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RESUMO 

 

ESPIRITO SANTO, E. Avaliação da interação entre bactérias e 

microrganismos fotossintetizantes. (Dissertação) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil. 2020. 

Microrganismos fotossintetizantes são auxotróficos, unicelulares, procarióticos ou 

eucarióticos e se reproduzem principalmente de forma assexuada. Além de se 

diferenciarem quanto à origem, composição química e morfologia, requerem 

essencialmente para o seu crescimento água, luz, dióxido de carbono, bem como 

outros nutrientes inorgânicos. Os consórcios com bactérias representam um 

relacionamento simbiótico, que podem favorecer o crescimento de ambos os 

microrganismos: as bactérias sobrevivem de compostos orgânicos liberados por 

microalgas, com a lise celular, por exemplo, e as bactérias podem produzir 

compostos orgânicos úteis para o metabolismo das microalgas. Mediante este 

panorama, este projeto teve por objetivo isolar e identificar bactérias presentes em 

meio de cultivo de D. salina e H. pluvialis, produtoras de carotenoides, e A. 

platensis, que possui alto teor proteico. Também foi avaliado o efeito da adição de 

bactérias em cultivo de D. salina. Com isso, verificou-se que a viabilidade do 

aumento do crescimento microalgal a partir de co-culturas depende da bactéria 

utilizada e sua concentração inicial, bem como as combinações com mais 

bactérias. Houve um crescimento bacteriano acentuado coincidindo com a morte 

microalgal, o que significa que as bactérias utilizaram as células mortas como 

fonte de matéria orgânica para o seu crescimento. Foram também avaliadas as 

influências dos extratos microbianos. A primeira foi a adição de extrato de bactéria 

para aumentar o crescimento de biomassa de diferentes microrganismos 

fotossintetizantes, que foi evidente. A fonte de nitrogênio proveniente de extrato de 

microalga foi utilizada no meio de cultura de B. atrophaeus ATCC 9372, com 

resultados adequados. 
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ABSTRACT 

 

ESPIRITO SANTO, E. Evaluation of interaction between bacteria and 

photosynthetic microorganisms. (Master's thesis) – Faculty of Pharmaceuticals 

Sciences, University of São Paulo. São Paulo, Brazil. 2020. 

Photosynthetic microorganisms are auxotrophic, unicellular, prokaryotic or 

eukaryotic and reproduce preferably sexually. In addition to differing in origin, 

chemical composition and morphology, they essentially require water, light, carbon 

dioxide for their growth, as well as other inorganic nutrients. The consortia 

represent a symbiotic relationship that can favor the growth of both 

microorganisms: bacteria survive from organic compounds released by microalgae, 

with cell lysis, for example, and bacteria can remove particulate organic material 

from the medium, which leads to its turbidity, as well as produce vitamins useful for 

the metabolism of microalgae. The objective of this study was to isolate and 

identify bacteria present in D. salina, H. pluvialis, carotenoid producers, and A. 

platensis, that presents high protein content. There was also evaluated the effect of 

bacteria addition in cultivation of D. salina. Thus, it was found that the feasibility of 

increasing microalgal growth from co-cultures depends on the bacterium used and 

its initial concentration, as well as combinations with more bacteria. It was also 

found that there was a bacterial growth coincided with the death of microalgae, that 

it means that the bacteria used the dead cells as a source of organic matter for 

their growth. They were also evaluated the influence of microbial extracts. The first 

was to add bacterial extract to increase the biomass growth of different 

photosynthetic microorganisms, what was noticeable. The nitrogen source from 

microalgae extract was used in the B. atrophaeus ATCC 9372 culture medium, 

with satisfactory results. 
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