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 RESUMO 

 

O carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante do mundo, porém sua mineração gera 

graves impactos ao meio ambiente.  Um dos mais sérios problemas ambientais relacionados à 

indústria do carvão é a drenagem ácida de Mina (DAM), que ocorre como resultado da 

oxidação de minerais sulfetados, liberando um efluente com baixos valores de pH, e elevadas 

concentrações de metais traço e sulfatos. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o 

potencial de biorremoção dos metais zinco e cádmio por uma cepa da microalga 

Chlamydomonas sp. previamente isolada de áreas impactadas por rejeitos de carvão, em 

Criciúma – SC., e identificar seus mecanismos fisiológicos de tolerância e remoção desses 

metais. Para atingir estes objetivos, foi avaliado a toxicidade de Chlamydomonas sp. ao zinco 

e ao cádmio, a biorremoção pela biomassa viva e liofilizada, os  efeitos dos metais sobre o 

sistema fotossintético e as mudanças estruturais ocasionadas nas células devido a exposição a 

esses metais. Além disso, foi realizado o seqüenciamento do segmento ITS do rDNA pra a 

identificação da cepa.  A espécie estudada mostrou alta tolerância aos metais testados com 

CE50(96h) de 3557,50 μM para o zinco e CE50(96h) de 83,3 μM para cádmio. Análises do 

desempenho fotossintético mostraram que até mesmo em 4.000 μM de zinco, a fotossíntese 

não foi suprimida pelos íons metálicos, porém grande parte da energia produzida pela célula 

pode ter sido desviada para o sistema de detoxificação. Este resultado pôde ser comprovado 

através das análises em microscopia eletrônica de transmissão em amostras tratadas com 

4.000 μM de zinco por 96 horas, que revelaram cloroplastos bem preservados, pirenóides 

grandes indicando elevada síntese e grãos de amido pequenos, indicando elevados gastos de 

energia. Basicamente foram observadas as mesmas alterações celulares em tratamentos com 

42 μM de cádmio, ficando evidente o aparecimento de depósitos de pontuações pretas dentro 

dos vacúolos que provavelmete são acúmulos de metais. Esse resultado sugere que os 

processos de biorremoção ocorrem por mecanismos de biossorção e bioacumulação. Os testes 

de biorremoção pela biomassa viva de Chlamydomonas sp. revelaram um baixo potencial de 

biorremoção e a máxima concentração de cádmio por célula foi de 1,72x10
-9

 μM Cd
+2

 quando 

tratadas com 42 μM em pH 3,6. A biossorção pela biomassa liofilizada de Chlamydomonas 

sp. mostrou que a capacidade de captura de metais está relacionada a concentração inicial do 

metal e o pH da solução. A identificação molecular da cepa revelou que a espécie mais 

próxima a foi a Chlamydomonas pitschmanni SAG 14.73, com 91% de semelhanças, porém 

pode se tratar de uma nova espécie, devido a sua posição na arvore filogenética. 

Palavras-chave: Chlamydomonas sp.; Drenagem ácida de mina; Ultraestrutura. 
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ABSTRACT 

 

The coal is the most abundant fossil fuel in the world, but its mining causes serious impacts 

on the environment. One of the most serious environmental problems  related to coal mining 

is acid mine drainage (AMD), which occurs as a result of oxidation of sulfide minerals, 

releasing an effluent with low pH and high concentrations of heavy metals and sulfates. This 

study focus at assessing the potential bioremoval metals zinc and cadmium by a strain of 

microalgae Chlamydomonas sp. previously isolated areas impacted by coal waste in Criciúma 

- SC., and identify the physiological mechanisms of tolerance and removal of theses metals. 

To achieve these objectives, we evaluated the toxicity of Chlamydomonas sp. in zinc and 

cadmium, bioremoval by living biomass and dried, the effects of metals on the photosynthetic 

system and structural changes in cells caused due to exposure of to these metals. Moreover, he 

was made the sequencing of ITS rDNA segment to identify the strain. The species studied 

showed high tolerance to metals tested with EC50 (96h) of 3557.50 mM for zinc and EC50 

(96h) of 83.3 mM for cadmium. Analyses of photosynthetic performance showed that even at 

4,000 μM zinc, photosynthesis is not suppressed by metal ions, but much of the energy 

produced by the cell is diverted to the detoxification system. This result was confirmed by 

analysis of transmission electron microscopy in samples treated with 4.000 μM zinc for 96 

hours, which revealed well preserved chloroplasts, big pyrenoid indicating great synthesis and 

small starch granule, indicating higher energy costs. Basically the same changes were 

observed in cell treatment with 42 μM of cadmium, thus demonstrating the emergence of 

scores of black deposits within the vacuoles that are provable accumulation of metals. This 

result suggests that the processes of biorremoval occur by mechanisms of biosorption and 

bioaccumulation. Biorremoval tests by live biomass of Chlamydomonas sp. revealed a low 

potential for biorremoval and maximum concentration of cadmium per cell was 1.72 x10-9 

μM Cd 
+2

 when treated with 42 μM at pH 3.6. The biosorption by lyophilized biomass of 

Chlamydomonas sp. showed that the ability to capture metals is related to the initial metal 

concentration and pH. The molecular identification of the strain revealed that the species was 

closer to the Chlamydomonas pitschmanni SAG 14.73, with 91% of similarities, but may be a 

new species, due to its position in the phylogenetic tree.  

 

Key-words: Chlamydomonas sp.; Acid mine drainage; Ultrastructure.
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INTRODUÇÃO 

 

A rápida expansão e sofisticação crescente de diferentes setores industriais nos últimos 

anos, têm se traduzido num incremento da quantidade e complexidade de resíduos tóxicos 

produzidos. Desta forma, a contaminação do solo e da água decorrente do descarte destes 

efluentes, bem como a sua incorreta manipulação nos diversos ecossistemas naturais, resultam 

em danos inevitáveis ao meio ambiente (Lemos et al., 2008). 

A mineração pode gerar uma série impactos ambientais como a poluição hídrica 

causada pelas drenagens ácidas, que é provavelmente o impacto mais significativo das 

operações de mineração, prejudicando seriamente a qualidade da água e o desenvolvimento da 

fauna e flora local. A contaminação do solo, que ocorre através da deposição de resíduos 

sólidos estocados em pilhas ou pela inundação das planícies aluviais dos rios contaminados 

por drenagem ácida, resultando em alterações na vegetação e na morfologia do terreno. Por 

fim, a contaminação do ar ocorre como conseqüência do manuseio de material particulado e 

geração de SOx a partir da combustão espontânea nos depósitos de rejeito (Farfan, 2004; 

Schineider, 2006). 

Cada vez mais, a pressão das entidades governamentais e das agências de proteção 

ambiental, faz com que as indústrias busquem alternativas tecnológicas para o tratamento 

adequado de seus resíduos minimizando a emissão de poluentes para o meio ambiente. 

Considerando essa situação, o presente trabalho buscou pesquisar uma forma alternativa de 

mitigar os impactos ambientais da atividade carbonífera. Para isso, foi avaliado o potencial de 

uma microalga acidófila previamente isolada de águas com rejeitos piritosos de carvão 

mineral em Santa Catarina, em minimizar um dos efeitos poluidores da atividade carbonífera, 

a contaminação hídrica por metais tóxicos. A microalga em questão, preliminarmente 

estudada no Laboratório de Microbiologia Aplicada, tolera altas concentrações de metais, 

sugerindo potencial para biorremoção. Os procedimentos foram desenvolvidos em escala 

laboratorial, gerando, parâmetros fundamentais para processos de maior escala no âmbito da 

ficorremediação. 

 

Drenagem Ácida de Mina (DAM) 

O carvão mineral é formado por carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e traços de 

outros elementos de diversos tipos de rochas que podem estar associados a sua matéria 

carbonosa. Para classificar fisicamente e reduzir as impurezas, o carvão mineral é submetido a 
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uma sequência de operações chamada beneficiamento, de onde resultam o carvão de valor 

comercial e o estéril (incombusto), o qual apresenta-se intercalado a extratos de carvão. Os 

depósitos de rejeitos e pilhas de estéril podem ser fontes de contaminação, principalmente 

quando esses rejeitos contêm minerais sulfetados como a pirita (FeS2) e arsenopirita (FeAsS) 

(Silva et al., 2003; Schineider, 2006). 

Os minerais sulfetados quando em contato com a água, o oxigênio atmosférico e 

algumas bactérias como a Acidithiobacillus ferrooxidans, sofrem oxidação reduzindo o pH da 

água, e conseqüentemente aumentando a solubilidade dos metais tóxicos. Esse processo é 

chamado de drenagem ácida e esta água é caracterizada por alto teor de ferro, alumínio e 

ácido sulfúrico, decorrentes da percolação da água da chuva através dos rejeitos gerados pelas 

atividades de mineração (Gomez, 2005; Naja & Volesky, 2009). 

O princípio da geração de drenagem ácida ocorre de acordo com as seguintes etapas: 

 Oxidação da pirita pelo oxigênio: 

2FeS2 + 2H2O + 7O2   →  2 Fe
2+

SO
2-

4 + 2H2SO4 

A pirita (FeS2) é convertida a sulfato ferroso (Fe
2+

SO
2-

4) e na medida que se forma, 

dissocia-se a íon ferroso (Fe
2+

) e sulfato (SO4
2-

). 

 

 Oxidação do íon ferroso (Fe
2+

) a íon férrico (Fe
3+

): 

                              

Em pH menor do que 3,5 a reação é catalizada pela bactéria Acidithiobacillus 

ferrooxidans que pode acelerar a reação em até 10
6
 vezes. 

 

 Oxidação pelo íon férrico (Fe
3+

): 

FeS2 + 14Fe
3+

 + 8H2O → 15Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 16H
+
 

 

 Precipitação do hidróxido de ferro (Fe(OH)3): 

Fe
+3

 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H
+
 

 

A drenagem ácida de mina é o mais grave problema ambiental associado à mineração, 

desde o início desta atividade (Naja & Volesky, 2009). A elevada concentração de metais 

tóxicos é mais preocupante do que a acidez em termos de danos ambientais. A dissolução 

destes metais e lixiviação para os aqüíferos causa alterações tanto na qualidade da água 

quanto nas comunidades aquáticas (Schineider, 2006; Sheoran, 2006). Além disso, as fontes 
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de drenagem ácida podem permanecer ativas por décadas ou séculos até mesmo após o 

fechamento da mina (Matagi, 1998 apud Sheoran, 2006; Naja & Volesky, 2009).  

Em tal ambiente extremo, somente um pequeno número de espécies é capaz de 

sobreviver e consequentemente uma baixa diversidade de organismos planctônicos é 

encontrada.  

Sendo assim, a DAM forma um ecossistema estruturalmente simples, dominado por 

organismos acidofílicos e ácido tolerantes (Valente & Gomes 2007), ou seja, eles não somente 

toleram essas condições extremas como as exigem para sua sobrevivência (Rampelotto, 

2010). 

 

Microganismos Acidofílicos 

Microrganismos acidofílicos podem ser definidos como aqueles que possuem pH 

ótimo para crescimento menor ou igual a 3 (Johnson, 1998), dentre eles encontram-se 

diferentes espécies de organismos procarióticos e eucarióticos. Bactérias como as arqueas 

podem crescer em condições extremamente ácidas, as espécies Picrophilus oshimae e 

Picrophilus torridus, por exemplo, foram isoladas no norte do Japão e apresentaram 

crescimento ótimo em pH 0,7 (Schleper et al., 1995). Ferroplasma acidarmanus, outra 

espécie de arquea, isolada de áreas impactadas por DAM na Califórnia, foi capaz de crescer 

em pH 0 (Dopson et al., 2004).  Os fungos Acontium cylatium, Cephalosporium sp. e 

Trichosporon cerebriae também podem se manter ativos em condições de pH 0 (Schleper et 

al., 1995, apud Morozkina et al., 2010). A maior parte dos organismos responsáveis pela 

produção primária nestes ambientes são microalgas eucarióticas unicelulares, filamentosas e 

diatomáceas.  

Nos ecossistemas aquáticos o pH pode ser considerado uma das variáveis ambientais 

mais importantes, devido a sua influência na comunidade biótica, nos processos 

biogeoquímicos, no balanço de CO2, na solubilidade dos sais e na especiação geoquímica dos 

metais, determinando a biodisponibilidade dos mesmos no ambiente (Schneider, 2006). 

Em ambientes muito ácidos, todos os organismos precisam lidar com as altas 

concentrações de H
+
, que podem provocar vários problemas às células (Gross, 2000). Uma 

das maiores dificuldades nestes ambientes é manter a alcalinidade do citosol, pois várias 

enzimas são dependentes do pH podendo ser desnaturadas em baixos valores de pH. Manter o 

pH do citosol exige gasto de energia e um custo metabólico para superar o gradiente de 

prótons, o que pode ocasionar um decréscimo da taxa fotossintética nos ambientes ácidos 
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(Gerloff-Elias, et al. 2005). As algas acidofílicas desenvolveram várias estratégias para se 

proteger da elevada concentração de prótons, como: um potencial de membrana positivo e 

uma carga positiva no exterior da membrana citoplasmática, a impermeabilidade da 

membrana aos prótons e bombas de efluxo de prótons (Gross, 2000).  

Berthmann e Schönknecht (2009), analisaram a regulação do pH de uma alga verde 

unicelular e verificaram que a curto prazo a regulação do pH citosólico  acontece de três 

maneiras: pela capacidade de tamponamento do citosol, por efluxo de prótons da célula e 

transporte para o vacúolo. 

A maioria dos ambientes extremamente ácidos contém concentrações relativamente 

baixas de carbono orgânico dissolvido, portanto podem ser caracterizados como oligotróficos 

(Johnson, 1998). Em pH menor do que 4,2  o carbonato e o bicarbonato são convertidos a 

ácido carbônico e a maioria do carbono inorgânico dissolvido encontra-se na forma de CO2, 

que é rapidamente consumido pelos organismos através da fotossíntese. Porém nestes níveis 

de pH o CO2 é também rapidamente complementado pela atmosfera (Groos, 2000; Harding e 

Boothroyd, 2004; Oesterhelt, 2007). 

No entanto, a produção primária depende de outros fatores limitantes como a 

concentração de fósforo, nutrientes e da intensidade de luz. Em áreas impactadas por 

drenagem ácida de mina, a elevada concentração de ferro (Fe
+3

) pode levar à precipitação de 

hidróxido de ferro (Fe(OH)3) formando um manto colorido chamado “yellow boy”, que 

bloqueia a luz solar dificultando assim a fotossíntese e perturbando o ecossistema (Harding & 

Boothroyd, 2004; Novis & Harding, 2007; Das et al. 2009).  

Além de todos os fatores mencionados acima, os organismos que habitam áreas 

impactadas por DAM, precisam enfrentar as elevadas concentrações de metais tóxicos 

solúveis nesses ambientes. Muitos metais são essenciais para a vida, por exemplo Na, K, Cu, 

Zn, Co, Ca, Mg, Mn e Fe, mas todos podem se tornar tóxicos quando presentes acima de 

determinadas  concentrações. Outros metais como Cs, Al, Cd, Hg e Pb, não têm funções 

metabólicas essenciais conhecidas e podem provocar sérios danos aos organismos mesmo em 

baixas concentrações e todos podem ser acumulados (Naja &Volesky, 2009; Gadd, 2010). 

Os metais afetam processos metabólicos essenciais das algas através da desnaturação 

de proteínas, pelo bloqueio de grupos funcionais, deslocamento um metal essencial, alterações 

da conformação ativa de moléculas ou por ruptura celular e integridade das membranas 

organelares. Durante a contaminação por metais traço, algas respondem a espécies reativas de 

oxigênio (ROS), produzindo/ativando enzimas como a superóxido dismutase, catalase e 

peroxidase. A alta concentração de metais leva a produção de ROS a um intervalo 
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insuportável causando danos celulares, tais como a peroxidação lipídica da membrana 

plasmática. Além disso, em pH baixo os metais dissolvidos podem atravessar a membrana 

aumentando toxicidade (Novis & Harding, 2007; Das et al. 2009). 

 

O Gênero Chlamydomonas  

O gênero Chlamydomonas é composto por algas unicelulares, com dois flagelos 

anteriores, um cloroplasto basal, um ou mais pirenóides tipicamente envoltos por amido e 

dois vacúolos contráteis (Raven et al. 2007).  

A ocorrência da Chlamydomonas em ambientes ácidos é bastante conhecida. A 

Chlamydomonas acidophila, por exemplo, é uma espécie dominante em lagos ácidos de 

mineração, bem como lagoas vulcânicas. Além da acidez, estes locais são caracterizados por 

altas concentrações de metais, principalmente ferro e zinco (Tominaga & Nishikawa, 2001; 

Spijkerman, et al. 2007).  

Três cepas de Chlamydomonas foram isoladas de solos de uma fonte termal na Itália, 

com extremos de temperatura de 50ºC e pH 0,8. Além de serem acidotermofílicos os isolados 

mostraram alta resistência a dessecação (Pollioa, et al., 2005). 

Devido a estas características, algumas espécies do gênero Chlamydomonas têm sido 

estudadas com objetivo de esclarecer a resistência, o crescimento e principalmente o acúmulo 

de metais por estes organismos, que podem ter grande interesse tecnológico (Pawlik-

Skowronska, 2003; Aguilera & Amils, 2005; Battah, 2010). 

 

A situação do Carvão em SC 

A região carbonífera de Santa Catarina compreende aproximadamente 1800km
2
 

abrangendo áreas de nove municípios do sul do Estado, estendendo-se sobre três bacias 

hidrográficas: as bacias do Araranguá, Tubarão e Urussanga.  

O carvão extraído em minas a céu aberto ou subterrâneas é enviado a usinas de 

beneficiamento e gera 60% de resíduos sólidos e 1,5 m
3
 de efluentes ácidos para cada 

tonelada lavrada. Nos últimos 100 anos, as atividades de mineração desenvolvidas na Bacia 

Carbonífera Catarinense, resultaram cerca de 5.000 ha de superfícies impactadas (Schineider, 

2006). Consequentemente, a qualidade ambiental do solo e corpos d’água influenciados pela 

carga de acidez e metais drenados foi seriamente comprometida. 

De acordo com o resultado do Quarto Relatório de Monitoramento dos Indicadores 

Ambientais - 2010, a bacia do rio Araranguá apresenta 8% de trechos impactados com 
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drenagem ácida em relação à extensão total da rede hidrográfica. A bacia hidrográfica do 

Urussanga que, proporcionalmente, apresenta o maior número de trechos impactados por 

drenagem ácida, correspondendo a 13 % em relação a extensão total dos rios. E a bacia do rio 

Tubarão é, proporcionalmente, a que apresenta o menor número de trechos (3 %) impactados 

com drenagem ácida em relação à extensão dos rios que formam a bacia. 

Tratamentos físico-químicos são utilizados para a desintoxicação e remoção de metais 

do ambiente, sendo os mais comuns: precipitação por ajuste de pH, filtração, floculação e/ou 

adsorção por compostos orgânicos. No que se refere à remoção específica de metais traço, 

estes métodos são pouco eficientes e dispendiosos, especialmente quando a concentração de 

metais nas águas residuais é relativamente baixa. Além disso, o alto custo pode muitas vezes 

limitar sua utilização em larga escala (Kaplan, 2004). 

Métodos biológicos utilizam microrganismos tais como bactérias, algas e fungos, os 

quais possuem capacidade de remover metais traço do ambiente externo. Estes apresentam 

algumas vantagens quando comparados aos métodos físico-químicos convencionais, por 

exemplo: o uso de materiais biológicos renováveis naturalmente abundantes, portanto mais 

baratos; e a habilidade de tratar grandes quantidades de águas residuais, devido à rápida 

adsorção e redução de metais a níveis muito baixos (Inthorn, 2001). 

 

Biorremediação por Microalgas 

O uso de microalgas pode ser uma alternativa para a desintoxicação e recuperação de 

substâncias tóxicas e metais valiosos, pois são abundantes no ambiente natural e bem 

adaptadas a diversos tipos de habitats. Além disso, podem seqüestrar íons metálicos por 

mecanismos de absorção e adsorção (Inthorn, 2001). 

A remoção de metais do meio aquoso pode ser feita com microalgas vivas ou mortas. 

A utilização de células vivas é mais eficiente para remoção de íons metálicos de grandes 

corpos d'água com baixas concentrações de metais traço. Algumas vantagens da utilização de 

microalgas vivas incluem: o permanente aparecimento de novas células (biomassa renovável); 

contínua remoção de metais (bioacumulação) após a adsorção; otimização do processo pela 

utilização de espécies de microalgas adaptadas ao meio resultando em maior eficiência de 

remoção; remoção e recuperação de metais traço específicos, entre outras. 

Para locais com alta concentração de metais traço as microalgas mortas podem 

desempenhar melhor remoção. As vantagens da utilização de microalgas mortas em relação a 

utilização de microalgas vivas incluem: o sistema de remoção de metais traço não está sujeito 
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a limites de toxicidade; não são necessários requisitos para crescimento, tais como 

temperatura e pH ótimos e nutrientes; o metal adsorvido pode ser facilmente eluído e a 

biomassa pode ser reutilizada; a biomassa pode ser pré-tratada para melhorar a eficiência e 

pode ainda ser estocada por um período de tempo. 

Espécies de microalgas resistentes, isoladas de locais contaminados, possuem maior 

capacidade de remoção de metais traço em comparação com espécies isoladas de locais não 

contaminados (Kaplan, 2004; Dinis et al., 2004).  

As microalgas possuem diferentes mecanismos de tolerância aos metais traço, são 

eles: ligação extracelular e precipitação; impermeabilidade e exclusão; e desintoxicação 

interna. A ligação extracelular ocorre pela ligação do metal com polímeros e proteínas da 

membrana, protegendo-a dos efeitos tóxicos pela redução na concentração de cátions de metal 

livres na água circundante. O mecanismo de impermeabilidade envolve a diminuição do 

acúmulo interno de metais, mudanças no potencial de membrana e permeabilidade fazem com 

que a afinidade pelo metal diminua evitando assim a sua absorção. No caso da exclusão, 

ocorre o efluxo de metais para fora da célula. A desintoxicação interna pode ocorrer através 

da ligação a determinados compostos intracelulares, como metalotineínas e fitoquelatinas ou 

através do transporte dos metais para compartimentos celulares específicos como 

mitocôndrias, vacúolos, cloroplastos, parede celular, entre outros (Kaplan, 2004; Rauser,1990; 

Pawlik, 2001; Inthorn, 2001).  

 

Mecanismos de Biorremoção 

A acumulação de metais traço pelas microalgas envolve duas fases. Uma fase rápida 

de adsorção, que pode durar de 5 a 10 minutos, ocorre por processo passivo e é independente 

do metabolismo, chamada “biossorção”.  

A segunda fase é mais lenta, e pode durar horas ou dias, na qual ocorre a difusão do 

metal para dentro da célula por processo ativo, chamada “bioacumulação”. Essa é dependente 

do metabolismo e frequentemente irreversível (Inthorn, 2001; Kaplan, 2004).  

O conceito de biossorção é definido como um processo no qual sólidos de origem 

natural ou seus derivados são usados na retenção de metais traço de um ambiente aquoso 

(Muraleedharan, 1991). A biossorção de metais traço ocorre através de interações físico-

químicas entre o metal e os constituintes da parede celular das algas. As superfícies celulares 

apresentam carga elétrica negativa devido à presença de grupos ionizáveis como: carboxilas, 

hidroxilas, fosfatos e sulfatos, que têm capacidade de interagir com os íons metálicos. A 
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biossorção envolve mecanismos de troca iônica (grupos fosfato e carboxila) e ligação 

covalente (grupo amino e carboxila). Portanto, esse mecanismo pode ser considerado 

dependente da estrutura química e composição da parede celular. Devido à ampla variação 

morfológica e química entre as paredes celulares das diferentes espécies de algas, há também 

variação na biossorção de metais entre as espécies de algas (Garham; 1997, Dinis et al. 2004).  

Recentemente descobriu-se que o mecanismo dominante no processo de biossorção é a 

troca iônica, desta maneira, o pH torna-se um dos fatores mais importantes no desempenho 

desse processo, pois  pode haver competição entre os prótons e os cátions de metais pelos 

sítios de ligação, os extremos de pH podem danificar a estrutura do material adsorvente e a 

especiação do metal na solução varia de acordo com o pH. Outros fatores que influenciam no 

desempenho da biossorção incluem a competição entre íons metálicos, que vai depender da 

força de ligação dos respectivos íons na biomassa, a temperatura e o tipo de biomassa 

utilizado, o que envolve as condições de cultura, crescimento e estado fisiológico do 

organismo (Naja et al., 2010). 

Na bioacumulação os metais são transportados através da parede celular e membrana 

plasmática para o interior das células, onde se ligam a estruturas intracelulares. Envolve tanto 

o processo passivo, quanto o processo ativo, portanto, é bastante complexa, dependendo de 

vários fatores tais como: a composição do meio de cultura, pH, temperatura, presença de 

outros elementos tóxicos e quaisquer fatores que influenciem no crescimento do organismo 

utilizado.   

Quando presentes dentro das células os íons metálicos, podem causar toxicidade, desta 

forma, o processo de bioacumulação é suportado pela síntese de proteínas de baixo peso 

molecular, as metalotioneínas. Estas proteínas ligam-se aos metais tornando-os 

biologicamente indisponíveis, ou seja, excluídos das reações metabólicas. Outra maneira de 

proteção contra os íons metálicos é a formação de depósitos eletrodensos onde ficam 

acumulados e estocados em vacúolos. Isto explica porque os organismos mais adaptados são 

mais eficientes no processo de bioacumulação do que os não adaptados (Kaplan, 2004; 

Craggs, 2005; Chojnacka, 2010).  

Algumas técnicas como a Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) juntamente 

com a Microanálise por Energia Dispersiva (EDX), vêm sendo utilizadas para investigar a 

distribuição e os locais de armazenamento dos elementos, no interior das estruturas celulares, 

fornecendo informações quantitativas e qualitativas sobre a composição das amostras (Morlon 

et al. 2005).  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Verificar o potencial de biorremoção de metais pesados por uma cepa da microalga 

Chlamydomonas sp. e identificar seus mecanismos fisiológicos de tolerância e remoção 

desses metais.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar o potencial de remoção de metais traço em meio líquido da microalga 

Chlamydomonas sp.;  

 Identificar a(s) estratégia(s) de bioremoção/tolerância de metais utilizados pela 

microalga Chlamydomonas sp.; 

 Verificar a viabilidade de processos de ficorremediação sobre a fonte poluidora 

através do crescimento da microalga Chlamydomonas sp. em amostras de drenagem 

ácida de mina de carvão, em comparação com condições laboratoriais; 

 Identificar geneticamente a microalga Chlamydomonas sp. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Resumo da abordagem metodológica 

Uma espécie de microalga acidofílica (Chlamydomonas sp.) isolada de áreas 

impactadas por rejeitos piritosos de carvão mineral da região de Criciúma – SC e que mostrou 

tolerância a metais traço em experimentos de crescimento laboratorial, foi avaliada quanto à 

capacidade de remoção dos metais zinco e cádmio do meio líquido e as estratégias que 

envolvem essa remoção. Para isso, foram realizados testes de toxicidade visando conhecer a 

tolerância desta espécie e as concentrações de metais possíveis de serem testadas. Para 

comparar a tolerância desta espécie, adaptada a ambientes ácidos e com altas concentrações 

de metais a uma espécie não adaptada, os testes de crescimento foram realizados também com 

a microalga Pseudokirchneriella subcapitata, que é bastante utilizada em testes de toxicidade, 

e apontada como bastante sensível a esses metais. Esses experimentos, conduzidos em 

condições laboratoriais foram repetidos com amostras de água de drenagem ácida de mina de 

carvão (DAM), para concluir sobre a viabilidade de um processo de biorremediação. 

A biorremoção pela biomassa viva e liofilizada da Chlamydomonas sp. foi 

determinada através da análise da concentração dos metais na biomassa e no meio de cultivo 

respectivamente, após um tempo de contato. Um Fluorímetro de Pulso de Amplitude 

modulada foi utilizado para avaliar os efeitos dos metais sobre o sistema fotossintético, da 

Chlamydomonas sp. e para identificar a localização dos metais nas células, foram realizadas 

análises em microscopia eletrônica de transmissão. Por fim, a identificação molecular da 

espécie foi feita através do seqüenciamento do segmento ITS do rDNA. Estão apresentados 

esquematicamente na Figura 1, todos os testes que foram realizados no decorrer deste 

trabalho. 
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Testes de 
Sensibilidade

Zinco

2 Testes pH 3,6

2 Testes pH 7,0

Cádmio

2 Testes pH 3,6

1 Testes pH 7,0

Drenagem
Ácida

2 Testes pH 2,5

Desempenho
Fotossintético

Microscopia
Eletrônica de 
Transmissão

Identificação
Molecular da

Espécie

Testes de 
Biorremoção

Biomassa
Liofilizada

Cádmio

pH 3,6

1 Teste

Concentração

3,89 m/L

1 Teste

Concentração

0,83 mg/L

1 Teste

Concentração

1,17 mg/L

1 Teste Concentrações
0,77mg/L, 0,56 mg/L,  
0,28 mg/L e 0,06 mg/L

pH 7,0

1 Teste

Concentração

0,86  mg/L

1 Teste
Concentração

0,76 mg/L

Biomassa Viva

Cádmio

pH 3,6

2 Testes 
Concentração

42 μM

2 Testes 
Concentração

7,8 μM

1 Teste Concentrações

3,5 μM, 2,5 μM , 1,3 
μM  e 0,5  μM

pH 7,0

2 Testes 

Concentração   

42 μM

1 Teste

Concentração

7,8 μM

Zinco

pH 3,6

Concentração  
4000 μM

Centrifugação

Filtração

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de todos os procedimentos experimentais realizados no presente trabalho. 
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Manutenção das cepas 

A cepa de Chlamydomonas sp. avaliada foi previamente isolada de áreas impactadas 

por rejeitos piritosos de carvão mineral na região de Criciúma – SC (Tolentino, 2004) e 

cultivada em Meio Ácido para Euglenas pH 3,6 (MAE) conforme Olavenson & Nalewajko, 

2000. Pseudokirchneriella subcapitata (adquirida da CETESB-SP) foi cultivada em meio Chu 

nº 10 modificado (Bold & Wynne, 1978). Ambas mantidas na sala de cultivo do LAMA 

(Laboratório de Microbiologia Aplicada - UNIVALI), sendo repicadas a cada 7 dias e 

controladas quanto à contaminação (Figura 2). As condições de cultivo foram fotoperíodo de 

12 horas de luz por 12 horas de escuro, temperatura de 21°C e irradiância de 

aproximadamente 100 μE.cm
-2

.s
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sala de cultivo do Laboratório de Microbiologia Aplicada – CTTMar – UNIVALI, cultivos em meio 

sólido e líquido.  

 

Testes de Toxicidade  

Visando conhecer a toxicidade dos metais zinco (Zn
2+

) e cádmio (Cd
2+

) para as 

microalgas Chlamydomonas sp. e P. subcapitata, foram realizados testes de toxicidade de 

inibição do crescimento algal seguindo a metodologia proposta por Knie & Lopes (2004). 

Para Chlamydomonas sp. foram utilizadas as concentrações de zinco: 275,02 μM, 550,04 μM, 

1100 μM, 2200,01 μM e 4400,03 μM e de cádmio: 21,3 μM, 42,6 μM, 85,2 μM, 170,4 μM e 

340,9 μM, ambos em pH 3,6 e pH 7,0, sendo que para os testes em pH 7,0 a alga foi 

previamente aclimatada. Estas concentrações foram adotadas tendo como base dados de 

concentrações limitantes desses metais oriundos da literatura e de testes já realizados no 

LAMA com as próprias cepas em estudo (Souza, 2004; Muliterno, 2008).  
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Para a P. subcapitata foram utilizadas as concentrações de zinco: 0,382 μM, 0,765 

μM, 1,530 μM e 3,060 μM, e de cádmio: 0,667 μM, 1,335 μM, 2,669 μM e 5,338 μM 

(USEPA, 2010), preparadas a partir de soluções estoque  de 10 g/L de cloreto de zinco 

(Merck) e 1 g/L de cloreto de cádmio (Merck). 

Em frascos-teste de 250 mL contendo o meio de cultura MAE a pH 3,6, foram 

ajustadas as diferentes concentrações do metal, exceto nos controles, e a cada frasco, 

inoculado 1mL do cultivo de manutenção em fase de crescimento exponencial. Os frascos 

foram vedados com filme plástico e mantidos em um agitador orbital de mesa (Marconi 

MA140) sob iluminação uniforme de aproximadamente 100 μE.cm
-2

.s
-1

 e temperatura de 

20±2ºC. Este procedimento foi realizado para cada espécie e para cada metal, ambos em 

triplicata para cada concentração testada. 

A determinação da concentração algácea foi feita através do método de leitura in vivo 

da fluorescência de clorofila a em Fluorímetro Turner TD-700 (excitação a 460 nm e a 

emissão em 670nm). As leituras foram realizadas, no momento da inoculação, após 72 horas, 

96 horas, 120 horas e leitura final em 144 horas de exposição das microalgas às diferentes 

concentrações dos metais.  

A partir dos dados obtidos foram calculadas as taxas de crescimento através da 

equação exponencial (1): 

  = (Ln Nn – Ln N0) / t n                                                                (1) 

onde:  

 é a taxa de crescimento celular;  

N0 é a fluorescência de clorofila a inicial;  

Nn é a fluorescência de clorofila a final;  

tn é o tempo da medida final após o começo do teste (de 72h a 144h). 

Os resultados foram submetidos ao teste de hipóteses de Dunnett’s, para detectar 

diferenças entre as médias dos tratamentos em relação aos controles. 

O percentual de inibição foi calculado a partir da comparação das médias das taxas de 

crescimento dos tratamentos em relação ao controle, através da equação (2):  

                   Ii = (c - i/ c)  x 100                                                        (2) 

onde:   

Ii é a percentagem de inibição para o teste na concentração i;  

i é a taxa de crescimento médio para o teste na concentração i;   

c é a taxa de crescimento médio para o controle. 
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A partir do percentual de inibição, foi calculada a concentração efetiva mediana 

(CE50), pelo do método Sperman-Karber Trim utilizando o software TSK 1,5. 

 

Avaliação do crescimento em drenagem ácida de mina (DAM) 

Após as avaliações do crescimento e em meio de cultura contendo altas concentrações 

de metais, a espécie teve seu crescimento avaliado em amostras de DAM. Para tanto, foram 

coletadas amostras de drenagem ácida de mina, em áreas impactadas na cidade de Criciúma – 

SC (Figura 3). Amostras para quantificação de metais também foram coletadas, acidificadas 

imediatamente após a coleta, com 1% (0,5/50 mL) de ácido nítrico (HNO3) suprapur Merck, e 

mantidas sob refrigeração para posterior análise. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Local de coleta de drenagem ácida de mina (DAM). Fotos superiores, localização da cidade de 

Criciúma e vista aérea do local. Foto inferior, lagoa ácida em que foi coletado material para análises. Fonte: 

Google Imagens 2011.   

 

No laboratório, as amostras foram filtradas antes de serem utilizadas nos ensaios. Os 

experimentos foram conduzidos seguindo o mesmo procedimento utilizado nos testes de 
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toxicidade, porém em diferentes diluições de DAM ao invés de metais. A DAM foi 

adicionada ao meio de cultura MAE nas porcentagens de 12,5%, 25% e 50%, além de um 

controle positivo com 100% de DAM e um controle negativo, sem adição de DAM. O pH do 

meio de cultivo foi ajustado ao pH da DAM (pH 2,5), para evitar precipitações devido a alta 

concentração de diversos metais presentes na DAM. Aos frascos contendo as diluições, foi 

inoculado 1,0 mL do cultivo de manutenção em fase de crescimento exponencial e incubados 

em um agitador orbital de mesa (Marconi MA140) a 300 rpm sob iluminação uniforme de 

aproximadamente 100 μE.cm
-2

.s
-1

 e temperatura de 20ºC, por 144 horas. A determinação da 

concentração algácea foi feita através do método de leitura in vivo da fluorescência de 

clorofila a em Fluorímetro Turner TD-700. As leituras foram realizadas, no momento da 

inoculação, após 72 horas, 96 horas, 120 horas e 144 horas de exposição. As taxas de 

crescimento foram calculadas da mesma maneira que nos testes ecotoxicológios (Equação 1). 

 

Análise do desempenho fotossintético de Chlamydomonas sp. 

exposta ao zinco 

Para avaliar os efeitos do zinco sobre o desempenho fotossintético da Chlamydomonas 

sp. foi realizado um teste de toxicidade seguindo as mesmas condições adotadas nos testes 

anteriores. Porém, foi adicionado um inóculo de 25 mL, para que houvesse quantidade de 

células algais suficientes para gerar um sinal detectável pelo equipamento. A microalga foi 

exposta a diferentes concentrações de zinco de 550 μM, 1100 μM, 2200 μM e 4400 μM e 

após 96 horas foram feitas as medições de fluorescência da clorofila a in vivo e retiradas 

alíquotas de 50 mL para determinação da concentração de clorofila a e b, segundo Ritchie 

(2006). 

As leituras de fluorescência foram feitas através de um fluorímetro de pulso de 

amplitude modulada (Diving PAM) que mede o sinal da fluorescência da clorofila a do 

fotossistema II. 

Os próprios frascos de cultivo foram cobertos com papel alumínio e após cinco 

minutos de adaptação foram feitas as leituras de fluorescência, aproximando o sensor do 

aparelho ao fundo do frasco. A fluorescência basal (F0) é registrada pelo aparelho, logo após, 

um pulso de luz saturante é aplicado na amostra resultando na fluorescência máxima (Fm). 

As amostras foram submetidas a oito irradiâncias crescentes (de 100 a 2100 μmol de 

fótons m
-2

 s
-1

) e os parâmetros escolhidos para a análise foram: o rendimento quântico efetivo 
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(ФPSII), ou seja, a performance fotoquímica em plantas adaptadas a luz e a taxa de transporte 

de elétrons (ETR), que dá uma indicação da fotossíntese. 

Com os valores de F’m e Ft pode-se calcular o rendimento quântico efetivo do FSII 

utilizando a seguinte equação (3): 

                
      

  
                                                         (3) 

 

Onde: 

ФPSII é o rendimento quântico efetivo do fotossistema II; 

Fm’ é fluorescência máxima em organismos adaptados a luz; 

F’ é fluorescência transiente;  

 

Os valores da taxa de transporte de elétrons foram representados como curvas de 

resposta à luz, que obedecem a uma função exponencial representada por uma equação 

chamada Waiting-in-line. 

Para a determinação de clorofila a e b, foram filtrados 50 mL de cada réplica dos 

bioensaios em filtros GF/F 25mm e colocados em tubos falcon revestidos com papel alumínio 

contendo 3,0 mL de acetona a 100%. Após um período de 20 horas de incubação, as amostras 

foram centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos e as leituras foram feitas em espectros de 

absorção de 400 a 700 nm, utilizando o modo scan do espectrofotômentro UV – Visible 

Recording Spectrophotometer, UV 160 A, marca Shimadzu. 

 

Testes de biorremoção de metais  

Os testes de biorremoção consistem em avaliar a capacidade de remoção dos metais 

pelos microrganismos testados. Foram realizados a partir da quantificação da concentração 

dos metais na biomassa ou no meio de cultivo antes e depois de um tempo conhecido de 

contato com soluções em concentrações conhecidas de metais traço. Estes testes foram 

realizados em diferentes condições de pH e concentração de metais para avaliar as possíveis 

diferenças na eficiência de bioremoção. 

As concentrações de metais traço utilizadas nestes testes foram definidas a partir dos 

resultados obtidos pelos testes de tolerância de Chlamydomonas sp. ao zinco e ao cádmio. 

Para o zinco, a concentração utilizada foi de 4000 μM, pouco acima da CE50 estimada para a 

cepa e para o cádmio foram utilizados diferentes concentrações partindo de 0,5 até 42 μM 

(Tabela 1), valores abaixo da CE50 estimada para a cepa, devido a sua maior toxicidade.  
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Tabela 1. Especificação das condições utilizadas para os testes de biorremoção, considerando as diferentes 

concentrações de zinco e cádmio (expressas em μM), e diferentes pH. 

Metal 
Concentração 

(μM) 
pH 

Zinco 4000,0 3,6 

Cádmio 

42,0 
3,6 e 7,0 

7,8 

3,5 

3,6 
2,5 

1,3 

0,5 

 

 

Testes com biomassa viva - Preparação dos cultivos 

Para a realização destes testes foram preparados os meios de cultivo em balão de 1000 

mL, adicionando: 

 500 mL de meio de cultura MAE 2X concentrado e aferido no pH específico 

do teste; 

 Solução padrão de metais traço (concentrações de acordo com a Tabela 1); 

 100 mL do inóculo em fase de crescimento exponencial; 

 Água destilada para aferir o volume. 

Alíquotas de 30 mL do meio de cultura sem adição de metal, foram retiradas para 

controle de contaminação de metais no meio, após a adição do metal para controle da 

concentração inicial de metal e após a inoculação das células para a determinação no tempo 

inicial (zero). Os cultivos foram incubados sob aeração e iluminação constante 

(aproximadamente 100 μE.cm
-2

.s
-1

), por um período que variou de 72 a 240 horas. 

Em 72 horas de exposição e a partir deste tempo em intervalos de 24 horas, foram 

retiradas novamente alíquotas de 30 mL para análise de metais; alíquotas de 3,0 mL para 

contagem de células e alíquotas de 5,0 mL para leituras da fluorescência de clorofila-a in vivo. 

As alíquotas destinadas a determinação de metais traço foram colocadas em tubos 

falcon e submetidas à centrifugação em 4000 rpm, durante 20 minutos a 4ºC, para a separação 

das células do meio de cultivo. Esta metodologia utilizada para separar a biomassa do meio de 

cultivo foi determinada após testes iniciais realizados com zinco. Foram avaliados os métodos 

de filtração dos cultivos sob 1,5 pol. Hg e 2,5 pol. Hg de pressão e centrifugação a 4.000 rpm 

por 20 min a 4ºC. A escolha do melhor método foi feita através da comparação entre as 
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concentrações de metais resultantes de cada procedimento, a probabilidade de contaminação e 

a praticidade na aplicação da técnica, descritas em Ribeiro (2010). Com a metodologia 

definida foram realizados os testes com o cádmio em diferentes concentrações do metal e 

condições de pH.  

A determinação da concentração algal foi feita através do método de leitura in vivo da 

fluorescência de clorofila-a, e contagem de células em uma câmara de contagem Sedgewick-

Rafter S50. Alternativamente o número de células foi estimado através de uma equação de 

correlação entre fluorescência in vivo da clorofila-a e o número de células em cada 

concentração de metal (Apêndice A). 

 

Testes com biomassa liofilizada  

Para os testes com biomassa liofilizada foi preparado 2,5 litros de cultivo denso em 

meio MAE (pH 3,6 ou pH 7,0) do qual foram retiradas alíquotas de 3,0 mL para contagens e 

de 5,0 mL para leitura da fluorescência de clorofila-a in vivo. O cultivo foi centrifugado e a 

biomassa foi liofilizada através de um liofilizador Tecan modelo LP3. Para a determinação da 

massa seca foram obtidas as massas dos frascos antes e após a adição da biomassa liofilizada.  

O mesmo procedimento adotado nos testes com biomassa viva foi repetido nos testes 

com a biomassa liofilizada, para que se mantivessem as mesmas condições experimentais, 

alterando somente a concentração do metal utilizado. Para a realização destes testes foram 

preparadas soluções em balão de 1000 mL, adicionando: 

 500 mL de meio de cultura MAE aferido no pH específico do teste; 

 Solução padrão de metais traço (concentrações de acordo com a Tabela 2); 

 Biomassa liofilizada da Chlamydomonas sp.; 

 Água destilada para aferir o volume. 

 

Tabela 2. Concentrações de cádmio em mg/L e diferentes pH utilizados nos testes de biorremoção de metais com 

biomassa liofilizada de Chlamydomonas sp. 

Concentração de 

cádmio (mg/L) 
pH 

3,89 
3,6 e 7,0 

1,17 

0,77 

 

3,6 

0,56 

0,28 

0,06 

 



19 

 

Alíquotas de 30 mL do meio sem adição de metal, foram retiradas para controle de 

contaminação por metais traço, após a adição do metal para controle da concentração inicial e 

após a adição das células liofilizadas para determinação da concentração no tempo inicial. As 

soluções foram incubadas sob aeração constante por um período que variou entre 30 minutos 

e 48 horas.  

Inicialmente, foram analisadas as concentrações de cádmio no sobrenadante após 30 

minutos, 2 horas, 24 horas e 48 horas. Pôde-se observar, que os valores da concentração dos 

metais na biomassa, obtidos nestes intervalos de tempo foram iguais, ou seja, dentro de 30 

minutos as células já haviam atingido a capacidade máxima de adsorção. As concentrações de 

cádmio foram então determinadas após um período de 2 horas de contato. Após o período de 

incubação foram retiradas alíquotas de 30 mL e submetidas à centrifugação em 4000 rpm, 

durante 20 minutos a 4ºC, para posterior determinação de metais traço. 

 

Determinação da concentração dos metais 

As  concentrações dos metais, foram determinadas nas amostras de biomassa viva e 

nos sobrenadantes dos testes de biomassa liofilizada. Os sobrenadantes obtidos nas fases 

anteriores foram acidificados com ácido nítrico (HNO3) suprapur Merck  até 1% (0,3/30 mL) 

e mantidos sob refrigeração para posterior leitura dos metais. Aos tubos contendo as células 

recuperadas (pellets) da biomassa viva foram adicionados 2,0 mL de ácido nítrico suprapur 

Merck e colocados em uma placa aquecedora a 100 ºC por 30 minutos, para a digestão. Após 

um período de resfriamento, elevou-se a 5,0 mL com água purificada no Sistema Milli-q, e 

manteve-se em refrigerador até o momento da quantificação dos metais. 

As concentrações dos metais foram determinadas através de leituras em 

espctrofotômetro de absorção atômica modelo Perkin-Elmer 3110, no Laboratório de 

Oceanografia Química do CTTMar – UNIVALI, e a atomização foi realizada no chama. Para 

os testes de bioremoção pela biomassa viva foram feitas leituras da concentração dos metais 

na biomassa, e os resultados expressos em microgramas de metal por células (µg/cel). Para 

isso, foi calculada a razão entre a concentração de cádmio na biomassa e o número de células 

em cada fase do tratamento.  

Para os testes de biorremoção pela biomassa liofilizada foram feitas leituras da 

concentração de metais no meio de cultivo e a capacidade de adsorção (q) expressa em  

miligrama de metal adsorvido por grama de biomassa (mg/g) foi obtida através da seguinte 

equação (4): 
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                                                                  (4) 

Onde: 

q = total de cádmio adsorvido (mg/g); 

Co = concentração inicial de cádmio da solução (mg/L); 

C = concentração de cádmio da solução após a incubação (mg/L); 

V = volume da solução (L) 

 m = peso da biomassa (g).  

 

Alterações celulares na presença dos metais 

Para verificar o destino e os efeitos dos metais na ultra estrutura das células da espécie 

estudada, amostras da microalga foram analisadas em Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET). Para tanto, as culturas foram expostas por 96 horas a concentrações de 3.560 μM de 

zinco e 43 μM de cádmio. Após o tratamento as células foram recuperadas por centrifugação 

e fixadas em solução glutaraldeído 2,5% e tampão fosfato 0,1% por duas horas em 

refrigeração. Fixadas, as amostras foram centrifugadas por 20 min. a 3.000 rpm e o 

sobrenadante foi descartado. Os pellets foram lavados com tampão fosfato 0,1 M e deixados 

em repouso por 20 min. Após este período as amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 5 

min. O procedimento de lavagem foi repetido por mais duas vezes e aos pellets foi adicionado 

ágar a 2% para facilitar a manipulação da amostra. O ágar forma um bloco que é facilmente 

removido do microtubo e os pellets podem ser recuperados totalmente. O excesso de ágar foi 

descartado e os blocos contendo a amostra foram colocados em novos tubos onde foram pós 

fixados com tetróxido de ósmio (OsO4) a 2% e mantidos em refrigeração por 24 horas. Após 

esse período, o OsO4  foi descartado e foram realizadas 2 lavagens com tampão fosfato e uma 

última com água destilada.  

O passo seguinte foi a desidratação dos pellets, realizada com lavagens de solução de 

acetona em concentrações crescentes (30, 50, 70, 90, 100 - duas vezes) por 20 minutos em 

cada concentração. Uma vez desidratados, os pellets foram infiltrados em resina, através de 

tratamentos sucessivos com concentração crescente, diluída em acetona (acetona : resina; 3:1, 

2:1, 1:1, 1:2 e por fim resina pura por duas vezes). O tempo médio de tratamento com essas 

concentrações de resina foi de 12 horas. Por fim, foi feita a polimerização das amostras 

(pellets) por manutenção das mesmas em resina pura por 24 horas. Após esse processamento 

as amostras puderam ser armazenadas para a realização de cortes em micrótomo e posterior 

análise ao microscópio eletrônico. As imagens foram obtidas através de um Microscópio de 
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Transmissão Eletrônica JEOL junto ao Laboratório Central de Microscopia Eletrônica da 

UFSC. 

 

Identificação molecular da espécie 

Como não havia certeza da classificação taxonômica da espécie estudada, foram 

realizadas análises genéticas da cepa. Para a identificação dos organismos isolados foi 

empregada a estratégia de seqüenciamento do segmento ITS do DNA ribossomal (rDNA) 

(Mitchell et al., 1994). A unidade de rDNA nuclear consiste de uma série repetitiva (tandem) 

de três regiões gênicas (18S, 5.8S e 28S) e duas regiões espaçadoras intergênicas (ITS e IGS). 

Recentemente, a análise destas regiões espaçadoras do rDNA e estudos comparativos de 

seqüências de nucleotídeos de genes do rDNA, têm sido bastante utilizados.  

Para a extração do DNA genômico, 3,0 mL do cultivo de Chlamydomonas sp. em fase 

de crescimento exponencial foi centrifugado e extraído com a ajuda de um kit DNeasy Blood 

& Tissue – Qiagen. O segmento de interesse foi amplificado por PCR (Reação em Cadeia da 

ploimerase) utilizando os seguintes iniciadores de reação (primers): 

 ITS 1(18S - F) – TCCGTAGGTGAACCTGCGG 

 ITS-4 (28S- R) – TCCTCCGCTTATTGATATGC 

 Para a amplificação, foram preparadas cinco reações a partir dos reagentes listados na 

Tabela 3.  

 
Tabela 3. Reagentes utilizados para a montagem das reações de amplificação do segmento 18S. 

 

Reagentes 
Volume para 1 reação 

(μL) 

Água ultra pura 9,0 

Solução tampão 10X 2,0 

DNTPs (2,5mM) 2,0 

Primer 18S F 2,0 

Primer 28S R 2,0 

MgCl2 (50mM) 0,8 

Taq Polimerase Platinum (5U/μL) 0,2 

DNA 2,0 

Total 20,0 
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Em um termociclador (Mastercycler Gradient - Eppendorf) as reações foram 

submetidas às três etapas da PCR que envolvem controle preciso de tempo e temperatura: 

desnaturação do duplex, anelamento de primers e extensão da nova fita de DNA (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4. Condições de temperatura e tempo de incubação das reações no termociclador. 

Ciclos Etapas Temperatura Tempo de incubação 

1 Desnaturação inicial 94°C 3 min 

35 

Desnaturação do DNA 94°C 30 seg 

Anelamento de primers 55(±5) °C 40 seg 

Extensão dos fragmentos 72°C 1 min e 40 seg 

1 Extensão final 72°C 10 min 

 

 

Para estimar do tamanho do produto amplificado, foi utilizado um padrão de λ 

DNA/Hind III Fragments (Invitrogen) e realizada uma corrida eletroforética em gel de 

agarose 1% e tampão TAE 1X (40 mM Tris base, 20 mM ácido acético, 1mM EDTA, pH 

8,0). Para a observação das bandas, foi adicionado ao produto amplificado o corante GelRed e 

após a eletroforese, foram visualizadas no gel sob luz ultravioleta. Os produtos amplificados 

foram purificados através do kit Qiaquick PCR Purification – Qiagen e novamente 

submetidos a uma corrida eletroforética nas mesmas condições descritas anteriormente. As 

amostras foram enviadas para sequenciamento no Centro de Biotecnologia da UFRGS e os 

resultados obtidos foram comparados àqueles depositados no GenBank (National Center for 

Biotechnology Information).  

 

Tratamento de dados 

Os resultados dos diferentes testes de crescimento foram analisados em termos de 

comparação das taxas de crescimento em relação aos controles através do software 

TOXSTAT 3.3. Para os testes paramétricos utilizou-se ANOVA, teste Dunnett. 

Para os testes de biorremoção e aqueles que não obtiveram normalidade, foram 

realizadas análises não paramétricas como teste U de Mann-Whitney, através do programa 

Statistica 6.0 e a prova de Friedman. 
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RESULTADOS 

 

Testes de Tolerância de Chlamydomonas sp. ao Zinco 

Os resultados dos testes de tolerância da microalga Chlamydomonas sp. ao zinco estão 

representados na Figura 4 e suas respectivas taxas de crescimento encontram-se no Apêndice 

B e C.  O padrão das curvas de crescimento em pH 3,6 e pH 7,0 foi bastante semelhante, 

porém a densidade celular,  representada pela fluorescência da clorofila a in vivo, foi reduzida 

em pH 7,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4. Crescimento de Chlamydomonas sp. na presença de zinco em pH 3,6 (A) e  em pH 7,0 (B), a partir dos 

valores de fluorescência da clorofila a in vivo, ao longo do tempo, onde cada linha representa uma concentração 

de zinco em μM e o controle. 
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É apresentado na Tabela 5, os valores estimados de CE50 para as diferentes condições 

de teste em que foram submetidas as microalgas Chlamydomonas sp. e P. subcapitata. Para a 

Chlamydomonas sp. estes valores estão plotados nos gráficos da Figura 5, onde observa-se 

que a estabilidade da CE50 ocorre após 96 horas de exposição. Os gráfico mostram ainda, que 

nos tratamentos com zinco em pH 3,6 há uma tendência ao aumento da CE50 ao longo do 

tempo, porém através da prova estatística de Friedman essas diferenças não foram 

significativas (p=0,167 N=2). Em pH 7,0 os valores da CE50 apresentam-se constantes e 

através da prova estatística de Friedman foi comprovado que não houve diferenças 

significativas (p=0,167 N=2) ao longo do tempo.  

 

Tabela 5. Estimativa da CE50 de zinco e cádmio para Chlamydomonas sp. e P. subcapitata  em pH 3,6 e pH 7,0. 

LI-Limite inferior; LS- limite Superior. 

 

   
CE50* 

Microalga pH Metal 
72 (h) 

(LI – LS) 

96 (h) 

(LI – LS) 

120 (h) 

(LI – LS) 

144 (h) 

(LI – LS) 

Chlamydomonas 

sp. 

3,6 

Zn 

3.310,95 
(2940,8 – 3727,6) 

3560,1 
(3094,9 – 4095,3) 

3762,51 
(3152,06 - 4491,2) 

3830,4 
(3174,1 – 4622,3) 

2158,05 
(1483.9 - 3138.4) 

3554,91 
(2378.7 - 5312.8) 

3802,58 
(2827.5 - 5113.9) 

3573,91 
(3011.9 - 4240.7) 

Cd 

77,51 
(64.8 - 92.8) 

71,78 
(61.7 - 83.5) 

64,12 
(56.1 - 73.2) 

65,8 
(58.6 - 74.1) 

*** 
94,81 

(78,2 – 114,9) 

67,07 
(58.9 - 76.4) 

67.12 
(59.9 - 75.1) 

7,0 

 

Zn 

*** 
3749,59 

(2446.9 - 5745.6) 

3524,71 
(2874.4 - 4322.2) 

3233,42 
(2844.5 - 3675.5) 

*** 
3195,3 

(2196,1 – 4649,1) 

3111,27 
(2503.5 - 3866.5) 

3137,7 
(2813,4 – 3499,3) 

Cd 87,26 
(63.0 – 120,7) 

41,35 
(32,6 -52,5) 

44,67 
(39.2 - 50.9) 

42,84 
(38.4 - 47.8) 

P. subcapitata 7,0 

Zn 1,63 
(1,48 – 1,81) 

2,14 
(1,70 – 2,70) 

**** 
2,30 

(2,08 - 2,52) 

Cd 1,39 
(0,96 – 1,99) 

0,84 
(0,15 – 4,70) 

**** ** 

* Concentrações expressas em μM;  

** Concentração que inibiu 100% o crescimento dos organismos; 

*** A inibição do crescimento não chegou a 50%; 

**** Não foram feitas leituras de fluorescência. 
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Figura 5. Representação gráfica das CE50 de todos os testes para Chlamydomonas sp. Em cada gráfico os pontos 

representam o valor da CE50 (μM) para cada hora e as linhas verticais o desvio padrão. As linhas horizontais 

cheias são os valores médios da CE50 e as linhas horizontais tracejadas os desvios médios para cada teste. 
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Para avaliar as diferenças na toxicidade do metal em diferentes pH, aplicou-se a prova 

U de Mann-Whitney, que comprovou haver diferenças significativas (p=0,008) entres os 

tratamentos com zinco em pH 3,6 e pH 7,0 (Apêndice P). 

 

Testes de Tolerância de Chlamydomonas sp. ao Cádmio 

A Figura 6 apresenta o crescimento de Chlamydomonas sp. em diferentes 

concentrações de cádmio em pH 3,6 e pH 7,0. As taxas de crescimento encontram-se no 

Apêndice D e E.  Na Figura 6 (A), a concentração de 340,95 μM, não foi apresentada pois não 

houve crescimento dos indivíduos. Assim como os resultados obtidos a partir dos testes com 

zinco, as curvas de crescimento em diferentes concentrações de cádmio, foram semelhantes 

em pH 3,6 e pH 7,0. Porém, nos testes com cádmio não houve diferenças tão acentuadas 

quanto a densidade celular, representada pela fluorescência da clorofila a in vivo, entre os 

testes em pH 3,6 e pH 7,0.  

Os resultados de CE50 de cádmio obtidos para a Chlamydomonas sp. em pH 3,6 e pH 

7,0, estão apresentados na Tabela 5. Ao contrário do que foi observado para o zinco, a 

toxicidade do cádmio parece aumentar ao longo do tempo (Figura 5), porém esse resultado 

não foi significativo (p=0,50 N=2) ao ser submetido a prova de Friedman. Neste caso, não é 

possível afirmar se há diferenças significativas na toxicidade entres os diferentes pH testados, 

pois foi realizado apenas um teste em pH 7,0 e seria necessário desenvolver mais testes para 

que esse resultado fosse analisado.  
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Figura 6. Crescimento de Chlamydomonas sp. na presença de cádmio em pH 3,6 (A)  e  em pH 7,0 (B),  a partir 

dos valores de fluorescência da clorofila a in vivo ao longo do tempo, onde cada linha representa uma 

concentração de cádmio em μM e o controle. 

 

Testes de Tolerância de Pseudokirchneriella subcapitata ao Zinco e 

ao Cádmio  

As curvas de crescimento de P. subcapitata obtidas a partir do teste de tolerância ao 

zinco estão apresentadadas na Figura 7 (A) e as taxas de crescimento no Apêndice F. Pode-se 

observar, que em baixas concentrações o zinco não interfere no crescimento da microalga, e 

os tratamentos com 0,38 μM e 0,76 μM apresentam o crescimento muito semelhantes ao do 

controle.  
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Figura 7. Crescimento de P. subcapitata a partir dos valores de fluorescência da clorofila a in vivo ao longo do 

tempo. (A) quando expostas a diferentes concentrações de zinco (μM) e (B) quando expostas a diferentes 

concentrações de cádmio (μM). 

 

As curvas de crescimento de P. subcapitata obtidas a partir dos testes de tolerância 

com cádmio estão apresentadas na Figura 7 (B), e as análises estatísticas taxas de 

crescimento, no Apêndice F. Mesmo em baixas concentrações a microalga P. subcapitata foi 

bastante sensível ao cádmio e todas as concentrações testadas apresentaram crescimento 

muito inferior com relação ao controle. 

A Tabela 5 apresenta os resultados de CE50 de zinco e cádmio para as duas microalgas 

após 72, 96 e 144 horas de exposição. Assim como Chlamydomonas sp., P. subcapitata  foi 
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mais tolerante ao zinco do que ao cádmio, embora esta diferença não tenha sido tão 

acentuada.  

 

Avaliação do crescimento em drenagem ácida de mina (DAM) 

Para avaliar o a possibilidade de utilização da Chlamydomonas sp. na 

biorremediação de locais impactados por drenagem ácida de mina, foram conduzidos, dois 

testes de crescimento em diferentes diluições de drenagem ácida em meio de cultura MAE. Os 

resultados estão apresentados na Figura 8 e as taxas de crescimento no Apêndice G. Não 

houve diferenças significativas entre as taxas de crescimento do controle em relação às 

demais diluições, em ambos os testes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 8. Resultado dos testes de crescimento em DAM. Os gráficos mostram o crescimento da Chlamydomonas 

sp. a partir dos valores da fluorescência in vivo, ao longo do tempo, onde cada linha representa uma porcentagem 
de DAM adicionada ao meio de cultura e o controle. (A) Teste 1 e (B) Teste 2. 
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No primeiro teste (Figura 8-A), a diluição de 50% foi excluída do gráfico, pois 

ocorreu um erro no procedimento experimental, visto que os organismos não cresceram nesta 

concentração. No segundo teste (Figura 8-B) todas as diluições apresentaram crescimentos 

semelhantes ao controle, e uma tendência ao estímulo do crescimento, exceto em 100% de 

DAM.  

A quantificação dos metais nas amostras de DAM revelou que a concentração de 

metais traço está acima dos limites permitidos pela legislação (CONAMA N º 357, 2005) para 

águas superficiais de Classe II (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Concentração de metais em DAM e limites estabelecidos pelo CONAMA N º 357 para águas de classe 

II. 

Metal 
Concentração em 

DAM (mg/L) 

Limite CONAMA 357  

(mg/L) 

Zinco 1,53 0,18 

Cádmio 0,084 0,001 

Níquel 0,142 0,025 

Cromo 0,146 0,05 

  

  

Análise do desempenho fotossintético de Chlamydomonas sp. 

exposta ao zinco  

Os resultados obtidos através do teste de desempenho fotossintético de 

Chlamydomonas sp. após 96 horas de exposição ao zinco estão dispostos na Figura 10, onde 

cada gráfico corresponde a uma concentração e representa a taxa de transporte  de elétrons 

pela irradiância.  

Os valores de intensidade luminosa relacionada à máxima taxa de transporte de 

elétrons, a máxima taxa de transporte de elétrons e a taxa fotossintética, encontram-se no 

Apêndice H. Nota-se uma leve tendência ao aumento da taxa fotossintética com o aumento da 

concentração de zinco até 1.100 μM (Figura 9). Em relação ao controle, esta tendência ao 

aumento segue até a concentração de 2.200 μM e a taxa fotossintética de 4.400 μM, a maior 

concentração testada, foi praticamente igual a do controle. Portanto, pode-se dizer que 

nenhuma das concentrações testadas prejudicou a eficiência fotossintética de Chlamydomonas 

sp., sendo que algumas concentrações a estimularam. 
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Figura 9. Gráfico das médias e desvio padrão das taxas fotossintéticas (elétrons/fótons) nas diferentes 

concentrações de zinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráficos gerados pelo software que acompanha o fluorímetro PAM, representando a taxa de 

transporte de elétrons pela irradiância. Cada gráfico corresponde a uma concentração de zinco expressa em mM. 
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Figura 11. Espectros de absorção para clorofila-a e b de Chlamydomonas sp. após exposição a diferentes 

concentrações de zinco por 96 horas. 

 

As concentrações de clorofila a e b, após 96 horas de exposição, foram maiores do que 

as concentrações do controle no tratamento com 550 μM de zinco e menores do que o 

controle no restante das concentrações testadas (Figura 11, Apêndice H). Este mesmo 

resultado pôde ser constatado na curva de crescimento a partir da fluorescência de clorofila a 

in vivo representada pela Figura 12. 

 

 

Figura 12. Curvas de crescimento da Chlamydomonas sp. a partir da fluorescência de clorofila a  in vivo, ao 

longo do tempo, onde cada linha representa uma concentração de zinco. 
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Testes de Bioremoção de metais pela Chlamydomonas sp. 

 

Testes com biomassa viva 

Os maiores desafios dos testes de biorremoção estão na separação da biomassa do 

meio de cultivo metálico, que pode ser feita de várias maneiras. Métodos de centrifugação 

estão sujeitos a perda de metais ligados a superfície da parede celular, bem como acúmulo de 

resíduos da solução metálica na biomassa. Os métodos de filtração estão mais sujeitos a 

contaminação, a adsorção dos metais no filtro e paredes do kit de filtração, além disso, o 

volume a ser analisado é limitado devido à colmatação do filtro. Segundo testes preliminares 

realizados no laboratório, a contaminação e a dessorção dos metais foram mais evidentes no 

método de filtração, que apresentou muitas flutuações nos resultados das análises (Ribeiro, 

2010). Através do método de centrifugação houve menor contaminação e os resultados 

apresentaram uma melhor reprodutibilidade, portanto, essa foi considerada a melhor escolha 

para a separação da biomassa. A partir deste resultado, todos os testes de biorremoção foram 

realizados pelo método de centrifugação.  

Os resultados das concentrações dos metais, obtidos nos testes de biorremoção de 

cádmio, estão apresentados na Figura 13 (Apêndice I e J). Foi possível observar que em pH 

3,6 as concentrações celulares iniciais foram relativamente baixas, 1,03x10
-9

 μM Cd
+2

 no 

tratamento com 42 μM e 1,93X10
-10

 μM Cd
+2 

no tratamento com 7,8 μM, além disso houve 

tendência à uma constância  na sua concentração ao longo do tempo, em que o valor médio 

foi de 1,72x10
-9

 (±7,32x10
-10

) μM Cd
+2

 e 4,85x10
-10

 (±2,63x10
-10

) μM Cd
+2

 respectivamente.  

Entretanto, em pH 7,0 as concentrações iniciais foram mais altas do que em pH 3,6, 

sendo 3,87x10
-9

 μM Cd
+2 para o tratamento com  42μM e 1,95x10

-9
 μM Cd

+2 
para o 

tratamento com 7,8 μM, seguindo uma tendência ao decréscimo nas concentrações celulares 

ao longo do tempo de exposição, com valor médio de 1,72x10
-9

 (± 1,22x10
-9

) μM Cd
+2 

e 

1,22x10
-9

 (7,93x10
-10

) μM Cd
+2

. 
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Figura 13. Concentração de cádmio por célula (expressa em μM) ao longo do tempo de exposição para os testes 

de biorremoção in vivo realizados com 7,8 μM Cd+2 e 42 μM Cd+2, ambos em pH 3,6 e pH 7,0. 

 

Os valores médios, desvios padrões e erros padrões de cada teste estão apresentados na 

figura 14. As diferenças entre estes testes foram obtidas através do teste U de Mann-Whitney, 

Apêndice P. 

Foram observadas diferenças significativas (p=0,000008) entre os tratamentos com pH 

ácido e diferentes concentrações, ou seja, há maior biorremoção em pH 3,6 em alta 

concentração de cádmio (42μM Cd
+2

), onde a adsorção média foi de 1,72x10
-9

 (±7,32x10
-10

) 

μM Cd
+2

, do que em baixa concentração (7,8 μM Cd
+2

), onde a adsorção média foi de 

4,85x10
-10

 (±2,63x10
-10

) μM Cd
+2

. 

Em pH 7,0 não houve diferença significativa (p=0,2771) na biorremoção de cádmio 

entre as duas concentrações testadas, 7,8 μM e 42 μM. E ao analisar as diferenças entre o pH 

3,6 e o pH 7,0 observou-se que em altas ou baixas concentrações não houve diferenças na 

biorremoção.  
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Figura 14. Médias das concentrações de cádmio retidas na biomassa viva de Chlamydomonas sp. após 96 horas de exposição 
em de pH 3,6 e concentração de 42μM Cd (AcAl - pH ácido e alta concentração de cádmio), pH 3,6 e concentração de 7,8μM 
Cd (AcBa - pH ácido e baixa concentração de cádmio), pH 7,0 e concentração de 42μM Cd (NeAl - pH neutro e  alta 
concentração de cádmio) e pH 7,0 e concentração de 7,8μM (NeBa pH neutro e  baixa concentração de cádmio). Onde: os 
valores médios da concentração dos metais nas diferentes condições estão representados pelos pontos; o desvio padrão pelas 
caixas; e o erro padrão pelas linhas verticais. 

 

Testes com biomassa liofilizada 

A capacidade de adsorção da biomassa liofilizada foi observada em testes realizados 

com diferentes concentrações iniciais, partindo de 0,06 a 3,89 mg. Foram realiados testes em 

pH 3,6 e pH 7,0 (Apêndice L e M). A figura 15 mostra que há uma relação direta entre 

concentração inicial de metal e capacidade de adsorção até atingir a máxima capacidade de 

adsorção, observada em 2,69 mg/g. A partir deste valor a capacidade de adsorção começa a 

diminuir, como mostra a Figura 16, onde no tratamento com 1,17 mg/L resultou em uma 

adsorção de 2,37 (0,04) mg/g e no tratamento com 3,89 mg/L resultou em uma adsorção de 

1,06 (±0,62) mg/g. 
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Figura 15. Capacidade de adsorção de cádmio em função da concentração inicial na solução em pH 3,6.  

 

Comparando os resultados da capacidade de adsorção de cádmio em função da 

concentração inicial em pH 3,6 e pH 7,0, observou-se também, uma relação direta entre o pH 

e a capacidade de adsorção (Figura 16). Quando tratada com 0,86 mg/L de cádmio em pH 7,0 

a capacidade de adsorção pela biomassa foi de 1,32 (±0,10) mg/g, e quando tratada com 0,83 

mg/L de cádmio em pH 3,6 a adsorção foi de 0,67 (±0,10) mg/g.  

 

 

 

Figura 16. Capacidade de adsorção de cádmio em função da concentração inicial de diferentes testes em pH 7,0 e pH 3,6. 
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Alterações celulares na presença de metais  

Os resultados das análises em microscópio eletrônico de transmissão podem ser 

vistos nas figuras 17, 18 e 19. As imagens mostraram que células não tratadas, possuem um 

formato oval com aproximadamente 6,5 μm de comprimento por 4,0 μm de largura e 

estruturas bem organizadas (Figura 17-A).  As mitocôndrias medem de 2 a 3 μm, os núcleos e 

nucléolos são grandes sugerindo intensa atividade, muitos ribossomos, porém, não 

estruturados e complexo de Golgi visível. As células tratadas com cádmio aparentemente 

ficaram maiores, com aproximadamente 8,0 μm de comprimento e 5,3 μm de largura, e não 

tão bem estruturadas como as células que foram cultivadas sem adição de metal (Figura 17-

B). As mitocôndrias pareceram menores e foram observados vestígios de plastoglobulli 

(lipídeos) dentro dos cloroplastos. Em muitas das observações, o citoplasma parece se afastar 

da parede celular formando “vilosidades”. As células tratadas com zinco também parecem 

maiores com aproximadamente 9,0 μm de comprimento por 6,5 μm de largura e da mesma 

forma que no tratamento com cádmio, apresentam estruturas desorganizadas no citosol 

(Figura 17-C).  

A Figura 18 apresenta detalhes do pirenóide e grãos de amido em células submetidas 

a cada tratamento e no controle. Nas células do controle, o pirenóide é rodeado por grãos de 

amido bem formados, alguns tilacóides atravessam esses grãos e adentram no pirenóide 

(Figura 18-A). Os grãos de amido do cloroplasto são numerosos, bem formados e possuem 

tamanhos grandes (Figura 18-B). Nas células tratadas com cádmio, os pirenóides, parecem ter 

aumentado de tamanho (Figura 18-C), os grãos de amido ficaram visivelmente alterados, 

menores, mais finos e em menor quantidade do que nos controles (Figura 18-D). Nas células 

tratadas com zinco, os pirenóides ficaram maiores e aparecem muitas vezes duplicados ou 

triplicados (Figura 18-E). Poucos e pequenos grãos de amido foram vistos, assim como no 

tratamento com cádmio (Figura 18-F). 

A Figura 19 mostra detalhes dos vacúolos e tilacóides das células submetidas a cada 

tratamento e do controle, alguns detalhes foram vistos com aumento de 100.000 vezes. Nas 

células que não receberam adição de metal, observaram-se algumas granulações pretas nos 

vacúolos, na parede celular e no citoplasma (Figura 19-A), bem como tilacóides visivelmente 

saudáveis (Figura 19-B). As células tratadas com cádmio apresentaram vacúolos repletos de 

pontuações pretas isoladas e agrupadas formando redes (Figuras 19-C), essas mesmas redes 

de pontuações também ocorreram no lado interno da parede celular. E os tilacóides parecem 

bem preservados (Figura 19-D). As células tratadas com zinco mostram que os vacúolos 
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também possuem grânulos e redes de pontuações pretas (Figura 19-E), semelhantes aquelas 

encontradas no tratamento com cádmio. Os tilacóides aparecem bem preservados e os 

nucléolos grandes (Figura 19-F), como resultado do tratamento com zinco, indicam muita 

atividade de síntese. Os efeitos estruturais dos metais zinco e cádmio parecem bastante 

semelhantes, exceto pelas “vilosidades” encontradas junto ao citoplasma, no tratamento com 

cádmio. 
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Figura 17. Micrografia eletrônica da Chlamydomonas sp.  (A): controle , células não tratadas; (B): células 

tratadas com 42 μM de cádmio por 96 horas; (C): células tratadas com 4.000 μM de zinco por 96 horas. 

Abreviações: Am, amido; M, mitocôndria; N, núcleo; Pr, pirenóide; T, tilacóide; Vc, vacúolo; Vs, vilosidades. 
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Figura 18. Eletromicrografias da Chlamydomonas sp. Coluna da esquerda, detalhes do pirenóide; coluna da 
direita, detalhes dos grãos de amido. (A) e (B): células não tratadas; (C) e (D): células tratadas com 42 μM de 

cádmio; (E) e (F): células tratadas com 4.000 μM de zinco. Abreviações: Am, amido; Pr, pirenóide. 
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Figura 19. Eletromicrografias da Chlamydomonas sp. Coluna da esquerda, detalhes dos vacúolos; coluna da 

direita, detalhes dos tilacóides. (A) e (B): células não tratadas; (C) e (D): células tratadas com 42 μM de cádmio; 

(E) e (F): células tratadas com 4.000 μM de zinco. Abreviações: T, tilacóide; Vc, vacúolo;  
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Identificação Molecular da Espécie 

A extração do DNA genômico e amplificação do segmento ITS do rDNA foram 

realizados com sucesso. Os fragmentos amplificados apresentaram aproximadamente 975 pb 

(Figura 20). 

 

 

 
Figura 20. Gel de agarose representativo dos produtos da amplificação por PCR de fragmentos do gene ITS do 

rDNA, onde M é o marcador λ Hind III e C é o fragmento amplificado do DNA de Chamydomonas sp. 

 

A sequência do gene ITS encontra-se no Apêndice N, após a edição dos fragmentos 

através do programa BioEdit, as sequências foram alinhadas e comparadas com sequências  

encontradas no GenBank (National Center for Biotechnology Information) utilizando a 

ferramenta BLAST. Na análise BLAST, as sequências obtidas são comparadas com aquelas 

depositadas no GenBank fornecendo informações quanto à homologia entre elas.  

A sequência do fragmento ITS do rDNA de Chlamydomonas sp. apresentou maior 

identidade (91%) com a sequência de AF033302.1 Chlamydomonas pitschmannii SAG 14.73. 

Outro parâmetro analisado foi o E-value o qual descreve a similaridade que se espera 

encontrar ao acaso entre as sequências, quanto menor for o valor de E, ou mais próximo de 

zero, maior é o significado da similaridade, neste caso, entre cepa estudada e a AF033302.1 

Chlamydomonas pitschmannii SAG 14.73, o valor de E foi 0,0. 
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Figura 21. Posição filogenética da microalga estudada com base no seqüenciamento do fragmento ITS do rDNA. Representação obtida através da opção  Distance Tree of 

Results da ferramenta BLAST, pelo método Fast Minimun Evolution. 
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DISCUSSÃO 
 

 No presente estudo, o principal objetivo foi avaliar o potencial de biorremoção de 

metais traço pela microalga Chlamydomonas sp. e identificar se esse processo ocorre por 

biossorção, bioacumulação ou ambos. Para isso, foram realizados os testes de toxicidade que 

confirmaram a alta tolerância da espécie estudada aos metais zinco e cádmio, bem como seu 

comportamento em diferentes valores de pH, e além disso, possibilitaram determinar as 

concentrações dos metais utilizadas nos testes de biorremoção. Os danos estruturais e a 

localização dos metais no interior da célula também puderam ser avaliados, através da 

microscopia eletrônica de transmissão. 

 Chlamydomonas sp. apresentou diferenças na sensibilidade ao zinco em pH 

3,6, onde foi mais tolerante e em pH 7,0 onde foi mais sensível (Tabela 5, Apêndice P). A 

espécie estudada foi previamente isolada de uma área impactada por rejeitos ácidos de carvão 

e apresenta características de organismos acidófilos (Muliterno, 2008). Portanto, pH neutro 

pode ter ocasionado estresse fisiológico, causando assim uma queda nas taxas de crescimento 

e aumento da toxicidade em pH neutro. O zinco não acelera diretamente a formação de 

espécies reativas de oxigênio, portanto, exerce comparativamente menos estresse sobre o 

organismo teste (Tripathi & Gaur, 2006). Além disso, é um metal essencial, em baixas 

quantidades pode estimular o crescimento, porém em altas concentrações ocorre o efeito 

contrário. 

Afkar et al. (2010), avaliaram os efeitos do zinco no crescimento de Chlorella vulgaris 

e verificaram que em baixas concentrações o crescimento e a concentração de proteínas totais 

aumenta, porém essas proteínas podem estar relacionadas a prevenção dos efeitos tóxicos dos 

metais. De Filippis & Pallaghy (1994) relataram que toxicidade do zinco resulta da sua 

ligação aos grupos sulfídricos – SH, que muitas vezes determinam a estrutura secundária e 

terciária das enzimas comprometendo assim sua atividade (Afkar, 2010). O aminoácido 

cisteína, por exemplo, contém esta sulfidrila que é um sítio de ligação aos metais, portanto, 

peptídeos que contém cisteína, como a glutationa, são responsáveis pela captura de metais em 

células vivas (Torres, et al. 2008). 

Pôde-se perceber a forte tolerância da Chlamydomonas sp. em relação a outras algas 

através da tabela econtrada no Apêndice O, onde encontram-se os valores de CE50 resultantes 

deste trabalho e outros relatados na literatura. 

Assim como Chlamydomonas sp., outras algas que habitam ambientes ácidos e com 

altas concentrações de metais, desenvolveram mecanismos de adaptação. Um exemplo é a 
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complexação de metais fora das células, que impede sua entrada para o citoplasma. Estudos 

com Chlorococcum sp. e Phormidium sp. mostraram um aumento da produção de 

exopolissacarideos em resposta ao aumento da concentração de cobre e zinco (Garcia – Meza 

et al., 2005, apud Novis & Harding, 2007). Outro mecanismo de adaptação encontrando na 

maioria das algas é a prevenção da biodisponibilidade dos íons tóxicos dentro da célula, como 

por exemplo, a formação de complexos por peptídios derivados da glutationa, as 

metalotioneínas classe de III (MtIII) (Perales-Vela et al., 2006). As metalotioneínas III, 

também conhecidas como fitoquelatinas são proteínas de peso molecular entre 2 - 10 kDa, 

ricas em cisteína e sintetizadas por uma enzima chamada fitoquelatina sintetase (Torres, et al. 

2008). No trabalho de Pawlik-Skowronska (2003), com Stigeoclonium tenue apenas ecotipos 

adaptados ao zinco e expostos a altas concentrações deste metal, foram capazes de produzir 

grandes quantidades de uma metalotioneína (MtIII) contendo um grupo adicional –SH a mais 

do que a MtIII. 

Os resultados obtidos a partir dos testes com cádmio mostram que a cepa de 

Chlamydomonas sp. é muito mais sensível a esse metal do que ao zinco, o que pode ser 

explicado pelo fato de o cádmio não ser um metal essencial, e sim altamente tóxico. Não foi 

possível determinar se a toxicidade do cádmio foi maior em pH 3,6 ou pH 7,0, devido a falta 

de testes, por eventuais transtornos, nesta condição.  

A solubilidade do cádmio é bastante influenciada pela acidez do meio (Naja & Volesk, 

2009) e geralmente os metais traço exercem mais efeitos tóxicos em condições ácidas. 

Entretanto nos casos em que a toxicidade diminui em pH ácido, evidências sugerem que essa 

redução esteja associada à competição dos íons de hidrogênio pelos sítios de ligação na 

parede celular (Micfie et al., 1994; Parent & Campbell, 1994; Aguilera & Amils, 2005).  

Os efeitos tóxicos do cádmio em microalgas têm sido bastante estudados. Garbayo et 

al. (2007) avaliaram os efeitos do estresse provocado por cádmio em uma cepa de 

Chlamydomonas acidophila isolada do rio Tinto (Espanha), caracterizado por baixo pH e altas 

concentrações de metais traço.  Eles constataram que 50 μM de cádmio em meio de cultura 

foi tóxico para a microalga e inibiu parcialmente as enzimas do sistema antioxidante celular, 

como a catalase, glutationa redutase e ascorbato peroxidase. 

Siripornadulsil et al. (2002) descobriram que a exposição de Chamydomonas a 

concentrações de 50μM a 100μM de cádmio resultou em uma redução nas taxas de 

crescimento, no teor de clorofila por célula e um aumento na peroxidação de lipídeos. 

Lintongan et al. (2004), avaliaram o crescimento e os níveis de clorofila-a em Chlorella 
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vulgaris Bt-09 e constataram que em culturas tratadas com 3μM houve redução nos níveis de 

clorofila, queda nas taxas de crescimento e um aumento no tempo de geração. 

Assim como os resultados encontrados para o zinco, através do CE50 pode-se observar 

a forte tolerância da cepa estudada de Chlamydomonas sp. ao cádmio, em relação a outras 

algas relatadas na literatura, como mostra o Apêndice O. Esta resistência provavelmente está 

associada a algum mecanismo de defesa imposto pelo ambiente extremo em que foi isolada. 

Em Chlamydomonas reinhardtii, embora a parede celular ofereça proteção contra 

metais tóxicos, como o cádmio (Macfie, 1994), outros mecanismos mais complexos estão 

envolvidos na tolerância desta alga (Macfie & Welbourn, 2000). As fitoquelatinas, como visto 

anteriormente, desempenham um papel importante na desintoxicação interna dos metais 

(Howe & Merchant, 1992; Lavoie et al., 2009). Segundo Bräutigam et al. (2009) baixas 

concentrações de cádmio resultam em um declínio progressivo da glutationa, acompanhado 

de uma indução a fitoquelatinas. Hu et al. (2001) também demonstraram que as fitoquelatinas 

são os principais quelantes intracelulares em Chlamydomonas reinhardtii. 

Para fins de comparação entre Chlamydomonas sp. e uma microalga não adaptada a 

condições extremas, foi realizado um teste com P. subcapitata. Os resultados obtidos a partir 

deste, mostram que ambos os metais possuem comportamentos semelhantes para as duas 

espécies testadas, o zinco como metal essencial, foi menos tóxico e em baixas concentrações 

não afetou o crescimento de P. subcapitata, enquanto que o cádmio foi bastante tóxico 

reduzindo significativamente o crescimento da microalga até mesmo nas menores 

concentrações testadas. 

Pôde-se observar claramente a forte tolerância da Chlamydomonas sp. tanto ao zinco 

quanto ao cádmio em relação a P. subcapitata. Embora enfrente o estresse por metais em seu 

ambiente natural, Chlamydomonas sp. deve possuir múltiplas adaptações para aumentar sua 

tolerância a eles. 

A maioria dos organismos isolados de áreas impactadas sofreram algum tipo de 

seleção e através de adaptações genéticas prosperaram nesses ambientes. Pawlik-Skowronska, 

(2003) chegaram à conclusão de que em diferentes populações da alga verde filamentosa 

Stigeoclonium tenue de diferentes habitats, parecem existir diferentes ecótipos com diferentes 

morfologias e sistemas de tolerância ao zinco. S. tenue (T), isolada de águas de mineração, foi 

mais tolerante sendo capaz de crescer, se reproduzir e acumular mais zinco internamente do 

que a S. tenue (S), isolada de águas não poluídas e que foi negativamente afetada apesar de 

uma concentração interna de zinco muito menor. Apesar dos dois ecótipos utilizarem o 

mesmo método de desintoxicação interna, esse não foi suficiente para proteger o ecótipo 
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sensível da toxicidade do metal. Portanto, outro mecanismo de adaptação deve estar 

envolvido no ecótipo resistente que habita águas de mineração. 

O presente trabalho confirmou a forte resistência da microalga isolada de áreas 

impactadas por metais traço. Em relação a P. subcapitata a Chlamydomonas sp. foi cerca de 

1660 vezes mais tolerante ao zinco e 100 vezes mais tolerante ao cádmio após 96 horas de 

exposição. Em relação a outras espécies do mesmo gênero encontradas na literatura, também 

apresentou maior tolerância, sendo aproximadamente 200 vezes mais tolerante ao zinco do 

que Chlamydomonas reinhardtii (Rojcková-Padtrová & Marsálec, 1999) e quase 3 vezes mais 

tolerante do que Chlamydomonas acidophila, isolada de lagos vulcânicos no Japão 

(Nishikawa & Tominaga, 2001). Para o cádmio, foi 46 vezes mais tolerante do que a 

Chlamydomonas reinhardtii (Schafer et al., 1994), após 96 horas de exposição (Apêndice O). 

Portanto, os resultados sugerem que a cepa utilizada neste estudo tenha desenvolvido um 

mecanismo de adaptação mais eficiente do que as outras espécies.  

A alta concentração de metais na drenagem ácida de mina coletada nas proximidades 

de Criciúma – SC, pôde ser constatada através de análise em espectrofotômetro de absorção 

atômica, sendo que o zinco foi encontrado em concentração 8,0 vezes superior ao limite 

permitido pela legislação (CONAMA N° 357, 2005) e o cádmio em concentração de 

aproximadamente 80 vezes acima do limite (Tabela 6). Entretanto, o crescimento da 

Chlamydomonas sp. em DAM não foi afetado pelas elevadas concentrações de metais tóxicos 

e acidez (pH 2,5) do meio (Figura 8). A taxa de crescimento das algas em todas as diluições e 

até mesmo em 100% de DAM, não apresentaram diferenças significativas em relação aos 

controles (Apêndice G). Este resultado confere a microalga uma característica de potencial 

biorremdiadora de ambientes impactados pela acidez e metais dissolvidos, sabendo que 

apenas poucos organismos resistem a essas condições de estresse, mantendo-se de forma 

saudável. 

A medida da fluorescência da clorofila com a utilização de fluorímetro modulado é 

uma importante ferramenta para o estudo do funcionamento do maquinário fotossintético em 

resposta a vários estresses (Araújo& Deminicis, 2009). A análise do desempenho 

fotossintético da Chlamydomonas sp. em diferentes concentrações de zinco, mostrou que 

mesmo na maior concentração testada, não houve efeito negativo dos íons metálicos sobre o 

sistema fotossintetizante. Em baixas concentrações, houve um estímulo e o rendimento da 

fotossíntese foi melhor do que nos controles (Figura 9). Estes resultados corroboram com 

aqueles encontrados por Danilov & Ekelund (2001), eles constataram que em 

Chlamydomonas reinhardtii, após 24horas de exposição a crescentes concentrações de zinco 
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(0,1 a 2,0 mg/L) a eficiência fotossintética foi superior em todos os  tratamentos em relação 

ao controle. Como evidenciado anteriormente, o zinco é um metal essencial e por isso pode 

ter ocasionado esse estímulo, porém as concentrações do metal utilizadas em todos os 

experimentos do presente estudo, foram suficientemente altas para causar toxicidade. Ou seja, 

embora as concentrações a que foram submetidas às microalgas, tenham sido capazes de 

reduzir o seu crescimento, o sistema fotossintético foi de certa forma preservado, 

provavelmente por algum mecanismo de proteção contra os íons metálicos, desviando assim a 

energia que seria convertida em reprodução para o sistema de proteção.   

A fotoinibição pode ser definida como a redução da capacidade fotossintética, 

induzida pela exposição do organismo ao excesso de luz, envolvendo a inativação 

fotoquímica principalmente do fotossistema II. O grau de susceptibilidade dos organismos 

fotossintetizantes a esse processo está sob influência de vários fatores como: ambientais, 

genotípicos, fenotípicos e fisiológicos (Araújo & Deminicis, 2009). Portanto, fatores 

estressantes adicionais, como a exposição aos metais podem aumentar os efeitos adversos da 

alta irradiância sobre os organismos. Entretanto, os resultados obtidos para a Chlamydomonas 

sp. no presente estudo, mostram que apesar da exposição à altas concentrações de zinco, estas 

microalgas apresentaram baixa fotoinibição nas irradiâncias testadas (Figura 10), o que indica 

ampla tolerância às variações de irradiância. 

Para avaliar o potencial de biorremoção de metais pela microalga Chlamydomonas sp. 

foram realizados testes utilizando biomassa viva que poderiam estimar o potencial de 

biorremoção através dos processos físico-químcos e biológicos, e biomassa liofilizada para 

estimar apenas os processos físico-químcos. 

Diversos modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para descrever a remoção de 

metais pelas microalgas, eles consideram desde a superfície de adsorção, transporte de 

membranas, equilíbrio do metal na solução até as taxas de crescimento específicas do 

organismo em estudo (Khoshmanesh, et al. 1996; Khoshmanesh, et al. 1997). Estes modelos 

não foram adotados, pois, não havia necessidade de quantificar separadamente a fração de 

metal adsorvida na parede celular, da fração internalizada pela microalga.  

Os processos que envolvem a biorremoção de metais são influenciados por vários 

fatores. A biossorção é um processo físico-químico que ocorre rapidamente quando um 

adsorbato é colocado em contato com o adsorvente e a bioacumulação é um processo pelo 

qual, o adsorbato é transportado para o interior da célula, portanto, os fatores que influenciam 

na biossorção, influenciam na bioacumulação, além dos fatores relacionados às condições de 

crescimento do organismo (Chojnacka 2010). 
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Os fatores mais importantes na biossorção incluem o pH, a concentração do adsorbato, 

a concentração e o tipo da biomassa e a presença de outros cátions e ânions. A forma iônica 

dos íons metálicos na solução e a carga elétrica dos componentes da parede celular das 

microalgas dependem do pH da solução. Com a diminuição do pH é possível liberar íons 

metálicos do sítio de ligação, sendo que esta propriedade pode ser usada para a recuperação 

dos cátions metálicos e regeneração do adsorvente (Chojnacka 2010). 

Yongbin, et al. (2010-2) mostraram que grupos amino e carboxila, da superfície das 

células, são importantes grupos funcionais envolvidos na biossorção de metais traço por 

Chlamydomonas reinhardtti. Portanto, a biorremoção depende do estado protonado ou não 

protonado destes grupos funcionais.   

No presente estudo foi possível observar que a concentração inicial de cádmio 

associada à biomassa viva em pH 3,6, foi quase quatro vezes menor do que em pH 7,0 nos 

tratamentos com 42 μM.  Nos tratamentos com 7,8 μM a esta concentração foi 10 vezes 

menor do que em pH 7,0 (Figura 13). Em pH ácido houve uma tendência das concentrações 

de cádmio associadas à biomassa se manterem constantes ao longo de todo o tempo de 

incubação. Estes resultados podem ser efeito da protonação dos componentes da parede 

celular e possível competição entre os íons metálicos e os prótons pelos sítios de ligação.  

Apesar das concentrações iniciais de metal por célula terem sido mais elevadas em pH 

7,0, houve uma tendência ao decréscimo desses valores ao longo do tempo de incubação 

(Figura 13), fazendo com que não houvesse diferença significativa entre os tratamentos em 

função do pH. Como não foi possível determinar se a toxicidade do cádmio é afetada pelo pH, 

mas estudos anteriores (Muliterno, 2008) comprovam que a microalga em questão tem 

crescimento ótimo em pH 3,6. Logo, pode ter ocorrido uma queda no metabolismo devido aos 

fatores estressantes, resultando em menor biorremoção no pH 7,0. 

Bayramoğlu, et a. (2006) estudaram os efeitos do pH (faixa de pH 3,0 a pH 7,0), 

temperatura, concentração inicial de íons metálicos e dose de biossorvente,  na adsorção de 

cádmio, mercúrio e chumbo pela microalga Chlamydomonas reinhardtti, imobilizada em 

alginato de cálcio. Em todos os casos, a máxima biossorção dos íons de metais traço ocorreu 

entre o pH 5,0 e o pH 6,0. Já, Yongbin, et al. (2010) avaliaram os efeitos do pH na biossorção 

de cádmio por Chlamydomonas reinhardtti, no intervalo de pH 2,0 a pH 7,0. Eles constataram 

que com o aumento do pH houve um aumento no percentual de remoção de 3,9% para 19,4%, 

bem como a capacidade de biossorção de 4,4 mg/g para 22,3 mg/g. O pH ideal para 

biossorção foi pH 6,0, no entanto, acima deste valor ocorreu uma queda nas  taxas de 

remoção. Estes resultados foram atribuídos a carga positiva da parede celular em baixos 
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valores de pH, para prevenção de dos íons positivos e a competição sobre os sítios de ligação 

(grupos carboxila e amino). 

Para a cianobactéria Oscillatoria sp. dentro da faixa de pH de 2,0 a 6,0 a capacidade 

de biorremoção de cádmio aumentou rapidamente, estabilizando em pH 6,0. Em condições 

ácidas a baixa capacidade de adsorção obtida, mostrou que a capacidade de biossorção da 

biomassa algal foi negativamente afetada, devido à protonação dos componentes da parede 

celular (Katırcıoglu, et al. 2008). 

Considerando os resultados obtidos no presente estudo, para ambos os valores de pH 

3,6 e 7,0, a baixa captura de íons de cádmio pode estar  relacionada ao uso do agente quelante 

EDTA, presente na composição do meio de cultura MAE (Apêndice Q).  

Os resultados obtidos através dos testes de biomassa viva em pH 3,6 comprovam 

ainda, que há uma relação direta entre a concentração inicial do metal e a concentração de 

cádmio por célula. Quando tratadas com 42 μM o valor médio da concentração de cádmio por 

célula foi 3,5 vezes maior do que no tratamento com 7,8 μM. Em pH 7,0 não houve diferença 

significativa entre a maior e menor concentração testada. Porém, este fato pode estar 

associado ao baixo esforço amostral da exposição em baixa concentração. 

Vários trabalhos têm investigado essa relação entre a concentração inicial e a captura 

de metais pela biomassa de microalgas. Aguilera & Amils (2005) investigaram o acúmulo de 

cádmio em uma espécie de Chlamydomonas sp. isolada do Rio Tinto e verificaram que a 

proporção de cádmio intracelular foi cerca de 80% maior  nas culturas tratadas com 0,8 mM 

do que nas tratadas com 0,1 mM de cádmio. Já, Lavoie et al. (2009) quantificaram a fração 

interna de cádmio de Chlamydomonas reinhardtti e Pseudokirchneriella subcaptata, e 

constataram que quando tratadas com 0,7 nM Cd
+2

, C. reinhardtti concentrou 1,3 ± 0,1 

amol/célula e a P. subcaptata 0,32 ± 0,01 amol/célula, quando tratadas com 221nM Cd
+2

, 599 

± 55 amol/célula e 313 ± 32 amol/célula respectivamente. 

Katırcıoglu, et al. (2008) utilizaram células viáveis e não viáveis imobilizadas e a 

biomassa seca de Oscillatoria sp. (cianobactéria) para determinar a remoção de cádmio em 

função do pH, concentração inicial (25 mg/L – 200 mg/L Cd
+2

) e tempo de contato com a 

solução metálica. A biorremoção de metais aumentou com o aumento da concentração inicial 

de cádmio em todos os biossorventes testados.  

Poucos estudos são encontrados, em que as concentrações de metais na biomassa são 

expressas em metal por número de células, apesar de ser um resultado mais preciso é bastante 

dispendioso. Isto torna as comparações em termos de biorremoção do presente trabalho, mais 

difíceis, no caso da biorremoção pela biomassa viva. 
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Em pH 7,0 a biomassa viva de Chlamydomonas sp. concentrou uma média de 1,72x10
-

9
 (± 1,22x10

-9
) μM Cd

+2
, quando tratadas com 42 μM e 1,22x10

-9
 (±7,93x10

-10
) μM Cd

+2
, 

quando tratadas com 7,8 μM. Khoshmanesh, et al. (1996) relatam que em Chlamydomonas 

reinhardtti, quando as células foram expostas por 40 horas a uma concentração de 17,8 μM de 

cádmio (pH 7,0), a máxima taxa de biorremoção foi de 12μM Cd
+2

 por célula. 

Embora a espécie em questão possua alta tolerância aos metais testados e ocorra tanto 

o processo de biossorção e bioacumulação, a concentração de metal por biomassa é 

relativamente baixa. 

A biomassa inativa das microalgas tem sido utilizada com êxito em ensaios de 

adsorção de metais traços, pois possui a vantagem de não necessitar de nutrientes para a 

sobrevivência e não possuir problemas para resistir a ambientes altamente tóxicos. Os 

resultados obtidos através dos testes de biorremoção pela biomassa liofilizada de 

Chlamydomonas sp. no presente estudo, complementam os resultados obtidos pela biomassa 

viva comentados anteriormente. Houve a mesma relação direta entre o aumento da 

concentração inicial e capacidade de biorremoção, até atingir a capacidade máxima de 

adsorção 2,69 mg/g em tratamento com 0,77 mg/L de cádmio em pH 3,6 (Figura 13), visto 

que neste caso, não há fatores biológicos que possam tornar a remoção contínua. Porém, o 

aumento do pH também resultou em um aumento na bissorção dos íons metálicos. Quando 

tratada com 0,86 mg/L de cádmio em pH 7,0 a capacidade de adsorção pela biomassa foi de 

1,32 mg/g, e quando tratada com 0,83 mg/L de cádmio em pH 3,6 a adsorção foi de 0,67 

mg/g, ou seja 2 vezes maior. Esta diferença entre os resultados de biomassa liofilizada em pH 

7,0, onde há um aumento na adsorção em função do pH e a biomassa viva, onde há uma 

tendência ao declínio das concentrações celulares ao longo do tempo, está provavelmente 

relacionada a fatores fisiológicos característicos da microalga. 

Ao comparar os resultados obtidos neste trabalho, com os resultados encontrados por 

outros microrganismos na literatura, pode-se dizer que Chlamydomonas sp. possui uma baixa 

capacidade de biossorção de metais. Segundo Tuzun et al. (2005), a capacidade de biossorção 

da Chlamydomonas reinhardtti, aumentou com  o aumento da concentração de inicial dos 

íons de cádmio, atingindo a saturação  em 200 mg/L, onde os íons  adsorvidos na biomassa 

algal chegaram a 42,6 (± 0,54) mg/g. Bayramoğlu, et a. (2006), também estudaram a 

capacidade de adsorção de íons de cádmio por C. reinhardtti imobilizada, e o máximo de 

biossorção foi 66,6 mg/g em tratamento com 100 mg/L Cd
+2

. Já, segundo Katırcıoglu, et al. 

(2008), a máxima capacidade de biossorção da biomassa seca de Oscillatoria sp. foi de 30.1 

mg/g.  
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Monteiro et al. (2009) avaliaram a capacidade da biomassa inativa da microalga 

Scenedesmus obliqua em remover cádmio de soluções aquosas e verificaram que o total de 

cádmio removido foi maior em maiores concentrações iniciais, com um grau máximo de 

remoção de 6,04 mg/g Cd
+2 

em tratamento com 0,5 mg/L Cd
+2

.  

Ao compararmos as médias da concentração de cádmio por célula em biomassa viva e 

biomassa liofilizada para os tratamentos com 7,8 μM (valores aproximados), desconsiderando 

a concentração de biomassa, observou-se que em pH 3,6 a biomassa viva removeu 1,4 vezes 

mais cámdio do que a biomassa seca. Em pH 7,0, apesar das concentrações de cádmio 

associadas a biomassa mostrarem uma tendência ao declínio, a biomassa removeu 2,2 vezes 

mais cádmio do que a biomassa seca. Esse resultado sugere que além do processo de 

biossorção um mecanismo de internalização deve ocorrer como forma de proteção contra os 

íons metálicos. 

As análises das células de Chlamydomonas sp. em microscopia eletrônica de 

transmissão confirmaram a que além do processo de biossorção, a bioacumulação também 

ocorre nesses organismos que parecem estar bem adaptados às elevadas concentrações de 

metais. Ambos os metais zinco e cádmio alteraram a estrutura das microalgas em relação às 

células do controle (Figura 17). Tanto no tratamento com zinco quanto no tratamento com 

cádmio, as células parecem ter aumentado de tamanho, os grãos de amido ficaram menores e 

menos freqüentes (Figura 18-D e F). Houve um aumento no número de vacúolos com 

depósitos de pontuações pretas formando redes, provavelmente os depósitos de metais (Figura 

19-C e E). Estas pontuações foram também observadas no periplasma (espaço entre a parede 

celular e a membrana plasmática) tanto no tratamento com cádmio quanto no tratamento com 

zinco, sendo que no caso do cádmio, ocorreu um aumento do periplasma, onde a membrana 

plasmática parece formar vilosidades procurando se afastar da parede celular (Figura 19-C e 

D). 

Os grãos de amido são produtos de armazenamento temporário e se acumulam 

somente quando a alga está realizando fotossíntese ativamente. Portanto, a ausência de amido 

nas células tratadas com cádmio e zinco pode ocorrer devido ao elevado consumo de energia 

requerido pelos sistemas de defesa contra os íons metálicos, degradando o amido a açúcar 

para suprir a demanda de carbono. No entanto, não necessariamente o sistema 

fotossintetizante pode estar comprometido, como visto nos testes de desempenho realizados 

com o zinco (Figura 9), apenas pode não ser possível armazenar a energia em grandes 

quantidades na forma de amido. Além disso, os cloroplastos parecem estar bem preservados 

nas concentrações de ambos os metais analisados (Figura 19-D e F).  
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Os pirenóides são os centros de produção de amido, como foi possível perceber um 

aumento em seu tamanho (Figura 18-C e E), sugere-se que houve também um aumento na 

produção de amido, confirmando a hipótese de que a fotossíntese não foi comprometida, mas 

sim que houve um aumento na demanda de energia devido à ativação de sistemas de proteção 

contra os metais. 

Os vacúolos em sua maioria são originados do aparelho de Golgi e sua função é 

armazenar metabólitos e substâncias tóxicas. Pôde-se observar com clareza o aumento do 

número vacúolos e produtos armazenados em seu interior, denominados depósitos 

eletrodensos (Figura 19-C e E). Alguns trabalhos revelam que esses depósitos possuem 

polifosfato associados aos metais e esses polifosfatos teriam capacidade de acumular metais e 

proteger as células contra seus efeitos tóxicos (Nishikawa et al. 2003). 

Comparando os resultados das micrografias eletrônicas do presente trabalho com 

relatos da literatura, foi possível perceber que organismos iguais reagem de maneira diferente 

aos diferentes metais e que diferentes organismos reagem de maneiras diferentes aos mesmos 

metais. Aguilhera & Amils (2005) estudaram os efeitos do cádmio no crescimento e 

mudanças estruturais de três cepas de Chlamydomonas sp. isoladas do rio Tinto (Espanha). 

Quando as células foram expostas ao cádmio, o periplasma aumentou consideravelmente, 

devido à presença de um grande número de vacúolos. A exposição ao cádmio a longo prazo 

levou a uma diminuição significativa no volume relativo do pirenóide, núcleo e grãos de 

amido embora sem alterações significativas no volume total das células. Foi constatada 

também a presença de corpos esféricos eletrodensos no interior de vesículas localizadas 

próximo à parede celular. 

Nishikawa et al. (2003) estudaram as mudanças estruturais em Chlamydomonas 

acidophila induzidas pelos metais traço zinco, cobre e cádmio. Eles observaram que os danos 

estruturais provocados por cada metal foram nitidamente diferentes. Quando tratadas com 20 

μM de cádmio as células aumentaram de tamanho em relação às células não tratadas, como 

constatado no presente estudo. Porém, as células tratadas com cobre e zinco diminuíram de 

tamanho mantendo sua forma elipsoidal. Quando tratadas com cádmio, os grânulos de amido, 

cloroplastos e vacúolos aumentaram, entretanto o pirenóide reduziu seu tamanho em 46% em 

relação ao controle. Depósitos eletrodensos não membranosos similares aos observados no 

presente trabalho foram observados nos vacúolos de C. acidophila, esses não possuíam 

formas definidas e muitas vezes ocuparam quase que totalmente os vacúolos. Depósitos 

vacuolares também foram observados em tratamentos com zinco e cobre. Todas as organelas 

de células tratadas com cobre diminuíram de tamanho. Embora o tamanho das células tratadas 
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com zinco tenha diminuído 85% em relação aos controles, o tamanho dos grãos de amido 

aumentou ligeiramente.  

Tukaj et al. (2007), avaliaram a ultraestrutura da alga verde Scenedesmus armatus 

como conseqüência do tratamento com 93μM Cd
+2

 por 24 horas. As modificações mais 

marcantes foram vistas nos cloroplastos e compartimentos vacuolares. Os cloroplastos 

mostram um aumento do número de pequenos de grãos de amido visíveis ao redor do 

pirenóoide. Em alguns casos, o amido ocupava quase todo o cloroplasto. O pirenóide pareceu 

ter reduzido em tamanho, mas os tilacóides não foram aparentemente afetados. O 

aparecimento de vários tipos de vacúolos foi claramente observado nas células tratadas com 

cádmio. Depósitos eletrondensos não membranosos de uma estrutura indefinida, ocupavam 

quase todos os vacúolos. Estruturas como a parede celular, bem como a estrutura do núcleo 

não foram afetadas pelo tratamento. 

Embora a microalga estudada tenha apresentado uma baixa capacidade de 

biorremoção de íons metálicos, se faz necessário mais pesquisas para avaliar a biorremoção 

de metais diretamente em drenagem ácida de mina, pois a microalga apresenta um ótimo 

crescimento nestas condições. Seu crescimento em amostras de DAM, não revelou diferenças 

significativas entre as diluições com meio MAE, bem como em 100% de DAM em relação ao 

crescimento dos controles. Porém, devido a alta concentração de diversos metais na drenagem 

ácida de mina, podem ocorrer competições entre os íons metálicos e influenciar na capacidade 

de biorremoção de cada metal pela microalga. 

Por fim, a identificação molecular da espécie revelou que o organismo mais próximo a 

cepa analisada é Chlamydomonas pitschmannii SAG 14.73 com 91% de semelhanças. 

Segundo Schloss (2004), diferenças de aproximadamente 3,0 % nas seqüências podem 

diferenciar organismos a nível de espécie, 5,0 % podem diferenciar a nível de gênero, 10,0 % 

a nível de família e diferenças superiores a 20%, podem ser considerados filos diferentes. 

Portanto, a diferença de 9,0% encontrada entre a Chlamydomonas sp. e a espécie mais 

próxima a ela, bem como sua posição filogenética,  mostrou diferenças significativas entre as 

espécies encontradas no banco de dados. 

Entretanto, outro parâmetro analisado, o E-value que descreve a similaridade que se 

espera encontrar ao acaso entre as sequências, foi igual a 0,0. Desta maneira, testes 

complementares, como o seqüenciamento de outros segmentos menos conservados do rDNA 

serão realizados para que haja maior confiabilidade nos resultados. Se diferenças 

significativas forem encontradas novamente, juntamente com suas características fisiológicas, 

de acidófila e metalófila, poderá se tratar de uma nova espécie. 
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CONCLUSÃO 

 

 A Chlamydomonas sp. possui alta tolerância aos metais zinco e cádmio, apresentando 

um CE50(96h) de 3557,50 μM e 83,3 μM  respectivamente. A toxicidade do zinco foi afetada 

pelo pH, sendo que em pH 7,0 a microalga apresentou maior sensibilidade, sugerindo um 

estresse fisiológico devido a característica acidofílica da cepa; 

 Análises feitas através de um fluorímetro de pulso de amplitude modulada revelaram 

que a fotossíntese não foi afetada mesmo em tratamentos com 4.000 μM de zinco, embora seu 

crescimento tenha sido reduzido. Esse fato sugere que a energia produzida pela célula e que 

seria destinada a reprodução, foi desviada para sistemas de proteção contra os íons metálicos; 

 Através das análises em microscopia eletrônica de transmissão, foi possível constatar 

que os efeitos do cádmio e do zinco na ultraestrutura celular são muito semelhantes em 

Chlamydomonas sp. No geral, em relação aos controles as células aumentaram de tamanho, 

houve também um aumento no tamanho dos pirenóides e na quantidade de vacúolos contendo 

depósitos (metálicos) em seu interior. Desta forma, foi possível concluir que o mecanismo de 

bioacumulação e estocagem nos vacúolos é utilizado pela Chlamydomonas sp. indicando 

possível potencial para biorremoção de metais a longo prazo. 

 Os testes de biossorção por biomassa viva e liofilizada de Chlamydomonas sp. 

revelaram um baixo potencial de concentração de cádmio na biomassa.  

 Para a biomassa viva de Chlamydomonas sp. e ambas as concentrações de cádmio 

analisadas 42μM e 7,8 μM, os tratamentos em pH 3,6 mostraram uma tendência de que as 

taxas de biorremoção se mantivessem constantes ao longo do tempo. Já em pH 7,0  as taxas 

de birremoção mostraram uma tendência ao decréscimo ao longo do tempo. Esse decréscimo 

na remoção pode ter sido ocasionado por uma queda no metabolismo das microalgas devido 

ao estresse fisiológico provocado em pH neutro; 

 Além do pH, a concentração inicial do metal também afetou a biorremoção de metal 

pela biomassa viva de Chlamydomonas sp. sendo que em pH 3,6, com o aumento da 

concentração inicial, houve um aumento de até 3,5 vezes na concentração de cádmio por 

célula.  

 Os testes com biomassa liofilizada de Chlamydomonas sp. revelaram que com o 

aumento do pH da solução houve um aumento na concentração de cádmio por célula, 

reafirmando que a baixa concentração do metal encontrada na biomassa viva, está relacionada 

ao estresse fisiológico em função do pH; 
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 Assim como observado nos tratamentos com biomassa viva de Chlamydomonas sp. a 

biomassa liofilizada apresentou uma relação direta entre a concentração inicial do metal e a 

captura de metal pela biomassa até atingir a máxima capacidade de adsorção, observada em 

2,69 mg/g.  

 A biomassa viva de Chlamydomonas sp. apresenta vantagens em relação a 

biorremoção pela biomassa liofilizada, visto que o acúmulo de metais acontece continuamente 

e a espécie possui um bom crescimento em meio DAM. 

 Estudos futuros devem ser conduzidos com objetivo de estudar a biorremoção de 

metais diretamente em DAM, para que se possa quantificar a biorremoção nesses ambientes. 

 A análise genética da cepa revelou que pode se tratar de uma nova espécie, porém 

testes complementares devem ser realizados para confirmar esse resultado, juntamente com 

análises morfológicas mais detalhadas da espécie.  

  



57 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Afkar, E.; Ababna, H. & Fathi, A. A. 2010. Toxicological response of the green alga 

Chlorella vulgaris, to some heavy metals. Am. J. Environ. Sci. 6(3): 230-237. 

Aguilera, A. & Amils R. 2005. Tolerance to cadmium in Chlamydomonas sp.  (Chlorophyta) 

strains isolated from an extreme acidic environment, the Tinto River (SW, Spain). Aquatic 

Toxicology. 75:316–329. 

Bayramoğlu, G.; Tuzun, I.; Celik, G.; Yilmaz, M. & Arica A. Y. 2006. Biosorption of 

mercury(II), cadmium(II) and lead(II) ions from aqueous system by microalgae 

Chlamydomonas reinhardtii immobilized in alginate beads. Int. J. Miner. Process. 81:35-43. 

Battah, M. G. 2010. Impact of different concentrations of zinc and cadmium chloride on 

microalgae Chroococcus minutus. Aust. J. Basic & Appl. Sci. 4(12): 5739-5743. 

Bethmann, B. & Schönknecht, G. 2009. pH regulation in an acidophilic green alga – a 

quantitative analysis. New Phytologist. 183:327-339. 

Bold, H. C. & Wynne, M. J. 1978. Introduction to the Algae. Prentice-Hall, Inc., Nova Jersey, 

706p. 

Bräutigam, A.; Schaumlöffel, D.; Krauss G. J. & Wesenberg D. 2009. Analytical approach for 

characterization of cadmium-induced thiol peptides - a case study using Chlamydomonas 

reinhardtii. Anal. Bioanal. Chem. 395:1737–1747. 

Chen, C.Y.; Lin, K.C. & Yang, D.T. 1997. Comparison of the Relative Toxicity Relationships 

Based on Batch and Continuous Algal Toxicity Tests. Chemosphere. 35(9): 1959-1965. 

Chojnacka, K. 2010. Biosorption and bioaccumulation - the prospects for practical 

applications. Environment International 36:299-307. 

Concelho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução N º 357, 17 de março de 

2005. Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf> Acesso 

em: 09 out. 2010. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf


58 

 

Craggs R. 2005. Heavy Metal Removal. In: Shilton, A. Pond Tratament Technology. IWA 

Publishing. 137-144p. 

Danilov, R. A. & Ekelund, N. G. A. 2001. Effects of Cu
2+

, Ni
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

 and 

pentachlorophenol on photosynthesis and motility in  Chlamydomonas reinhardtii in 

shortterm exposure experiments. BMC Ecology 1:1. 

Das, B. K. Roy, A.; Koschorreck, M. S.; Mandal, M.;Wendt-Potthoff, K. & Bhattacharya, J.  

2009. Occurrence and role of algae and fungi in acid mine drainage environment with special 

reference to metals and sulfate immobilization. Water  Research. 43:883-894.  

De Filippis, L.F. & Pallaghy, C.K. 1994. Heavy metals: sources and biological effects. In: 

Algae and Water Pollution. Rai, L.C.; Gaur, J.P. & Soeder, C.J. (Eds.) Schweizerbart, 

Stuttgart. 31-77pp. 

Dinis, M.A.P.; Monteiro, A. & Boaventura, R. (2004). Tratamento de Águas Residuais: O 

Papel das Microalgas. Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Universidade Fernando 

Pessoa. 1: 41-54. 

Dopson, M.; Baker-Austin, C.; Hind, A.; Bowman, J.P. & Bond, P.L. 2004. Characterization 

of Ferroplasma isolates and Ferroplasma acidarmanus sp. nov., extreme acidophiles from 

acid mine drainage and industrial bioleaching environments. Appl. Environ. Microbiol. 70: 

2079-2088.  

Farfan, J. R. J. Z.; Barbosa, O. & Souza, V. P. 2004. Avaliação do Potencial de Drenagem, 

Ácida e Rejeitos da Indústria Mineral. Série Tecnologia Mineral - CETEM/MCT. 29:58. 

Fenech, M. & Morley, A. 1985. Solutions to the kinetic problem in the micronucleus test. 

Cytobios. 43:233-246. 

Franklin, N.M.; Stauber, J.L.; Lim, R.P. & Petocz, P. 2002. Toxicity of Metal Mixtures to a 

Tropical Freshwater Alga (Chlorella sp.): The Effect of Interactions Between Copper, 

Cadmium, and Zinc on Metal Cell Binding and Uptake. Environ. Toxicol. Chem. 21(11): 

2412-2422. 

Gadd, G. M. 2010. Metals, minerals and microbes: geomicrobiology and bioremediation. 

Microbiology .156: 609–643         

mailto:madinis@ufp.pt
http://www.ufp.pt/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=9&Itemid=158


59 

 

Garbayo, I.;, Domínguez, M.J.; Vigara J. & Veja, J. M. 2007. Effect of abiotic stress on 

Chlamydomonas acidophila viability. In: Méndez-Vilas A. (Ed.) Communicating Current 

Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology. Formatex.163-167pp. 

Garnham, G. W. 1997. The Use of Algae as Metal Biosorbents. In: Wese, J. & Foster, C. 

Biosorbents for Metal Ions. Taylor e Francis. 11-38p. 

Gerloff-Elias, A.; Spijkerman, E. & Proschold, T. 2005. Effect of external pH on the growth, 

photosynthesis and photosynthetic electron transport of Chlamydomonas acidophila Negro, 

isolated from an extremely acidic lake (pH2,6). Plant, Cell and Environment. 28:1218-1229. 

Gomes C. K. 2005. Caracterização de Geitlerinema UFV- E01 (Cianobactéria) 

e Stigeoclonium UFV – 02 (Chlorophyita) Cultivadas em Presença de Arsênio. Tese de 

Mestrado. Universidade Federal de Viçosa - UFV. 79p. 

Gross, W. 2000. Ecophysiology of algae living in highly acidic environments. Hydrobiologia. 

433:31-37. 

Harding J. S. & Boothroyd I. K. G. 2004. Impacts of mining. In: Harding J. S.; Mosley, M. P.; 

Pearson, C. P.; Sorrell, B. K. (eds). Freshwaters of New Zealand. Christchurch: New Zealand 

Hydrological Society Inc. and New Zealand Limnological Society Inc; 36.1-36.10pp. 

Harding, J.S., 2005. Impacts of metals and mining on stream communities. In: Moore, T. A.;  

Black, A.;  Centeno J. A.; Harding, J. S. &  Trumm, D. A. (eds). Metal Contaminants in New 

Zealand. Resolutionz press. Christchurch. NZ. 343-357 pp. 

Harris, E. H. 2001.Chlamydomonasas a model organism. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 

52:363–406. 

Howe, G. & Merchant, S. 1992. Heavy metal-activated synthesis of peptides in 

Chlamydomonas reinhardtii. Plant. Physiol. 98:127-136. 

Hu, S.; Lau, K. W. K. & Wu, M. 2001. Cadmium sequestration in Chlamydomonas 

reinhardtii. Plant Science 161: 987 - 996. 

Inthorn, D. 2001. Removal of Heavy Metal by Using Microalgae. In: Kojima, H. & Lee, Y. 

K. Photosynthetic Microorganisms in Environmental Biotechnology. Hong Kong: Springer. 

111-135 p. 



60 

 

Johnson, D. B. 1998. Biodiversity and ecology of acidophilic microorganisms. FEMS 

Microbiology Ecology 27:307-317. 

Kaplan, D. 2004. Water Pollution and Bioremediation by microalgae. Absorption and 

Adsorption of Heavy metals by Microalgae. In: Richmond, A. (ed.) Handbook of microalgae 

culture: Biotecnology and Applied Phycology. Oxford: Blackwell Publishing Company. 439-

447pp. 

Katırcıoglu, H.; Aslım, B.; Turker, A. R.; Atıcı, T. & Beyatlı, Y. 2008. Removal of cadmium 

(II) ion from aqueous system by dry biomass, immobilized live and heat-inactivated 

Oscillatoria sp. H1 isolated from freshwater (Mogan Lake). Bioresource Technology. 

99:4185–4191. 

Khoshmanesh, A.; Lawson, F. & Prince, I. G. 1996. Cadmium uptake by unicellular green 

microalgae. The ChemlcaI Enganeenng Journal. 62:81-88. 

Khoshmanesh, A.; Lawson, F. & Prince, I. G. 1997. Cell surface area as a major parameter in 

the uptake of cadmium by unicellular green microalgae. The ChemlcaI Enganeenng Journal. 

65:13-19. 

Knie, J. W. & Ester, W. B. L. 2004. Testes Ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações. 

Florianópolis: FATMA/GTZ. 289 p. 

Koroleva, O. V. 2010. Extremophilic microorganisms: Biochemical adaptation and 

biotechnological application. Appl. Biochem. Microbiol. 46:1-14.  

Lavoie, M.; Le Faucheur, S.; Fortin, C. & Campbell, P. G. C. 2009. Cadmium detoxification 

strategies in two phytoplankton species: Metal binding by newly synthesized thiolated 

peptides and metal sequestration in granules. Aquatic Toxicology. 92:65–75. 

Lemos, J. L. S.; Carlos M. C.; Farias, Y. P-T. M. M. & Santos R. L. C. 2008. Revisão acerca 

da utilização de microrganismos na biorremediação de rejeitos industriais contendo metais 

traço. Série Tecnologia Ambiental - CETEM/MCT. 43:65. 

Lintongan,  P.B.; Cariño F.A. & Rivero G.C. 2004. Subcellular localization of cadmium in 

Chlorella vulgaris Beijerinck strain Bt-09. Science Diliman. 16(1): 29-36. 



61 

 

Macfie, S. M.; Tarmohamed, Y.& Welbourn, P. M. 1994. Effects of cadmium, cobalt, copper, 

and nickel on growth of the green alga Chlamydomonas reinhardtii: The influences of the cell 

wall and pH. Arch. Environ. Contain. Toxicol. 27:454-458. 

Macfie, S. M. Welbourn, P. M. 2000. The cell wall as a barrier to uptake of metal ions in the 

unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyceae). Arch. Environ. Contam. 

Toxicol. 39:413–419. 

Matagi, S. V.; Swai, D. & Mugabe, R. 1998. A review of heavy metal removal mechanisms in 

wetlands. African Journal for Tropical Hydrobiology and Fisheries 8: 23–35. 

Mitchell, T. G.; Freedman, E. Z.; White, T. J. & Taylor, J. W. 1994. Unique Oligonucleotide 

Primers in PCR for Identification of Cryptococcus Neoformans. Journal of Clinical 

Microbiology. 32:253-255.  

Miyamoto, K.; Nagase, H. & Hirata, K. 2001. Microalgal biotechnology for clean 

environments – simultaneous removal of CO2 and NOx by microalgal culture. In: Kojima, H. 

& Lee, Y. K. Photosynthetic Microorganisms in Environmental Biotechnology. Springer. 87-

96p. 

Monteiro M.C.; Fonseca S.C.; Castro P.M.L.; Malcata F. X. 2010. Toxicity of cadmium and 

zinc on two algae, Scenedesmus obliquos and Desmodesmus pleiomorphus from northern 

Portugal. J. Appl. Phycol. 22:1573-5176. 

Monteiro, C. M.; Castro, P. M. L. & Malcata, X. F. 2009. Use of the microalga Scenedesmus 

obliquus to remove cadmium cations from aqueous solutions. World Journal of Microbiology 

and Biotechnology. 25 (9):1573-1578. 

Morlon, H.; Fortin, C.; Floriani, M.; Adama, C.; Garnier-Laplace; J. & Boudouc, A. 2005. 

Toxicity of selenite in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii: Comparison 

between effects at the population and sub-cellular level. Aquatic Toxicology 73:65-78. 

Morozkina, E. V.; Slutskaya, E. S.; Fedorova, T. V.; Tugay, T. I.; Golubeva, L. I. & 

Koroleva, O. V. 2010. Extremophilic microorganisms: Biochemical adaptation and 

biotechnological application. Appl. Biochem. Microbiol. 46:1-14.  



62 

 

Muliterno, T. 2008. Potencial de microalgas metalófilas isoladas em Santa Catarina para a 

biorremoção de resíduos de metais traço de efluente de indústria metalúrgica. Monografia 

(Bacharel em Biologia). Universidade do Vale do Itajaí –UNIVALI. 69p. 

Muraleedharan, T. R.; Iyengar, L. & Venkobachar, C. 1991. Biossorption: an attractive for 

metal removal and recovery. Current Science. 61(6):379-385. 

Naja, G. M. & Volesky, B. 2009.  Metals in the Environment:  Toxicity and Sources.  In: 

Wang, L. K., Chen, J. P., Hung, Y. T. & Shammas, N. K., (eds). Handbook on Heavy Metals 

in the Environment. Taylor & Francis and CRC Press. Boca Raton. 13-61pp. 

Nishikawa, K & Tominaga N. 2001. Isolation, growth, ultrastructure, and metal tolerance of 

the green alga, Chlamydomonas acidophila (Chlorophyta). Biosci. Biotechnol. Biochem. 

65(12):2650 - 2656. 

Nishikawa, K.; Yamakoshi, Y.;  Uemura, I. & Tominaga, N. 2003. Ultrastructural changes in 

Chlamydomonas acidophila (Chlorophyta) induced by heavy metals and polyphosphate 

metabolism. FEMS Microbiology Ecology. 44:253-259. 

Novis, P. & Harding J. S. 2007. Extreme acidophiles: freshwater algae associated with acid 

mine drainage. In: Seckbach, J. (ed) Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, J. 

Springer. Dordrecht, NL. 443–463pp. 

Oesterhelt, C.; Schmalzlin, E.; Schmitt, J. M. & Lokstein, H. 2007. Regulation of 

photosynthesis in the unicellular acidophilic red alga Galdieria sulphuraria The Plant Journal 

51, 500–511 

Olavenson, M. M. & Nalewajko, C. 2000. Effects of acidity on the growth of two Euglena 

species. Hydrobiologia. 433:39-56. 

Parent, L. Campbell P. G. C. 1994. Aluminum bioavailability to the green alga Chlorella 

pyrenoidosa in acidified synthetic soft water. Environ. Toxicol. Chem. 13:587-598. 

Pawlik, S. B. & Skowronski, T. 2001. Freshwater Algae. In: Prasad, M. N. V. (ed) Metals in 

the Environmental. Marcel Dekker. 59-94p. 



63 

 

Pawlik-Skowronska, B. 2003. Resistance, accumulation and allocation of zinc in two 

ecotypes of the green alga Stigeoclonium tenue Kütz. coming from habitats of different heavy 

metal concentrations. Aquatic Botany. 75:189–198. 

Perales-Vela, H. V.; Pena-Castro, J. M. & Canizares-Villanueva, R.O. 2006. Heavy metal 

detoxification in eukaryotic microalgae. Chemosphere. 64:1–10. 

Pollioa, A; Cennamob, P; Cinigliaa, C.; Stefanoc, M.; Pintoa, G. & Volker A.R.H. 2005. 

Chlamydomonas pitschmannii Ettl, a Little Known Species from Thermoacidic 

Environments.  Protist. 156: 287-302. 

Rampelotto, P. H. 2010.  Resistance of Microorganisms to Extreme Environmental 

Conditions and Its Contribution to Astrobiology. Sustainability. 2:1602-1623. 

Rauser, W. E. 1990. Phytochelatins. Rev. Biochem. 59:61-86. 

Ribeiro, V. P. 2010. Avaliação da Capacidade de seqüestro de carbono e biossorção de metais 

por uma microalga acidofílica. Monografia (Bacharel em Oceanografia) Universidade do Vale 

do Itajaí - UNIVALI. 45p. 

Ricklefs, R. E. 2003. A Economia da Natureza. 5ª Edição. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 

503p. 

Ritchie, R. J. 2006. Consistent sets of spectrophotometric equations for acetone, methanol and 

ethanol solvents. Photosynth. Res. 89:27-41. 

Rojcková-Padrtová, R. & Marsálek, B. 1999. Selection and sensitivity comparasions of algal 

species for toxicity testing. Chemosphere. 38:3329-3338. 

Schafer, H.; Hettler, H.; Fritsche, U.; Pitzen, G.; Roderer, G. &  Wenzel, A. 1994. Biotests 

Using Unicellular Algae and Ciliates for Predicting Long-Term Effects of Toxicants. 

Ecotoxicol. Environ. Saf. 27(1):64-81. 

Schleper, C.; Puehler, G.; Holz, I.; Gambacorta, A.; Janekovic, D.; Santarius, U.; Klenk, H.P. 

& Zillig, W. 1995. Picrophilus gen. nov. fam. nov.: A novel aerobic, heterotrophic, 

thermoacidophilic genus and family comprising archaea capable of growth around pH 0. J. 

Bacteriol. 177:7050-7059. 



64 

 

Schloss, P. D. & Handelsman, J. 2004. Status of the Microbial Census. Microbiol. Mol. Biol. 

Rev. 68(4):686-691. 

Schneider, H. C. 2006. Controle da Drenagem Ácida de Minas na Mineração de Carvão de 

Santa Catarina: Caso da Mina Um II – Verdinho. Tese de Mestrado. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - UFRGS. 133p. 

Sheoran, A. S. & Sheoran, V. 2006. Heavy metal removal mechanism of acid mine drainage 

in wetlands: A critical review. Minerals Engineering. 19:105–116. 

Silva, S. R.; Procópio, S. O.; Queiroz, T. F. N. & Dias, L. E. 2004. Caracterização de rejeito 

de mineração de ouro para avaliação de solubilização de metais traço e arsênio e revegetação 

local. Rev. Bras. Ci. Solo, 28:189-196. 

Siripornadulsil, S. Traina, S.; Desh Pal, S. V.; Richard, T. S. & Sayre, R. T. 2002. Molecular 

mechanisms of proline-mediated tolerance to toxic heavy metals in transgenic microalgae. 

The Plant Cell. 14:1 - 11. 

Tolentino, T. S. 2004. Tolerância ao zinco e ao cádmio em uma espécie de microalga isolada 

de áreas impactadas por rejeitos de mineração de carvão em SC. Monografia (Bacharel em 

Biologia) Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 50p. 

Torres, M. A.; Barros, M. T.; Campos, S. C. G.; Pinto, E.; Rajamani, S.; Sayre R. T. & 

Colepicolo, P. 2008. Biochemical biomarkers in algae and marine pollution: A review. 

Ecotoxicology and Environmental Safety 71:1-15. 

Tripathi, B.N.I. & Gaur, J.P. 2006. Physiological behavior of Scenedesmus sp. during 

exposure to elevated levels of Cu and Zn and after withdrawal of metal stress. Protoplasma. 

229: 1-9. 

Tukaj, Z.; Bascik-Remisiewicz, A.; Skowronski, T. & Tukaj, C. 2007. Cadmium effect on the 

growth, photosynthesis, ultrastructure and phytochelatin content of green microalga 

Scenedesmus armatus: A study at low and elevated CO2 concentration. Environmental and 

Experimental Botany. 60:291-299. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590780?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590780?dopt=Abstract


65 

 

Turnau, K.; Henriques, S. F. & Wołowski, K. 2009. Differences in metal distribution and 

concentration in algal species living in a highly acidic, metal-rich pond of a pyrite mine in 

Portugal. Acta Protozool. 48: 339-343. 

Tuzun, G.; Bayramoglu, G.; Yalcın, E.; Basaran, G.; Celik, G. & Arica, M.Y. 2005. 

Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg(II), Cd(II) and Pb(II) ions onto 

microalgae Chlamydomonas reinhardtii. J. Environ. Manage. 77, 85–92. 

USEPA. Environmental Protection Agency. Ecotoxicological database. Disponível em: 

<http://cfpub.epa.gov/ecotox/quick_query.htm> Acesso em: 12 out. 2010. 

Valente, T. M. & Gomes, C. L. 2007. The role of two acidophilic algae as ecological 

indicators of acid mine drainage sites. Journal of Iberian Geology. 33 (2): 283-294.  

Yongbin, J.; Xiangyuan, H.; Yi, Z. & Hongbing, J. 2010. Chemisorption and Physical 

Adsorption Roles in Cadmium Biosorption by Chlamydomonas Reinhardtii. Chinese Journal 

of Population, Resources and Environment 8(3):54-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cfpub.epa.gov/ecotox/quick_query.htm



