Car e, segundo os resultados obtidos de permeação de NO através de membranas 

miméticas apresentados nesta Tese, o β-Car fluidifica bicamadas lipídicas. Levando em 

consideração este fenômeno com a redução no nível de β-Car ocasionado pelo 

envelhecimento da cultura algal, provavelmente este efeito tornar a membrana mais rígida. 

A partir desses resultados, também foi realizada a definição da data de coleta das algas 

para obtenção da biomassa necessária para a extração, isolamento e identificação carotenóides 

(dados apresentados no Apêndice), que corresponde ao início da fase estacionária. Neste 

estádio de crescimento, a biomassa obtida é superior, embora seja observada uma redução dos 

níveis da grande maioria dos pigmentos presentes em ambas as algas. Também em relação ao 

material biológico coletado, foi realizada uma estimativa das concentrações dos pigmentos 

identificados em comum e, apesar da biomassa de G. tenuistipitata ser superior a de               

T. gracilis, foi constatado que esta continha uma maior quantidade de pigmentos em relação 

àquela. Em função desta informação, os procedimentos para a realização da extração e 

isolamento dos carotenóides foram priorizados em relação à T. gracilis.  

O que pode explicar essa discrepância na quantidade de pigmentos é provavelmente as 

diferentes composições da parede celular das algas, principalmente de ficocolóides. Em 

relação à G. tenuistipitata, sua parede celular é constituída por agar (Carnicas et al. 1999), 

podendo chegar a 52,7% do seu peso seco (Macchiavello et al. 1999), denotando que mais da 

metade da biomassa é constituída por este polissacarídeo sulfatado, o que explica a reduzida 

quantidade de pigmentos fotossintéticos nesta espécie. Esta macroalga é empregada na 

produção comercial da China, Filipinas e Vietnã em função da boa qualidade de agar 

apresentada por esta espécie (Yokoya et al. 2004), sendo que a fração de agarose é bem alta, 

despertando grande interesse econômico devido às aplicações biotecnológicas (Macchiavello 

1994). 

Essa informação pode ser utilizada também como critério de viabilidade econômica 

para a produção de carotenóides em grande escala, destacando a utilização do cultivo de 

microalgas, em especial do gênero Tetraselmis, amplamente utilizada em aqüicultutra como 

alimento para moluscos bivalves, larvas de camarão e rotíferos (Muller-Fuega et al. 2003). 

Embora o custo envolvido na coleta de macroalgas seja extremamente reduzido em relação ao 

de microalgas, o valor agregado destes compostos é elevado e a obtenção de grandes 

quantidades destes justificam a implementação de cultivos de microalgas em escala industrial. 
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5.2. Poluentes metálicos: bioensaios de toxicidade, modelos de estresse 

agudo e crônico e níveis de pigmentos fotossintéticos 
 

Testes ecotoxicológicos auxiliam na avaliação, na previsão do impacto ambiental e no 

estabelecimento de limites de lançamento de efluentes permissíveis para a proteção da vida 

aquática, com base, por exemplo, em efeitos deletérios ao longo do ciclo de vida ou 

bioquímicos (Nipper 1990, Zagatto & Bertoletti 2006).  

Primeiramente, para a realização dos bioensaios e para a determinação dos parâmetros 

ecotoxicológicos, foi realizada uma análise dos protocolos selecionados devido às diferenças 

encontradas, sendo a mais conflitante corresponde ao cálculo da CE50. Por exemplo, segundo 

IBAMA deve-se realizar a determinação das taxas de crescimento para cada concentração de 

metal experimental, a qual é expressa como porcentagem em relação ao grupo controle, 

constrói-se o gráfico destes valores de porcentagem em função das concentrações do poluente 

utilizadas e através de uma regressão linear o valor é calculado. Segundo as agências 

internacionais OECD e EPA, também se determinam as taxas de crescimento diário, que 

deverão ser expressas em porcentagem em relação ao controle, plotam-se estes valores em 

função das concentrações do poluente em questão e a partir da curva obtida estima-se o valor 

da CE50. Logo, uma regressão linear para o cálculo da CE50, segundo o protocolo do IBAMA, 

não é uma forma correta para determinação deste parâmetro toxicológico. 

A definição do tempo de exposição aos metais foi outro ponto problemático. Alguns 

trabalhos ateriormente realizados no laboratório (Okamoto et al. 2001, Cóllen et al. 2003) 

consideravam um tempo de exposição de 48 h para estimativa dos parâmetros toxicológicos, 

tanto para micro quanto para macroalga. Levando em consideração estas informações, para a 

exposição da macroalga aos metais, inicialmente, foram considerados os tempos de 48 e 96 h, 

conforme descrito em Cóllen et al. (2003). Entretanto, foi observado um aumento das taxas de 

crescimento diário para algumas das concentrações testadas, especialmente para o Cu. 

Preliminarmente, este aumento de biomassa foi interpretado como um efeito indutivo para o 

crescimento de G. tenuistipitata.  

Como descrito em Asselborn et al. (2002), a microalga Selenastrum capricornutum, 

quando exposta ao inseticida organofosforado Biotrina, responde a altas concentrações desta 

substância com um aumento de volume celular ocorrido por influxo de água. Neste sentido, o 

aumento aparente de biomassa observado para G. tenuistipitata provavelmente ocorreu por 

influxo de água através da membrana, sugerindo que os poluentes metálicos podem alterar as 

características da membrana celular provocando um desequilíbrio iônico e osmótico e 
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provavelmente seja conseqüência de algum tipo de resposta fisiológica do organismo ao 

estresse promovido.  

Ao aumentar o período de exposição para 144 h, mantendo os mesmos valores de 

concentração, foi observada uma redução de biomassa em relação ao inóculo, indicando que a 

menor concentração utilizada já era letal ao organismo.  

Em Marques-Júnior et al. (2002) é descrito que organismos podem exibir diferentes 

reações a uma mesma substância tóxica, dependendo das quantidades absorvidas e do tempo 

de exposição. De acordo com Zagatto & Bertoletti (2006), para microalgas, usualmente são 

consideradas exposições de 48 e 96 h. Portanto, a partir dessas informaçãoes e dos resultados 

obtidos, foi estabelecido que os tempos de exposição devem ser distintos entre micro e 

macroalgas.  

Segundo Gary (1995), as curvas de resposta da porcentagem de crescimento em 

função da concentração dos poluentes são características para cada organismo, tempo de 

exposição e propriedades físico-químicas do poluente. Comparando-se as curvas de exposição 

das algas aos poluentes metálicos, pode-se observar que estas apresentam características 

distintas dependentes da espécie e do metal, embora um mesmo comportamento sigmoidal foi 

observado para todos os metais avaliados.  

A partir dessas curvas de resposta metabólica do organismo em função de sua 

exposição ao poluente metálico, foram calculados os valores de CE50 e comparando-os entre 

si foi determinada a seqüência de toxicidade, a qual foi a mesma para ambas as algas. Ela 

coincide com dados encontrados na literatura, cuja ordem decrescente de toxicidade 

corresponde a: Hg > Cu > Cd > Ag > Pb > Zn (Raí et al. 1981, Loban & Harrison 1997). 

De acordo com Amado Filho et al. (1997a), as diferenças encontradas em relação as 

diferentes capacidades de acúmulo de metais por diferentes espécies estão relacionadas a 

diferentes processos tais como adsorção, absorção, interação com sítios metabólicos, 

estocagem ou eliminação do metal e as interações desses processos podem ser específicos 

para grupos taxionômicos ou até mesmo de espécies únicas. 

Dentre os metais avaliados, o Pb apresentou menor toxicidade para ambas as algas. 

Em geral, íons metálicos com alta eletronegatividade e raio iônico pequeno são 

preferencialmente acumulados pela biomassa algal e são acumulados em grandes 

concentrações quando comparados com outros metais para grande maioria das espécies de 

algas (Waldichku 1974).  

Estudos de toxicidade envolvendo macroalgas e poluentes metálicos são pouco 

difundidos, talvez em razão do fato de que geralmente estas apresentam alta capacidade de se 
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ligarem a metais traço e grande resistência aos mesmos em conseqüência das características 

de suas paredes celulares, que têm grande afinidade pelos metais, tornando-os indisponíveis 

para ocasionar efeitos tóxicos. Suas paredes celulares, principalmente sua matriz fibrosa e 

espaços intracelulares, são ricas em polissacarídeos sulfatados, fortes trocadores de íons e 

importantes sítios de complexação para metais de transição. As macroalgas por sua vez, 

possuem um papel importante como biorremediadores (Leal & Vasconcelos 2001).  

Tal propriedade provavelmente indicaria uma maior resistência da macroalga estudada 

em relação à microalga, devido às diferentes características da parede celular. Além deste 

fator e em adição ao fato de T. gracilis ser unicelular e a outra uma alga pluricelular, 

previamente era esperado que ocorressem respostas distintas, sendo uma espécie mais 

resistente que a outra. Entretanto, comparando-se os valores da CE50 entre as algas, foi 

observado que houve distintas resistências. T. gracilis foi mais resistente do que                        

G. tenuistipitata para os metais Cd e Pb e para os metais Cu e Hg, G. tenuistipitata apresentou 

maior resistência.  

Para estudos sobre toxicidade de metais, segundo Cóllen et al. (2003), foram relatados 

os valores de 1 mg/L de Cd e 0,2 mg/L de Cu para o tempo de exposição de 48h, para           

G. tenuistipitata, onde foi observada uma redução em torno de 57 e 60%, respectivamente.   

De acordo com este trabalho, dados de toxicidade de metais em algas vermelhas são escassos 

na literatura. Em Haglund et al. (1996), para o Cd o valor de CE50 encontrado foi de          

0,63-0,8 mg/L. Para Hu et al. (1996), 30 mg/L de Cd causou a morte de 50% dos tecidos de 

G. tenuistipitata. Há também trabalhos sobre esta macroalga, onde, por exemplo, cultivos em 

mar aberto de G. tenuistipitata, a adição de Cu é realizada para reduzir o epifitismo 

ocasionado pela macroalga verde Enteromorpha intestinalis, desde que G. tenuistipitata seja 

mais resistente (Haglund & Pedersén 1993). Similarmente, adições de Cu são utilizadas em 

cultivos de Gracilaria gracilis para a redução da infestação da alga marrom Ectocarpus 

siliculosus (Van Heerden et al. 1997). 

Há poucos trabalhos na literatura sobre a espécie T. gracilis. Por exemplo, no trabalho 

de Phatarpekar & Ansari (2000), foram apresentados efeitos inibitórios no crescimento desta 

microalga em função da exposição de quatro diferentes tipos de óleos combustíveis 

(derivados de petróleo) e no de Lourenço et al. (1997), foi avaliado o perfil bioquímico da 

mesma espécie em diferentes estádios de desenvolvimento e condições nutricionais (N e P).  

Para outras espécies de microalgas do mesmo gênero, tais como Tetraselmis chuii    

(da Costa et al 1998), Tetraselmis suecica (Ballandufrancais et al. 1991), Tetraselmis 

tetrathele, Tetraselmis sp., entre outras, encontram-se trabalhos sobre toxicidade de metais. 
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No trabalho de Ismail et al. (2002), a faixa de CE50 para o Cu é de 0,04 a 0,37 mg/L e para o 

Cd é de 0,06 a 5,7 mg/L para diferentes espécies estudadas, incluindo T. tetrathele e T. sp..   

De acordo com Satoh et al. (2005), as espécie T. tetrathele apresenta IC50 para o Cd, Cu e Pb 

de 9,8, 7,4 e 8,6 mg/L, respectivamente. Segundo Pérez-Rama et al. (2002), o valor de CE50 

encontrado para a espécie T. suecica foi de 7,9 mg/L de Cd após seis dias de exposição.  

No trabalho de Newby et al (1997), foi observado o efeito do Pb no crescimento de    

T. gracilis. As concentrações utilizadas foram de 0,001 a 10 mg/L, sendo esta linhagem 

originária do estuário de Cochin na Índia. Os limites do intervalo de concentração utilizados 

no crescimento de T. gracilis (60 a 150 mg/L), isolada em Cananéia, foram superiores àqueles 

utilizados por este autor, evidenciando que as diferentes origens de ambas as linhagens 

influenciam nas respostas obtidas, provavelmente em relação a diferentes efeitos de 

aclimatação ambiental e, em razão destes fatores, a espécie brasileira apresenta maior 

resistência ao Pb. 

No trabalho de Satoh et al. (2005), encontram-se parâmetros de toxicidade para 

diversas algas para os metais pesados Cd e Cu, onde o uso de microalgas, principalmente de 

água doce, é indicado como método padrão. Os valores apresentados foram: para o tempo de 

exposição de 3 a 5 dias, 0,012-0,078 mg/L para o Cu e 0,0034-1,22 mg/L para o Cd para 

Selenastrum, Scenedesmus, Chlorella, e Anabaena, algas de água doce; para o tempo de 

exposição de 48 h, 0,11-1,0 mg/L de Cu para I. galbana; para o tempo de exposição de 96 h, 

0,05-7,5 mg/L de Cd e 0,03-0,41 mg/L de Cu para as espécies marinhas C. calcitrans,             

I. galbana, T. tetrathele e Tetraselmis sp.; para o tempo de exposição de 5 dias, 0,74 mg/L de 

Cd e 0,91 mg/L de Cu. Os valores de CE50 encontrados para as condições experimentais 

realizadas nesta Tese condizem com os valores apresentados neste trabalho, embora a maioria 

dos tempos de exposição avaliados, além das espécies, sejam diferentes. 

Entre as espécies em comum de Tetraselmis e de Gracilaria, observam-se diferentes 

resistências para os metais avaliados, apesar de algumas similaridades. O que provavelmente 

explique tais diferenças observadas é, por exemplo, a importância de interações em conjunto 

de vários fatores bióticos, abióticos e as substâncias teste, as quais são freqüentemente 

omitidas em testes de toxicidade, contrariando amplas evidências que interações físico-

químicas têm a capacidade de alterar significativamente os resultados de testes de toxicidade. 

Os fatores que comumente afetam os efeitos toxicológicos, dependendo do agente tóxico, 

para metais, incluem composição no meio (anion, cátion, nutriente essencial, elemento traço) 

e concentrações de agentes quelantes, pH, intensidade e fonte luz, temperatura, salinidade, 

tempo de exposição, consumo de CO2, distintos critérios de toxicidade aplicados, organismo 
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utilizado, especiação química do poluente, localização do isolamento da espécie, entre outros 

(Waldichku 1974, Oliveira-Neto & Botta-Paschoal 2000). Em Franklin et al. (2002), por 

exemplo, foi apresentado que a alta densidade celular geralmente utilizada nos experimentos 

para a obtenção de uma resposta bioquímica mensurável e associada ao tempo relativamente 

longo de exposição aos contaminantes causa mudanças na especiação química, na 

biodisponiblidade e na toxicidade dos contaminantes no decorrer do experimento. Levando 

em consideração todos estes fatores, a comparação entre parâmetros de toxicidade 

determinados através de experimentos distintos pode ser equivocada, tanto para micro como 

para macroalgas. 

Sais existentes na água do mar, principalmente dos majoritários, também podem 

ocasionar certa interferência em termos de toxicidade de metais pesados em organismos 

aquáticos. Estudos com a presença de diferentes metais demonstraram um sinergismo entre 

eles, onde se observaram alterações nos resultados de testes de toxicidade. Um estudo sobre o 

crescimento de Selenastrum capricornutum e Chlorella stigmataphora mostraram interações 

sinérgicas entre Cu2+ e Mg2+, e reações antagônicas entre Mn2+ e Pb2+, e entre Cu2+e Pb2+. 

Outros estudos mostraram interações similarmente complexas (Nalewajko & Olaveson 1998). 

Altas concentrações de Ca2+ e Mg2+ competem com os metais por meio de ligações na 

superfície celular, o que pode explicar porque muitos metais são mais tóxicos em águas de 

menor dureza (Waldichku 1974, Oliveira-Neto & Botta-Paschoal 2000). Outro fator que não 

deve ser desconsiderado é a habilidade que as algas possuem em acumular metais                

(Hu et al. 1996), além dos diferentes estádios de vida interferir sensivelmente nesta habilidade 

(Gledhill et al. 1997). 

Generalizações devem ser tomadas com cautela para a resposta bioquímica de algas ao 

estresse por metais, uma vez que as respostas dependem do organismo, sua fase de 

desenvolvimento e o grau de toxicidade do metal. Sigaud-Kutner et al. (2005), por exemplo, 

observaram que células de T. gracilis na fase estacionária são mais suscetíveis ao estresse 

oxidativo, com atividades máximas das enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, catalase 

e ascorbato peroxidase) em períodos de iluminação, do que células jovens na fase 

exponencial. 

Ainda assim, a investigação das respostas biológicas é considerada mais adequada do 

que as medidas diretas da concentração de metais nas células ou no meio exterior, uma vez 

que apenas a fração que penetra no citoplasma é a responsável pelos efeitos tóxicos          

(Gledhill et al. 1997). De fato, em Andrade et al. (2006) foi observada uma defasagem de 

várias horas entre as medidas de cobre dissolvido nas águas e os efeitos oxidativos sobre 



 100

Lessonia nigrescens (Phaeophyceae) e concluíram que após a saturação dos sítios de ligação 

na superfície das células, a concentração intracelular de Cu(II) deve atingir um determinado 

nível mínimo até exercer efeitos tóxicos e respostas antioxidantes mensuráveis. 

Outro resultado importante relacionado com a análise do testes ecotoxicológicos 

realizados foi a constatação de que os limites para lançamento de efluentes com disposição 

final no oceano, segundo resolução brasileira vigente (padrões apresentados na Tabela 1), 

estão de acordo para os metais Cd, Hg e Pb, isto é, os valores de CE50 estimados foram 

superiores aos padrões apresentados nesta resolução. No entanto, para o Cu, o valor 

encontrado de CE50 para esta espécie foi inferior ao limite estipulado e, de acordo com esta 

resolução, “o efluente não deverá causar, ou possuir potencial para causar, efeitos tóxicos 

aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente”. Conseqüentemente, efluentes contendo Cu 

em limites recomendáveis poderão causar danos à biota marinha e, por conseguinte, ao 

homem segundo processo de biomagnificação a partir do seu acúmulo através da teia 

alimentar. Em relação aos padrões de qualidade de água, os valores encontrados de CE50 estão 

de acordo com os limites estabelecidos pela legislação atual. Portanto, em conforme com os 

dados obtidos, sugere-se que o padrão de Cu previsto na referida Resolução deverá ser revisto 

e alterado para a preservação de ecossistemas marinhos.  

De acordo com Denton et al. (1994), o uso de parâmetros toxicológicos para a 

determinação de limites permitidos não é o bastante seguro para a prevenção de impactos ao 

ambiente e o uso de bioindicadores para a detecção preventiva de efeitos adversos é uma 

solução promissora.  

Comparando os valores de CE50 encontrados para as algas marinhas estudadas com os 

níveis de metais que são normalmente encontrados em águas oceânicas (apresentados na 

Tabela 2), constatou-se que estes valores são bastante reduzidos em relação àqueles 

encontrados de CE50: da ordem de 103-106 vezes inferior. Em relação aos valores de 

concentração de águas poluídas, também apresentados nesta tabela, a diferença também é da 

ordem de 102-104 vezes. Portanto, não é possível correlacionar diretamente os valores de CE50 

encontrados com as situações reais de locais preservados e poluídos. Neste sentido, a 

construção dos modelos de estresse simulando concentrações reais provavelmente não 

retrataria alterações metabólicas, contrário do objetivo deste estudo. Desta forma, foram 

determinadas as doses subletais, isto é, os valores de CE15, para a construção dos modelos de 

estresse agudo e crônico, nas quais efetivamente observaríamos uma resposta bioquímica em 

função do estresse promovido pela exposição aos poluentes metálicos. 
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Em relação aos resultados obtidos através das construções dos modelos de estresse 

agudo e crônico foi observado que, para a exposição aguda, a grande maioria dos pigmentos 

sofreu redução de seus níveis para ambas as algas. Para a exposição crônica, a maioria dos 

pigmentos de T. gracilis sofreu redução para os metais Cd, Cu e Pb e, quando exposta ao Hg, 

sofreu aumento. Em G. tenuistipitata, a maioria dos pigmentos sofreu redução para os metais 

Cu, Hg e Pb e, quando exposta ao Cd, sofreu aumento. 

De acordo com Cid et al. (1995) e Pérez et al. (2006), uma diminuição na 

concentração de carotenóides é um indicativo do estresse induzido por metais. Por outro lado, 

os resultados observados sugerem que, além da redução da grande maioria dos pigmentos de 

ambas as algas, outros podem apresentar aumento ou ausência de variação em função do 

estresse promovido, dependentemente do poluente metálico.  

Considerando a seqüência de toxicidade observada em função da inibição do 

crescimento e as variações dos níveis de pigmentos para os modelos de estresse agudo e 

crônico, pode-se inferir que apesar do Hg ser o metal de maior toxicidade em relação ao 

desenvolvimento algal, o mesmo não ocasiona uma maior variação dos níveis dos pigmentos. 

Para T. gracilis, o metal que promove maior variação é o Cd e para G. tenuistipitata, o Pb. 

Estes resultados sugerem que as estratégias de proteção contra o estresse promovido são 

distintas entre as espécies e os metais avaliados. 

Comparando estas variações com aquelas ocasionadas pelo estresse biótico 

(senescência celular), podemos sugerir também que os mecanismos de estresse são distintos 

entre si, em conseqüência dos níveis de pigmentos variarem diferentemente. No caso das 

variações observadas nos níveis de clorofila, uma interferência dos poluentes metálicos atua 

no processo fotossintético de ambas as algas.  

Levando em consideração a identificação dos pigmentos fotossintéticos encontrada na 

literatura, podemos sugerir que, para T. gracilis para todos os metais, ao correlacionarmos os 

diferentes modelos de estresse, exceto para o Cd e parte dos pigmentos em relação ao Cu, um 

aumento dos níveis das xantofilas que constituem esta espécie pode ser parte de uma série de 

mecanismos emergenciais que protegem as membranas tilacóides contra danos oxidativos. O 

mesmo efeito provavelmente ocorre para G. tenuistipitata, onde foi observado um aumento 

nos níveis para os metais Cd e Cu, enquanto que para o Hg e Pb, apenas alguns pigmentos 

sofreram aumento ou não sofreram variação em seus níveis. 

Em relação aos resultados apresentados nesta Tese sobre o papel do β-Car na 

fluidificação de bicamadas lipídicas, uma redução de seu nível em função do estresse 

oxidativo promovido pelos metais para os diferentes tempos de exposição provavelmente 
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implique em uma maior rigidez de membrana e, conseqüentemente, uma menor 

permeabilidade de ERO geradas direta e indiretamente em função do estresse oxidativo 

promovido pelos metais. 

Outro aspecto levado em consideração foi a observação de alterações morfológicas 

ocasionada pelos metais pesados, exceto para T. gracilis, onde não foi possível observar tais 

alterações para ambos os modelos de estresse. Referente à G. tenuistipitata, para o modelo de 

estresse agudo, não foram observadas alterações morfológicas aparentes em relação ao grupo 

controle, isto é, todos os ápices apresentavam características morfológicas similares 

(ramificações e coloração dos ápices). O mesmo não ocorreu para o modelo crônico, onde o 

controle possuía ápices de coloração marrom-esverdeado claro, coloração característica da 

fase de crescimento estacionária, como observado durante a construção da curva de 

crescimento. O mesmo aspecto foi observado para o Hg, apesar de apresentar maior 

toxicidade. Para o metal Cd, foi observada uma mesma coloração dos ápices, embora fosse 

observado um maior número de ramificações. Para o Cu foi observada uma coloração 

esverdeada desuniforme dos ápices, sem alteração da ramificação. E para o Pb observamos 

uma alteração de cor intrigante, pois esta passou a ser púrpura. Em Woolhouse (1982), é 

descrito que uma das implicações da toxicidade do Pb é uma discoloração púrpura 

característica da deficiência de fosfato. Conseqüentemente, esta mudança de coloração dos 

ápices está relacionada provavelmente com o mesmo mecanismo de estresse ocasionado pela 

deficiência de fosfato. 

O conhecimento dos efeitos subletais em organismos expostos à poluição é 

extremamente importante para a compreensão das estratégias metabólicas relacionadas com a 

habilidade aclimatativa e até adaptativa das espécies buscando sua sobrevivência e 

perpetuação na biota aquática (Waldichku 1974). 

Portanto, uma análise de efeitos subletais sobre processos bioquímicos em organismos 

sob condições ambientais potencialmente prejudiciais possui extrema importância, onde a 

presença e a variação dos níveis de carotenóides podem se tornar cruciais. Estas observações 

sugerem uma possível estratégia destas algas frente ao estresse oxidativo promovido pelos 

metais em razão da modulação em busca da normalidade com o aumento do tempo de 

exposição. A avaliação dos níveis dos pigmentos fotossintéticos futuramente poderá ser 

utilizada como parâmetro de avaliação de poluição ambiental, além do emprego da biomassa 

marinha para biorremediação de poluentes metálicos em ambientes impactados. 
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5.3. Papel estrutural de carotenos em membranas miméticas 
 

Os carotenóides, além de excelentes antioxidantes, podem proteger membranas 

fotossintéticas contra efeitos de estresse biótico ou antropogênico contra danos oxidativos e, 

além disso, apresentam habilidade em modular propriedades estruturais e dinâmicas de 

membranas (Strzalka et al. 2003, Gruszecki & Strzayka 2005).  

De acordo com Jain & Wagner (1980), mudanças organizacionais na bicamada são 

refletidas em diversas propriedades da membrana incluindo Cp, forma, tamanho, volume, 

densidade, reflectância, espalhamento, coeficiente de partição, características espectrais, entre 

outras. 

Para compreender o papel estrutural de carotenos (β-Car e Lic) e dos componentes 

presentes no ExtMeOH de T gracilis, primeiramente, foi padronizada a metodologia de 

confecção das LUVs e, independentemente da concentração e da adição de carga à bicamada, 

foram obtidos valores de Tt condizentes com a literatura, considerando algumas semelhanças 

experimentais como: fase aquosa, pH, velocidade de aquisição de dados e método de análise 

(Caffrey & Hogan 1992). 

Os resultados obtidos, referentes à incorporação do ExtMeOH de T gracilis, 

demonstraram que ocorreu uma forte influência na estruturação da bicamada lipídica em 

conseqüência do grande alargamento da faixa de transição de fase com o aumento da 

porcentagem de incorporação devido à diminuição dos valores de Tt’ e Tt’’, especialmente de 

Tt’, onde foram observadas maiores variações. Em relação aos valores de Tt, estes sofreram 

redução com o aumento da porcentagem de incorporação. Isto implica em um efeito de 

fluidificação da bicamada lipídica ocasionado pelo extrato algal incorporado à bicamada, pois 

um deslocamento para menores valores de temperatura significa que seria necessária uma 

menor quantidade de calor para se obter uma mesma fluidez de membrana (Jain & Wagner 

1980). Por outro lado, os resultados observados para as diferentes fases de crescimento de     

T. gracilis foram similares, embora cada condição fisiológica apresentasse níveis de 

pigmentos fotossintéticos distintos, isto é, redução da grande maioria dos pigmentos com a 

passagem da cultura para fase estacionária. Sugere-se também através dos dados obtidos que, 

para valores acima de 2,0% de incorporação de Cl-a, provavelmente o valor de Tt não sofrerá 

alteração. Outro parâmetro avaliado foi o Dh, onde a incorporação do extrato não ocasionou 

variações significativas no tamanho das LUVs. 

Todos estes efeitos observados denotam uma forte interferência do extrato algal rico 

em pigmentos fotossintéticos na estruturação da bicamada lipídica, implicando em uma 
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diminuição na cooperatividade da transição, independente da fase de crescimento. Portanto, 

não seria necessário fazer distinção entre as diferentes fases de crescimento para uma possível 

aplicação cosmética ou farmacológica de lipossomos com incorporação do extrato metanólico 

de T. gracilis, levando em consideração os parâmetros avaliados. Contudo, talvez seja 

interessante trabalhar com células na fase de crescimento estacionária devido a uma maior 

densidade populacional da cultura nesta condição. 

Para os experimentos realizados com lipossomos incorporados com carotenos, foram 

observados que para os experimentos com vesículas de diferentes tamanhos (LUVs e MLVs), 

quando β-Car foi incorporado em MLVs nenhuma variação foi observada nos valores de Tt, 

Tt’ e Tt’’e, conseqüentemente, nenhum alargamento da faixa de transição. Por outro lado, 

quando incorporado em LUVs, foi observada influencia na estruturação da bicamada lipídica 

em relação ao alargamento da faixa onde ocorre a transição de fase, apesar dos valores de Tt 

não sofrerem variações significativas. O valor de Tt’ sofreu diminuição, o que significa uma 

redução na cooperatividade da transição. Para os valores de Dh encontrados, foram 

observadas reduções do tamanho das vesículas (1,6 vezes) em razão da incorporação de β-Car 

à bicamada lipídica, independente do tamanho da vesícula. Este fenômeno ainda não foi 

descrito na literatura científica e será discutido a seguir. 

É conhecido que o β-Car possui habilidade em formar agregados moleculares e a auto-

agregação de moléculas pode interferir em propriedades físico-químicas, tais como absorção 

de luz e reatividade química (Castelli et al. 1999, Shibata et al. 2001). As evidências 

experimentais dependem tanto do sistema como das condições experimentais, sendo que a não 

remoção dos agregados é o principal interferente durante as análises mascarando, ou até 

eliminando, o efeito ocasionado pela incorporação deste caroteno à bicamada. Portanto, estes 

resultados confirmam a necessidade do controle de possíveis variáveis interferentes, sendo 

uma delas o processo de extrusão (homogeneização de tamanhos), o qual promove a retenção 

de agregados moleculares dos carotenos na membrana de extrusão. Outro fator de importância 

da utilização de vesículas unilamelares em relação à multilamelares é uma maior proximidade 

daquelas em relação às membranas biológicas (Chen & Djuric 2001). 

Por outro lado, segundo Rengel et al. (2000), muitos autores utilizam membranas 

artificiais para descrever a influência de carotenóides na estrutura e dinâmica de bicamadas, 

bem como a orientação destes pigmentos dentro da membrana, sendo que grande parte desses 

trabalhos empregam MLVs em seus estudos, enquanto que vesículas unilamelares (LUVs, 

SUVs) são raramente examinadas. Conseqüentemente, dados apresentados na literatura sobre 
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sistemas de estudo similares aos abordados nesta Tese devem ser analisados com critérios 

suficientes para que não ocorram correlações incoerentes. 

Outros experimentos foram realizados com incorporação de β-Car e de Lic em LUVs 

de DMPC com 0,5% de DCP. Todos os resultados obtidos através das análises realizadas 

denotam que ambos carotenos influenciam na estruturação da membrana lipídica. Em relação 

à incorporação de β-Car, foram observados efeitos de alargamento da faixa onde ocorre a 

transição de fase, apesar dos valores de Tt não sofrerem variações significativas. Para o Lic, o 

alargamento da faixa de transição foi menor, comparado ao ocasionado pelo β-Car, e foi 

observado um aumento no valor da Tt. Entretanto, o aumento ocasionado pela incorporação 

de Lic é pequeno e pode ser considerado desprezível. Provavelmente, devido aos baixos 

valores de incorporação de β-Car e de Lic, as variações não foram significativas ou muito 

pequenas referentes aos valores de Tt. Em relação aos valores de Tt’ e de Tt’’, não foram 

observadas variações significativas de Tt’’ para LUVs com incorporação de Lic ou de β-Car. 

Apenas o valor de Tt’ sofreu diminuição, o que significa uma diminuição da cooperatividade 

da transição para ambos os casos.  

Outro fator relacionado com a interferência dos carotenos na estruturação de 

membranas foi a redução do Dh das LUVs devido à incorporação de ambos carotenos à 

bicamada. Uma redução do Dh implica em um maior raio de curvatura das LUVs, um maior 

tensionamento na bicamada e ,conseqüentemente, uma maior permeabilidade da membrana. 

Como a incorporação de Lic foi cinco vezes menor do que a de β-Car, provavelmente, a 

influência causada pelo Lic nas propriedades estruturais de bicamadas lipídicas seja superior a 

do β-Car. Para a comprovação da dependência da concentração de carotenos no Dh das 

LUVs, experimentos com mesmo valor de incorporação de carotenos (0,1%) foram realizados 

e foi observado que para um mesmo valor de incorporação, o efeito de redução do Dh de 

LUVs com incorporação de β-Car desapareceu.  

Para uma melhor compreensão das propriedades estruturais dos carotenos em 

membranas, foram realizadas medidas de velocidade de permeação de NO através de LUVs 

de DPPC e de DMPC. Como a espessura da porção hidrofóbica da membrana tilacóide é 

reportada ser de aproximadamente 30 Å (Jemiola-Rzeminska et al. 2005) e, segundo Strzalka 

& Gruszecki (1994), o comprimento da molécula de carotenóide corresponde a 

aproximadamente 30 Å, estes fosfolipídios foram selecionados em razão da compatibilidade 

da espessura da porção hidrofóbica da membrana constituída ser de 39,4 Å (Takahashi et al. 

2002) e de 32,3 Å (Kiselev et al. 2005), respectivamente. 
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Para LUVs de DMPC, através da técnica de fluorescência, não foram observadas 

cinéticas de permeação do NO através da membrana, contrário do que foi observado para 

LUVs de DPPC, onde, para uma concentração de 2,3µM de SNP encapsulado, a membrana 

íntegra reduziu cerca de cinco vezes a velocidade de permeação de NO, considerando uma 

mesma concentração de gerador de NO em solução. Portanto, houve uma dependência do 

tamanho da cadeia alquil dos fosfolipídios (DMPC apresenta 14 carbonos e o DPPC, 16) na 

cinética de permeação do NO através das bicamadas, onde um maior número de carbonos 

implica no aumento da rigidez da membrana lipídica. A partir destes dados, pode-se inferir 

que o SNP foi realmente encapsulado e que o NO gerado permeia a membrana lipídica em 

função de uma menor cinética de formação de DAF-FM T.  

Desta forma, podemos concluir que um aumento de dois carbonos na cadeia alquil do 

fosfolipídio diminui efetivamente a permeabilidade de moléculas pequenas, neste caso, do 

NO, possibilitando a construção de uma bicamada lipídica capaz de encapsular e 

posteriormente liberar substâncias alvo, demonstrando a aplicabilidade de membranas 

miméticas constituídas de DPPC para esta função. E fosfolipídios com cadeia alquil 

constituída por até 14 carbonos não são capazes de encapsular NO em razão da alta fluidez de 

sua bicamada lipídica.  

De acordo com o trabalho de Sugii et al. (2005), através de dados de simulação 

computacional, quanto maior o tamanho da cadeia do fosfolipídio constituinte da vesícula, 

cauda hidrofóbica com 12 (DLPC), 14 (DMPC) e 16 carbonos (DPPC), a barreira energética 

fica maior, mais larga e a permeabilidade de moléculas pequenas, como O2, CO e NO, é 

reduzida modestamente pelo aumento do comprimento da cadeia de moléculas lipídicas. 

Embora estes dados estejam de acordo com uma redução da permeabilidade em função do 

aumento da cadeia carbônica, um efeito modesto não reflete os dados experimentais obtidos, 

onde uma diminuição significativa da velocidade de permeação de NO (ou possivelmente de 

íons, ERO e de outras moléculas pequenas) foi observada com o aumento da espessura da 

porção hidrofóbica da membrana. 

A permeabilidade de membranas está diretamente envolvida com defeitos de 

empacotamento de ligações de lipídios em domínios na bicamada e, provavelmente, os 

carotenos devem interferir neste empacotamento, onde uma vasta coleção de ligações de 

hidrogênio intra e intermoleculares e interações de van der Waals podem ser rompidas em 

função da orientação e localização destes pigmentos quando incorporados à bicamada, 

influenciando na estruturação do sistema lipídico, na porção hidrofóbica da membrana, em 

particular, e, conseqüentemente, na modulação da fluidez e na barreira de difusão (Gruszecki 
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& Strzayka 2005). Detalhes envolvendo mudanças de permeabilidade dependem, em alguns 

casos fortemente, do soluto permeante, do lipídio e de outros constituintes de bicamadas e do 

tipo de vesícula utilizada (Kraske & Mountcastle 2001).  

Para os resultados obtidos a partir da técnica de quimiluminescência, um mesmo valor 

de t1/2 foi encontrado para LUVs de DPPC rompidas (controle), independente da constituição 

do sistema lipídico, indicando que praticamente um mesmo valor de SNP foi encapsulado 

pelas LUVs. Através destes resultados, pode-se inferir também que uma possível reação dos 

carotenos incorporados à bicamada com o NO, durante sua permeação através da membrana, 

era desprezível, considerando a habilidade destes compostos, por serem excelentes 

antioxidantes, em reagir com espécies reativas (Burke et al. 2001).  

Em relação às LUVs íntegras, pode-se observar que a incorporação de β-Car tornou 

mais fluída a bicamada lipídica em função de um menor valor de t1/2 em relação ao controle, 

isto é, uma maior velocidade de permeação através da membrana. A incorporação de Lic à 

bicamada não alterou a permeabilidade do NO, isto é, um mesmo valor de t1/2 foi observado, 

apesar de um maior valor de incorporação deste caroteno na bicamada lipídica, da ordem de 

4,75 vezes superior a do β-Car. 

De acordo com Gabrielska & Gruszecki (1996), o β-Car condiciona a membrana ser 

menos compacta em sua região polar, onde este efeito pode ter um papel direto na diminuição 

da barreira de penetração não somente de partículas positivamente carregadas, mas também 

de moléculas pequenas, incluindo ERO responsáveis por iniciarem processos de 

lipoperoxidação. Estes dados corroboram com os resultados obtidos para o β-Car que 

ocasiona uma fluidificação da bicamada. 

Para os valores encontrados de Dh tanto de LUVs de DPPC como de DMPC, os 

efeitos observados em função da incorporação de carotenos à bicamada foram distintos. Tanto 

β-Car como Lic reduzem o Dh de LUVs de DMPC, enquanto que para LUVs de DPPC, 

ocorre um aumento. De acordo com Burke et al. (2001), a molécula de β-Car é longa 

suficiente para expandir a porção hidrofóbica da membrana de DPPC, o que provavelmente 

explica o aumento do Dh observado. Não há trabalhos na literatura descrevendo este efeito 

para carotenos, apenas no trabalho de Pintea et al. (2005) encontram-se informações sobre o 

efeito de aumento de tamanho do lipossomo de PC de ovo em função da incorporação de 

xantofilas na bicamada lipídica de vesículas sonicadas e extrusadas. Dentre as xantofilas 

estudadas, a luteína apresentou maior variação de tamanho em razão de sua habilidade em 
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adaptar-se em diferentes localizações na membrana (paralela bem como perpendicularmente 

ao plano da membrana), devido a sua pequena cadeia.  

Para as análises de calorimetria de LUVs de DMPC e de DPPC foram observadas 

alterações no comportamento termotrópico quando moléculas de carotenos foram 

incorporadas na estrutura ordenada destas bicamadas. Segundo Castelli et al. (1999), a 

lipofilicidade de carotenóides é a responsável pela influência destes pigmentos nas 

propriedades estruturais e dinâmicas de membranas modelos. 

Para ambos os carotenos e independente da composição da bicamada, ocorreu uma 

diminuição da intensidade (redução de Cp) e da área (diminuição da ∆Hcal) do pico de 

transição de fase do termograma, o que sugere uma interação entre as moléculas de caroteno 

com as cadeias alquil dos lipídios via interação de van der Waals, modificando propriedades 

estruturais e dinâmicas da bicamada, principalmente para o sistema formado de LUVs de 

DPPC, cujos valores sofreram maiores reduções. No trabalho de Sujak et al. (2007), um 

similar efeito foi observado para incorporação da xantofila cantaxantina em membranas de 

DMPC e DPPC, dentre outros lipídios. Além disso, a perturbação ocasionada pela 

incorporação de β-Car foi superior a do Lic, embora a concentração deste seja maior.  

Outro efeito observado foi que a incorporação de Lic à bicamada não ocasionou 

variação significativa no valor de Tt, apesar de uma tendência no deslocamento do valor de Tt 

para temperaturas mais baixas para LUVs de DMPC. Em relação à incorporação de β-Car em 

LUVs de DMPC, o valor de Tt sofreu pequena redução, o que indica uma pequena diminuição 

da estruturação da membrana proporcionando um aumento da fluidez da bicamada. Para 

LUVs de DPPC, a variação observada pode ser considerada desprezível. Ambos os carotenos 

ocasionaram interferência na cooperatividade da transição (T1/2), entretanto o β-Car ocasionou 

uma diminuição e o Lic, aumento, principalmente para LUVs de DMPC com β-Car 

incorporado à bicamada.  

Nos trabalhos de Strzalka et al. (2003) e Kostecka-Gugala et al. (2003), foram 

realizadas medidas de calorimetria para carotenos e xantofilas incorporados em vesículas 

multilamelares de DPPC e foi observado que tanto o β-Car como o Lic apresentam efeito 

insignificante na transição de fase. Como não houve uma padronização de tamanho das 

vesículas, além da não remoção dos agregados, tais observações provavelmente apresentam 

interferências destas variáveis e os resultados encontram-se mascarados, como demonstraram 

os dados apresentados.  
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De acordo com Kostecka-Gugala et al. (2003), carotenóides alargam o pico da 

transição de fase do estado gel para o líquido-cristalino de MLVs de DPPC e a extensão deste 

efeito depende da estrutura e da concentração do carotenóide. O pico da transição de fase 

torna-se assimétrico, a pré-transição torna-se progressivamente menor e mais achatada quando 

o conteúdo de carotenóides na membrana eleva-se, ocorrendo uma diminuição do valor de Cp. 

Apesar das vesículas empregadas serem multilamelares, um mesmo efeito de diminuição de 

Cp foi observado, porém a incorporação de Lic à bicamada ocasionou um estreitamento do 

pico de transição, contrário do que afirma os autores. Eles também relatam a possibilidade de 

que uma possível agregação de moléculas de carotenóides na membrana em altas 

concentrações destes compostos pode ocorrer. Como demonstrado nesta Tese, a presença 

destes agregados interferem nas análises realizadas. 

Em Shibata et al. (2001), são apresentadas medidas de calorimetria para LUVs de 

DMPC e de DPPC com incorporação de β-Car, cujas curvas calorimétricas endotérmicas 

sofreram um pequeno alargamento e uma pequena redução do valor de Tt. Estes dados 

corroboram com os obtidos nesta Tese. 

 Os principais fatores e prováveis responsáveis pelos efeitos observados são o diferente 

número de carbonos da cadeia alquila dos fosfolipídios, o que implica em espessuras 

diferentes do “core” hidrofóbico, e as diferenças estruturais entre os carotenos avaliados, 

principalmente da presença dos anéis terminais na molécula do β-Car. Portanto, uma maior 

perturbação ocasionada na entalpia de LUVs constituídas de DPPC, bicamadas de maior 

espessura, está relacionada com uma maior interação dos carotenos com as cadeias alquila, 

indicando que os mesmos estão totalmente imersos no “core” hidrofóbico da membrana. No 

caso do β-Car, para ambos sistemas lipídicos, uma maior perturbação foi observada em 

comparação ao Lic, o que sugere que seus anéis, por ocuparem um maior volume na 

bicamada, são responsáveis por esta distinção.  

De acordo com Papahadjopoulos et al. (1975), reduções ocasionadas apenas no valor 

da ∆Hcal sem alterar o valor de Tt, transição de fase gel-líquido cristalino de bicamadas 

lipídicas, indica que a interferência ocorre principalmente nas cadeias alquila da bicamada, 

sugerindo uma incorporação dos compostos no “core” hidrofóbico da mesma (LUVs de 

DPPC com incorporação de carotenos e LUVs de DMPC com incorporação de Lic). Quando 

ocorre também alteração do valor de Tt (LUVs de DMPC com incorporação de β-Car), 

significa que, além da perturbação nas cadeias alquila, há também uma perturbação nas 

cabeças polares.  
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Em razão dos carotenos estudados apresentarem mesma hidrofobicidade e composição 

química, eles se encontrariam totalmente inseridos no interior hidrofóbico da membrana 

lipídica e, de acordo com Havaux (1998), Burke et al. (2001), Shibata et al. (2001), 

ocasionariam um aumento da livre mobilidade de cabeças polares lipídicas e, 

conseqüentemente, uma fluidificação da estrutura da membrana. Entretanto, foram 

observados distintos comportamentos entre os carotenos que, provavelmente, estão 

relacionados com a localização e orientação destes pigmentos na porção hidrofóbica da 

membrana.  

Diversos autores retratam a orientação do β-Car na bicamada de modo não coerente. 

Alguns pesquisadores afirmam que este caroteno encontra-se sem orientação bem definida ou 

paralelamente ao plano da bicamada (Johansson et al. 1981, Castelli et al. 1999, Pintea et al. 

2005). De acordo com o trabalho de Suwalsky et al. (2002), o β-Car não afeta o arranjo da 

cadeia de hidrocarbonetos de DPPC. Segundo Jemiola-Rzeminska et al. (2005), a orientação 

do β-Car na membrana depende da composição química da bicamada lipídica, apresentando-

se paralelamente ao plano da bicamada lipídica ou perpendicular.  

Entre os carotenos estudados, a única diferença estrutural são os grupamentos 

terminais da molécula e, em função desta distinção, possivelmente ocorram interações 

complexas destes carotenos com os fosfolipídios constituintes de cada LUV. Por outro lado, 

somente o β-Car apresentou efeitos na fluidez e permeabilidade da membrana. 

Provavelmente, os anéis ionona do β-Car são os responsáveis pela perturbação na estruturação 

da bicamada de fosfolipídios, em razão de suas moléculas ocuparem um maior volume dentro 

da bicamada em relação às do Lic, o que implica em interações do tipo van der Waals entre 

estes grupamentos e a cadeia alquila dos fosfolipídios, tornando a membrana mais fluida. 

Portanto, uma generalização na interferência de fenômenos considerando apenas a 

hidrofobicidade de compostos é incorreta. Além disso e de acordo com o trabalho de Strzalka 

& Gruszecki (1994), provavelmente o β-Car deixa a estrutura da membrana menos compacta 

ao diminuir a ordenação da porção lipídica de membranas, o que pode estar relacionado com a 

diminuição do Dh observada e uma maior velocidade de permeação do NO através da 

membrana, embora o Lic apresentasse um mesmo efeito de redução. 

O grau de fluidez pode também afetar a eficiência antioxidante de carotenóides bem 

como de outros antioxidantes localizados na membrana pela modulação da sua taxa de difusão 

da membrana (Strzalka & Gruszecki 1994). A sua localização dentro da membrana do 

cloroplasto pode, portanto, ser um fator importante na manutenção da integridade da 

membrana (Brown & Raison 1987). 
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Segundo Strzalka & Gruszecki (1994), uma hipótese de comum acordo é a 

importância do β-Car em manter fluidez fisiológica de membranas tilacóides acima de 

condições de estresse de baixas temperaturas no aparato fotossintético. Conseqüentemente, os 

resultados obtidos relatam o provável papel do β-Car na modulação de propriedades físicas de 

membranas lipídicas, além do seu papel antioxidante, cruciais para a manutenção das funções 

fisiológicas nas membranas tilacóides nestes organismos, realizando papel semelhante ao do 

colesterol.  

 De um ponto de vista biológico da membrana, é interessante olhar para propriedades 

competitivas e, ou cooperativas dos carotenóides e do colesterol. De acordo com Gruszecki & 

Strzayka (2005), carotenóides podem atuar como moduladores de propriedades físicas de 

membranas naturais, as quais não contêm colesterol.  
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66..  CCoonncclluussããoo  

 

As informações presentes nesta Tese permitem concluir que os pigmentos 

fotossintéticos, carotenóides e clorofilas, possuem papel crucial nos mecanismos protetores 

contra o estresse oxidativo ocasionado tanto por fatores bióticos (senescência celular) como 

antropogênicos (poluição por metais pesados).  

Em relação ao estresse promovido pelo processo de senescência conclui-se que, apesar 

das algas apresentarem composição pigmentar e ciclos de vida distintos, um comportamento 

semelhante foi observado, onde a grande maioria dos pigmentos sofreu redução de seus 

níveis, sendo os fatores condicionantes o sombreamento da cultura, a carência nutricional, 

desvios metabólicos, diminuição da capacidade fotossintética, provindos do processo natural 

de senescência celular. A microalga apresentou um perfil cromatográfico mais abundante em 

pigmentos, especialmente de xantofilas, e um maior conteúdo daqueles em comum à 

macroalga, o que sugere o emprego da biomassa microalgal ser muito mais vantajoso 

economicamente para produção de carotenóides em escala industrial.  

Para o estresse ocasionado pelos poluentes metálicos pode-se concluir que os tempos 

de exposição devem ser distintos entre micro e macroalgas, tanto para a determinação dos 

parâmetros ecotoxicológicos como para a avaliação do estresse oxidativo. Além disso, ambas 

as algas possuem um mesmo perfil de toxicidade, apesar de apresentarem diferentes 

resistências. Com isso, pode-se concluir que para o emprego da biomassa algal como 

bioferramenta de remoção de metais em ambientes poluídos, é aconselhável o uso de              

T. gracilis na remoção de Cd e Pb e de G. tenuistipitata na remoção de Cu e Hg. Embora o 

Hg apresente maior toxicidade para ambas as algas, o mesmo não ocasionou a maior variação 

nos níveis de pigmentos. Comparando também o que cada metal e período de exposição 

ocasionaram nos níveis de pigmentos, pode-se concluir que os mecanismos de proteção contra 

o estresse oxidativo promovido são diferentes, embora a grande maioria dos pigmentos 

sofresse redução. Por outro lado, ao correlacionar os modelos de estresse, foi observado um 

aumento dos níveis de pigmentos em função do aumento do tempo de exposição, o que denota 

uma resposta metabólica destes organismos em função da modulação dos níveis de pigmentos 

em busca da normalidade e, com isso, pode-se sugerir que este sistema deve ser suficiente 

para combater o estresse oxidativo e minimizar danos celulares. Comparando-se os valores de 

CE50 determinados para a microalga marinha com os limites recomendáveis segundo 
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Resolução do CONAMA no 357, pode-se concluir também que efluentes contendo Cu 

poderão causar danos à biota marinha. Portanto, sugere-se que o padrão de Cu previsto na 

referida Resolução deverá ser revisto e alterado para a preservação de ecossistemas marinhos.  

Através dos resultados apresentados de medidas de espalhamento de luz, diâmetro 

hidrodinâmico, permeabilidade de NO e de calorimetria de sistemas lipídicos contendo β-Car 

e Lic em sua composição, pode-se concluir que ambos os carotenos interferem na estruturação 

de membranas miméticas. Por outro lado, somente o β-Car apresentou efeitos na fluidez e na 

permeabilidade do NO, embora ambos os carotenos tenham diminuído o Dh das mesmas, 

onde, provavelmente, os anéis ionona são os responsáveis pela perturbação na estruturação da 

bicamada de fosfolipídios, além da sua localização e orientação na membrana. 

Já extrato de T gracilis quando incorporado à bicamada lipídica ocasiona uma forte 

influência na estruturação da membrana, independente da fase de crescimento da cultura, 

tornando-a mais fluida. Portanto, não seria necessário fazer distinção entre as diferentes fases 

de crescimento para uma possível aplicação cosmética ou farmacológica de lipossomos com 

incorporação do extrato algal. Pode-se concluir também que para valores acima de 2,0% de 

incorporação de Cl-a, provavelmente os efeitos observados não mais sofrerão alterações. 

Os carotenóides apresentam papel substancial em propriedades de bicamadas lipídicas 

e os resultados obtidos abrem novas perspectivas para a compreensão do papel estrutural em 

membranas biológicas, indicando o provável papel do β-Car na modulação de propriedades 

físicas de bicamadas, além do seu papel antioxidante, cruciais para a manutenção das funções 

fisiológicas em algas, atuando como coadjuvante do papel do colesterol nestes organismos. 
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AAppêênnddiiccee  

 

 Outra atividade realizada neste trabalho foi a análise da composição de pigmentos 

presentes na microalga marinha T. gracilis. Para isto, grande quantidade de material biológico 

foi coletada (~ 40 g) para posteriormente extrair, isolar e caracterizar quimicamente os 

carotenóides constituintes de membranas tilacóides desta espécie. 

O aumento no interesse da produção de carotenóides a partir de microalgas é devido a 

importantes aplicações comerciais destes compostos naturais e da demanda comercial, 

especialmente para aplicações farmacêuticas e nutricionais. Os carotenóides tradicionalmente 

são comercializados como aditivos de alimentos, incluindo corantes, antioxidantes e 

vitaminas (Salguero et al. 2003). 

 Várias etapas enzimáticas da biossíntese de carotenóides foram estabelecidas 

geneticamente e as seqüências de muitos organismos já estão disponíveis (Armstrong et al. 

1993, Hoshino et al. 1993, Tabata et al. 1994).  

 As reações iniciais da biossíntese de carotenóides são mediadas por um percursor do 

isopreno C5, o isoprenil pirofosfato (IPP). Recentemente descobriu-se, em algas      

(Schwender et al. 1996), plantas (Lange & Croteau 1999) e bacterias (Rohmer et al. 1993), 

que esta via mevalonato independente envolve uma transcetolase que catalisa a condensação 

de piruvato e gliceraldeído-3-fosfato para a formação de deoxi-xilulose-5-fosfato como 

primeiro intermediário, como apresentado na Figura 1. 

 A 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato sofre um rearranjo intramolecular e subsequente 

redução para formar 2-C-metil-D-eritriotol-4-fosfato. A enzima responsável por essas etapas 

foi isolada e caracterizada como uma redutoisomerase em E. coli, em Arabidopisis thaliana e 

em pepper (Lange & Croteau 1999). Alguns estudos com glicose e acetato marcados com 13C 

mostram ou até derrubam antigas hipóteses postuladas para a biossíntese de isoprenóides. 

 Uma molécula de IPP é condensada com uma molécula de DMAPP pela enzima 

preniltransferase para formar geranil pirofosfato (GPP) (C10). Adições subseqüentes de 

moléculas de IPP conduzem à formação de farnesil pirofosfato (FPP) (C15) e, por conseguinte, 

geranilgeraniol pirofosfato (GGPP) (C20). Todos os pirofostatos intermediários até GGPP 

(inclusive) também são utilizados em outras ramificações da rota de biossíntese de outros 

isoprenóides. FPP é um precursor de esqualenos e esteróides, enquanto que GGPP é utilizado 

na síntese de fitohormônios tais como giberilinas, e nas cadeias laterais de fitil das quinonas, 

tais como ubiquinona e plastoquinona. 
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Figura 1. Reação entre piruvato e gliceraldeído 3-fosfato para biossíntese de 

isopentenil difosfato e mecanismo de reação proposto da deoxi-xilulose redutoisomerase na 

conversão de 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato em 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (Lange & 

Croteau 1999). 

 

 A condensação de duas moléculas do intermediário GGPP produz o prefitoeno 

pirofosfato (PPPP). Esta é a primeira reação da rota biossintética dos isoprenóides 

considerada exclusiva para produzir carotenos (Goodwin 1988). As reações de formação do 

prefitoeno e o fitoeno são catalisadas pela primeira enzima específica para os carotenóides, a 

fitoeno sintetase (Dogbo et al. 1988). O fitoeno é oxidado a neurosporeno, que é um 

intermediário comum à maioria dos organismos carotegênicos. Nos organismos contendo 

carotenóides cíclicos, como plantas, a próxima etapa é o aumento do número de insaturações, 

a começar pelo neurosporeno e terminar no Lic, seguido da ciclização à β-Car. A hidroxilação 

do β-Car resulta na formação da Zea. As várias posições das ligações duplas nos anéis 

resultam em uma variedade de xantofilas. A Figura 2 apresenta a rota de biossíntese de 

carotenso a partir de seus percursores (Armstrong & Hearst 1996; Fraser & Bramley 2004). 
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 Figura 2. Rota de biossíntese de carotenos a partir de IPP e DMAPP. Abreviaturas: 

IPP, isopentenil pirofosfato; DMAPP, dimetilalil pirofosfato; GPP, geranil pirofosfato; FPP, 

farnesil pirofosfato; GGPP, geranilgeraniol pirofosfato; PPPP, prefitoeno pirofosfato; GFS, 

geranil pirofosfato sintase; GGFS, geranigeraniol pirofosfato sintase; FS, fitoeno sintase; FD, 

fitoeno desaturase; CD, ξ-caroteno desaturase; LC, licopeno ciclase (adaptado de Armstrong 

& Hearst 1996 e Fraser & Bramley 2004). 
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 A biossíntese da grande maioria dos carotenóides constitui um processo metabólico 

crucial em organismos fotossintéticos. Estudos de enzimas que introduzem grupos funcionais 

oxigenados em carotenos para formar xantofilas, a grande maioria dos carotenóides, ainda são 

recentes (Armstrong & Hearst 1996). A partir do β-Car pouco se sabe sobre a biossíntese de 

carotenóides. Acredita-se que essas enzimas (incluindo dimerização, desaturação, e 

ciclização) formam um complexo multienzimático presentes em membrana, o que dificulta a 

purificação dessas enzimas. Exceto para violaxantina, a qual se encontra ligada ao envelope 

do cloroplasto, todos os outros carotenóides e clorofilas estão ligados ao tilacóide, 

biomembrana fotossinteticamente ativa (Lichtenthaler 1987). 

Para o isolamento e análises de carotenóides presentes em T. gracilis foi necessário o 

conhecimento de suas propriedades físico-químicas e precauções gerais para minimizar o 

risco de destruição ou reações indesejáveis, as quais são descritas a seguir.  

Os carotenóides apresentam estrutura linear com ligações duplas conjugadas, o que 

lhes conferem cores brilhantes (Britton et al. 1995). Sua coloração pode ser observada em 

solução e durante a cromatografia, facilitando no isolamento e no monitoramento em etapas 

de purificação. A perda ou alteração de cor significa decomposição ou modificação estrutural. 

Sua intensa absorção de luz também dá base quantitativa em sua determinação. São sensíveis 

à exposição da luz (fotossensíveis), à alta temperatura (termossensíveis, >40 oC) e ao ar 

(Krinsk 1998). A grande responsável pela instabilidade dos carotenóides é a sua cadeia 

poliênica que é suscetível à oxidação pelo ar, ou peróxidos, adição de eletrófilos incluindo H+ 

e ácido de Lewis e isomerizações E/Z causadas pelo calor, luz ou químicos. Reações químicas 

com grupos finais da molécula causam alterações estruturais (produção de artefatos).  

 Alguns carotenóides são instáveis na presença de ácidos. Em particular, 5,6-epóxidos 

como neoxantina e violaxantina sofrem rearranjo para a forma 5,8-epóxido. A maior parte dos 

carotenóides é estável próximo a álcalis. Ésteres de carotenóides são, claramente, hidrolisados 

por saponificação. Alguns carotenóides, como a 3’-dihidroluteína, não podem tolerar álcali e 

resistirem a modificações estruturais. 

 Geralmente são bem solúveis em acetona e misturas de acetona/metanol. Como 

acetona e metanol são miscíveis em água, estes solventes são freqüentemente usados na 

extração de carotenóides de material biológico que contém água. Carotenos são solúveis em 

solventes de baixa polaridade como hexano e tolueno. Xantofilas são solúveis em solventes 

mais polares incluindo etanol e piridina. Éter dietílico, acetona, dimetil sulfóxido e acetato de 

etila são bons solventes para carotenóides genericamente. Carotenóides cristalinos podem ser 

difíceis de dissolverem nestes solventes, mas geralmente são dissolvidos imediatamente em 
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benzeno e diclorometano. O solvente utilizado durante a extração foi o MeOH, por ser 

facilmente eliminado sob liofilização e garante uma boa extração dos pigmentos. Para a 

eluição do ExtMeOH em Chromatotron utilizamos hexano, acetona, AcOEt e MeOH. 

O procedimento experimental realizado com a biomassa algal foi: após coleta do 

material biológico (item 3.2), adicionou-se MeOH às células e extraiu-se os pigmentos em 

ultra-som de banho por 15 min, controlando-se a temperatura aos 10oC. Em seguida à 

extração, as células rompidas foram centrifugadas a 10.000 rpm, durante 20 min a 4oC. O 

sobrenadante foi removido e congelado em nitrogênio líquido. Os recipientes utilizados eram 

opacos e criogênicos para posterior liofilização e selagem sob atmosfera de N2. Ao 

precipitado, foram adicionados novamente MeOH e repetiu-se a extração com ultra-som. 

Após liofilização, foi obtido o extrato metanólico seco denominado ExtMeOH. 

Para a eluição do ExtMeOH contendo os pigmentos, as condições experimentais foram 

realizadas na ausência de luz (aparatos experimentais cobertos com pano preto e sob luz 

atenuada), em câmara fria a 6oC (KIT FRIGOR) e sob atmosfera de N2. A extração ocorreu 

em etapas, mas tomou-se o cuidado de manter o extrato metanólico a –80oC. Quando 

utilizado, o degelo ocorreu lentamente em refrigerador (4º a 6oC) para que possíveis reações 

enzimáticas durante este procedimento pudessem ser minimizadas. As amostras geladas foram 

extraídas imediatamente e liofilizadas (VLP200 ValuPump–Thermo Savant). 

Foram realizados ensaios de cromatografia em camada delgada analítica (CCD) para 

determinar as fases móveis a serem utilizadas durante a eluição dos pigmentos. As fases 

móveis testadas apresentavam misturas de Hexano:Acetona para a separação dos pigmentos. 

Os ensaios foram feitos em placas de Kieselgel 60 F254 (sílica com indicador de fluorescência) 

sobre alumínio e em placas de sílica gel sobre poliéster. A revelação das placas foi feita 

segundo absorção no visível. O sistema de solventes utilizado durante a eluição foi um 

gradiente de Hexano:Acetona (8:2), Hexano:Acetona (7:3), AcOEt (remoção da última faixa 

observada e limpeza da placa) e MeOH 90% (recuperação da placa). 

Para a pré-purificação dos pigmentos fotossintéticos presentes no ExtMeOH de           

T. gracilis, foram realizadas medidas de cromatografia em camada delgada preparativa radial 

(Chromatotron). O aparelho Chromatotron (7924T-Harrison Research) é uma técnica muito 

útil para o fracionamento de pigmentos, pois o contato com a sílica é sensivelmente 

diminuído e a separação é muito mais rápida do que em placa. Além disso, a atmosfera fica 

sob N2, onde se previne uma possível oxidação com o ar, e também com controle de 

temperatura. É um aparelho que contém uma placa de vidro que gira durante a eluição de 

solventes sob atmosfera de N2. Foram confeccionadas placas circulares com uma camada de 2 
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mm de espessura, preparadas a partir de 65 g de Kieselgel 60 F254 contendo gesso (sílica com 

indicador de fluorescência), adicionando-se 130 mL de água Milli-Q entre 0 o e 5 oC. Esta 

mistura foi bruscamente agitada durante 1 min e despejada em uma placa de vidro circular, 

que ficou sob luz branca (127W) por 24 h para sua secagem completa e posterior raspagem. 

As amostras foram aplicadas na parte central da placa e, por aceleração centrípeta e pelo 

arraste do solvente, ocorre à separação. O eluente foi bombeado para a placa através de uma 

bomba peristáltica e a coleta das frações ocorre na borda da mesma. 

Para a aplicação do ExtMeOH no Chromatotron, este foi ressuspendido na fase móvel 

inicial (Hexano:Acetona-8:2). As frações foram coletadas segundo absorção no visível e logo 

em seguida foram congeladas e liofilizadas. Finalmente, com auxílio de uma bexiga contendo 

N2, trocou-se à atmosfera interna do frasco, tornando-a inerte. Para cada alíquota aplicada   

(10 mL), foram coletadas 6 frações, as quais foram injetadas em CLAE (item 3.3). 

Para o desenvolvimento de estratégias de isolamento dos carotenóides através de 

técnica de CLAE preparativa, foram utilizadas as mesmas condições de análise apresentadas 

no item 3.3, entretanto, com diferentes tempos de corrida e proporções de fase móvel. Foram 

desenvolvidas duas metodologias: uma isocrática e outra em gradiente. Para a isocrática, as 

proporções de fase móvel foram 40% de MeOH:H2O (11:4) e 60% de AcOEt. Para a 

metodologia em gradiente, a porcentagem referente ao AcOEt é de 27% de 0 a 5 min, 75% de 

5 a 10 min, 27% de 10 a 20 min. O tempo de corrida foi de 20 min para ambas condições de 

análise. Inicialmente utilizou-se uma coluna analítica C18 Shim-pack Prep-ODS (H) 

(Shimadzu) para posteriormente utilizar a coluna preparativa de mesma fase estacionária. 

Para cada alíquota aplicada, para a primeira mistura de solventes, observaram-se 

aproximadamente 10 faixas. Realizou-se a coleta das três primeiras faixas, de subseqüente 

coloração amarela, azul-esverdeada e verde-amarelada. Após o término da coleta desta           

3a faixa, trocou-se o solvente para a segunda mistura e coletaram-se a 4a e 5a faixas de 

coloração amarela e amarela-alaranjada. Após o término da coleta da 5a faixa, trocou-se de 

solvente para AcOEt e coletou-se a 6a e última faixa de cor amarela, pois algumas faixas se 

fundiram durante a eluição. Portanto, foram coletadas 6 frações, as quais foram injetadas e 

analisadas por CLAE. Os perfis cromatográficos obtidos são apresentados na Figura 3.  
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Figura 3. Perfis cromatográficos (CLAE) das 6 frações obtidas do ExtMeOH durante 

eluição no Chromatotron. 

 

Alguns exemplos de espectros de absorção dos pigmentos observados para as frações 

coletadas são apresentados na Figura 4. Por exemplo, para a fração 3, foram observados pelo 

menos 12 espectros diferentes e para a fração 4, pelo menos 8. Todas as frações contêm 

clorofila, cujos espectros característicos foram identificados a partir dos espectros dos 

respectivos padrões clorofilas a e b. 

Foram realizados, então, os experimentos de isolamento dos carotenóides                 

pré-purificados através da técnica de CLAE preparativa presentes na fração 3, em razão da 

presença de um maior número de espectros característicos de carotenóides, além de uma 
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grande quantidade de extrato, o que possibilitaria isolar quantidades suficientes para realizar a 

caracterização química dos carotenóides presentes. 

Para a otimização da resolução, do tempo de corrida e da coleta dos picos, 

desenvolvemos diferentes estratégias de isolamento, um método em gradiente e outro 

isocrático, realizando alterações no tempo de corrida e proporções das fases móveis, que são 

as mesmas utilizadas no método análise binário de pigmentos fotossintéticos (item 3.3), aqui 

denominado metodologia antiga. Como critério de comparação, para a metodologia antiga, os 

picos saíram entre 17 min e 23 min, considerando que, para este intervalo, não há alterações 

em relação à composição de fase móvel (25% MeOH:H2O e 75% de AcOEt), para um tempo 

de corrida de 35 min. 

Foi realizada, então, a construção de uma metodologia em gradiente, onde a 

porcentagem referente ao AcOEt foi de 27% de 0 a 5 min, 75% de 5 a 10 min, 27% de 10 a   

20 min. O tempo de corrida foi reduzido para 20 min. Os cromatogramas obtidos entre as 

metodologias em gradiente e antiga encontram-se na Figura 5. Apesar da diminuição do 

tempo, não ocorreu melhoria na resolução dos picos. 

Devido a esta constatação, foi construída uma metodologia isocrática para as mesmas 

fases móveis empregadas e mesmas condições de análise. Foi alterada apenas a proporção de 

fase móvel que corresponde a 40% de MeOH:H2O e 60% de AcOEt. Para esta metodologia, 

foi obtida uma melhor resolução e separação dos picos e também um menor tempo de corrida, 

o qual foi reduzido para 15 min. Na Figura 6 encontram-se os cromatogramas para o método 

isocrático e para a metodologia antiga. Tanto na Figura 5 como na Figura 6, o cromatograma 

para metodologia antiga foi deslocado e a escala em min é referente ao cromatograma para a 

metodologia em gradiente e isocrática, respectivamente. 
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Figura 4. Exemplos de espectros dos pigmentos presentes nas frações coletadas no 

Chromatotron, as quais foram analisadas em CLAE, segundo metodologia binária (item 3.3), 

cujos tempos de retenção são indicados para cada espectro.  
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Figura 5. Cromatogramas referentes à fração 3 para a nova metodologia em gradiente 

(azul) e para metodologia antiga (verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Cromatogramas referentes à fração 3 para metodologia isocrática (azul) e 

para metodologia binária antiga (verde). 
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Para cada alíquota aplicada foram coletadas 6 frações, das quais foram obtidos os 

perfis cromatográficos e, em relação aos espectros de absorção dos pigmentos presentes em 

cada fração, foi observado que não foi possível obter frações puras para futura elucidação 

estrutural (todas as frações apresentaram a presença de clorofila).  

Em relação aos resultados observados paras as duas estratégias de isolamento 

desenvolvidas, em gradiente e antiga, obtivemos um mesmo perfil cromatográfico, onde não 

houve alterações de resolução, embora ocorresse uma redução do tempo de corrida, que 

passou a ser de 20 min. Comparando-se os cromatogramas obtidos entre as metodologias 

isocrática e antiga, foi possível visualizar que para a primeira, foi obtida uma melhor 

resolução dos picos, além de um menor tempo de corrida, que de 35 min passou a ser de 15 

min. Este último fator é de grande relevância devido a grande quantidade de extrato e a 

necessidade de se realizar a cromatografia preparativa de todo material em uma única vez.  

 Apesar de não obtermos frações puras, iniciamos as técnicas de isolamento dos 

carotenóides pré-purificados através da técnica de CLAE preparativa presentes na fração 3, 

devido a esta apresentar um maior número de carotenóides e uma grande quantidade de 

extrato.  

A obtenção de carotenóides e de outras biomoléculas a partir da biossíntese realizada 

por microorganismos, em particular de microalgas, é uma excelente ferramenta para produção 

e comercialização de bioativos com vasto número de importantes aplicações tais como 

biocombustíveis, nutrição humana e animal, fármacos, cosméticos, novos materiais, entre 

outras. Em vista do rápido crescimento de espécies específicas e do desenvolvimento de 

estratégias de cultivo em grande escala e com alta produtividade, a produção em larga escala 

de algas tornar-se-á economicamente viável e pesquisas desenvolvidas nesta área estarão cada 

vez mais em destaque. 
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