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RESUMO
SANTOS, P. V. Interação entre Cylindrospermopsis raciborskii e Microcystis aeruginosa:
implicações no crescimento de culturas e na produção de microcistinas. 2009. 92f. Dissertação
(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

Cianobactérias desempenham importante papel ecológico em diversos ecossistemas terrestres e
aquáticos. Contudo, tornam-se problema de saúde pública quando biossintetizam compostos
secundários tóxicos, denominados cianotoxinas, as quais podem atuar sobre diversos organismos.
Sistemas aquáticos impactados favorecem o desenvolvimento destes microrganismos, que podem
tornar-se dominantes em função dos diversos mecanismos que lhes conferem vantagens adaptativas
em relação aos demais grupos fitoplanctônicos. Muitas vezes, elas apresentam-se sob forma de
florescimento, cuja toxicidade varia de acordo com espécies e cepas que o compõem. Apesar das
cianobactérias Cylindrospermopsis raciborskii e Microcystis aeruginosa formarem florações, terem
potencial tóxico, serem competitivas e estarem presentes em diversos reservatórios, é desconhecido
o efeito da interação entre elas na produção de microcistina. Para esclarecer esta questão, nesta
pesquisa, foi estudada a interação entre cepas de C. raciborskii e M. aeruginosa visando: caracterizar
o cultivo das espécies em monocultura e cultura mista; verificar se o caráter tóxico das cepas
favoreceu a competição; mensurar a microcistina de M. aeruginosa e avaliar o efeito da interação
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sobre esta variável. Em salas climatizadas de cultivo (22º C, fotoperíodo 12h, 60 µmol photon.m s )
experimentos de interação foram realizados em culturas batch compostas por três tratamentos: (1)
monocultura de M. aeruginosa, (2) monocultura de C. raciborskii, (3) cultura mista de M. aeruginosa e
C. raciborskii. Foram realizadas análises da densidade e biovolume dos organismos, da velocidade
específica de crescimento (µ) e tempo de duplicação (Td) e da concentração de microcistinas,
clorofila-a e nutrientes. A interação reduziu em até 22% a µ das linhagens estudadas. Tanto C.
raciborskii quanto M. aeruginosa apresentaram vantagem competitiva em pelo menos um dos ensaios
e, no caso da linhagem tóxica de M. aeruginosa, verificou-se que o seu caráter tóxico favoreceu a
competição da espécie com linhagem atóxica de C. raciborskii. Além disso, M. aeruginosa elevou em
até 53% a síntese de microcistina ao interagir com C. raciborskii. Este processo poderia se relacionar
a três principais mecanismos: competição por interferência, produção de alelopáticos e comunicação
química. Estudos de balanços genéticos dos florescimentos bem como da possível comunicação
química existente entre cianobactérias são ferramentas investigativas importantes que poderão ajudar
no aprimoramento da prevenção e manejo de florações tóxicas.

Palavras-chave: Cianobactérias. Cianotoxinas. Microcistina. Velocidade de crescimento de cultivo.
Competição interespecífica. Alelopatia.

ABSTRACT
SANTOS, P.

V. Interaction

between

Cylindrospermopsis raciborskii

and

Microcystis

aeruginosa: implications in cultures growth and microcystins production. 2009. 92f. Master’s
Degree Dissertation – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2009.

Cyanobacteria play important ecological role in many terrestrial and aquatic ecosystems. However,
they become a public health problem when synthesize secondary toxic compounds, known as
cyanotoxins, which may act on several organisms. Impacted aquatic systems favor their growth and
these microorganisms can become dominant due to mechanisms that confer them adaptive
advantages in relation to other phytoplanktonic groups. Frequently, cyanobacteria can form water
blooms, whose toxicity varies according to their species and strains composition. Although the
cyanobacteria Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa can form blooms, have toxic
potential, are competitive and present in several reservoirs, it is unknown the interaction effect
between them in the production of microcystins. To solve this question, the interaction among strains
of C. raciborskii and M. aeruginosa was studied to: characterize the culture of the species in
monoculture and mixed culture; check whether the character of toxic strains favored the competition;
measure microcystin concentration produced by M. aeruginosa and evaluate interaction effect on this
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variable. In climatized growth room (22 °C, 12h photoperiod, 60 µmol photon.m s ) four interaction
experiments composed by three treatments were performed in batch cultures: (1) monoculture of M.
aeruginosa, (2) monoculture of C. raciborskii, (3) mixed culture of M. aeruginosa and C. raciborskii.
Density and biovolume, specific growth rate (µ), doubling time (Td) and concentration of microcystin,
chlorophyll-a and nutrients analyses were performed. The interaction reduced up to 22% the µ of
studied strains. Both C. raciborskii and M. aeruginosa presented competitive advantage in at least one
of the tests. In the case of toxic strain of M. aeruginosa, it was found that it’s toxic character favored
the competition with non-toxic strain of C. raciborskii . Furthermore, M. aeruginosa increased by 53%
the synthesis of microcystin while interacting with C. raciborskii. This process could be related to three
main mechanisms: interference competition, communication and production of allelopathic chemicals.
Genetical balance studies of blooms as the possible chemical communication existing among
cyanobacteria are important investigative tools that might help prevention and management
improvement of toxic blooms.

Keywords: Cyanobacteria. Cyanotoxins. Specific growth rate. Interespecific Competition. Allelopathy
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1. INTRODUÇÃO

Presentes no planeta há 3,5 bilhões de anos, as cianobactérias foram,
provavelmente, os primeiros seres vivos capazes de realizar a fotossíntese oxigênica e,
desta forma, possibilitaram a modificação da atmosfera primitiva abrindo caminhos para a
evolução dos mais diversos organismos.
A importância econômica e ecológica desses microrganismos procariontes é
evidenciada nas mais diversas esferas dos ecossistemas:
- junto aos demais organismos fitoplanctônicos, elas fixam o CO2 atmosférico
disponibilizando material químico e energético às bases de diversas cadeias tróficas;
- participam da ciclagem de nutrientes e da fixação do N2, cujos resultados podem
maximizar a produtividade agrícola;
- em relações simbióticas estáveis, elas asseguram diversas vantagens aos seus
hospedeiros pela troca de substâncias sintetizadas;
Além disso, o cultivo de cianobactérias pode ser usado como suplemento na
alimentação humana ou ter os seus compostos extraídos e empregados comercialmente na
indústria alimentícia, tecnológica e farmacêutica.
A diversidade desse grupo de microrganismos reflete-se na diversidade de
ambientes nos quais as cianobactérias podem ocorrer, bem como na diversidade de
compostos secundários por elas biossintetizados. Apesar dessas substâncias serem
economicamente valoradas, devido à potencialidade de uso nos mais diversos ramos
industriais, uma parcela desses compostos pode acarretar em prejuízos sócio-econômicos,
pois possuem efeitos nocivos a uma série de organismos, inclusive à saúde humana. Esses
compostos são denominados cianotoxinas.
O crescimento da população humana, aliado à ocupação desordenada das bacias
hidrográficas, têm levado à eutrofização de diversos sistemas aquáticos, inclusive
mananciais usados como fonte de água no abastecimento público. A descarga de efluentes
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domésticos e industriais e a aplicação indiscriminada de aditivos agrícolas nas lavouras
enriquecem os ambientes aquáticos com elevada carga de nutrientes, principalmente
nitrogênio e fósforo. Em sistema aquático não perturbado, a comunidade cianobacteriana
encontra-se em equilíbrio com as demais comunidades fitoplanctônicas. Todavia, em
sistema lêntico poluído, ela pode tornar-se dominante em função dos diversos mecanismos
que lhes conferem vantagens adaptativas em relação às demais microalgas. Altas
temperaturas, disponibilidade de nutrientes e estabilidade física da coluna de água são
algumas das condições que permitem que alguns grupos de cianobactérias apresentem
ótimas velocidades de crescimento. Devido ao mecanismo de flutuação proporcionado por
vacúolos gasosos, elas podem acumular-se na superfície da água formando grande
biomassa: são as chamadas florações.
As florações podem ser constituídas por linhagens tóxicas e não tóxicas. A presença
de linhagens tóxicas oferece risco à saúde pública, não somente pelo contato ou ingestão
de água contaminada com toxinas, mas também pelo consumo de peixes, moluscos e
outros animais da cadeia trófica usados na alimentação humana, os quais podem reter em
órgãos e músculos as toxinas e potencializar o seu efeito pelos fenômenos de
bioacumulação e biomagnificação.
Nem sempre a toxicidade se faz presente em florações ou ela pode variar de acordo
com a densidade de cepas tóxicas que a compõem e intensidade com que os genes
responsáveis pela síntese de toxinas se expressam.
Sabe-se que variações ambientais de temperatura, intensidade de luz, pH e de
nutrientes regulam a atividade dos genes produtores de toxina. Além disso, diversas
pesquisas em microcosmos mostram que a resposta à produção de toxinas modifica-se em
função das espécies fitoplanctônicas às quais as cianobactérias são expostas. Contudo, é
bastante escasso o número de estudos que relacionem a produtividade de toxinas à
interação com espécies competidoras.
Novos estudos com a cianobactéria filamentosa Cylindrospermopsis raciborskii
tentam explicar o porquê da sua expansão geográfica às regiões temperadas e a causa da
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sua dominância em lagos tropicais. Pesquisas atuais relatam que esta espécie é capaz de
inibir o sistema fotossintético da cianobactéria Microcystis aeruginosa, uma espécie
altamente competitiva e potencialmente formadora de florações.
Todavia, ainda é desconhecido o efeito que esta interação poderia promover sobre o
crescimento desses microrganismos, sobre a produção de microcistinas por M. aeruginosa e
sobre as vantagens adaptativas que cepas tóxicas e não tóxicas de M. aeruginosa poderiam
ter ao interagir com C. raciborskii.
As evidências encontradas em estudos de interação entre estas espécies podem
aperfeiçoar as ferramentas de manejo de reservatórios e prevenção de florações tóxicas.
Complementarmente, aprimora-se o entendimento do papel ecológico desempenhado pelas
microcistinas, no ambiente aquático.
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2. OBJETIVOS

O objetivo central desta pesquisa foi estudar, em sala climatizada de cultivo, a
interação entre cepas das cianobactérias Cylindrospermopsis raciborskii e Microcystis
aeruginosa visando:
1. caracterizar o crescimento das espécies, em monocultura e cultura mista, pela
determinação de suas populações e velocidade específica de crescimento;
2. verificar se o caráter tóxico ou atóxico das cepas favoreceu a competição;
3. mensurar a microcistina intracelular e extracelular da cepa tóxica de M. aeruginosa e
avaliar o efeito da interação sobre esta variável.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Algas azuis, mixofíceas, cianoprocariotos, cianófitas, cianobactérias. A aparente
confusão de nomes e a existência das diversas denominações dadas ao grupo das
cianobactérias são, de acordo com Bartram et al. (1999), reflexo da importância histórica
que tais organismos apresentaram ao desenvolvimento da biologia como ciência. Apesar de
serem organismos procariontes, os ficologistas classificam as cianobactérias como algas,
dentro da Classe Cyanophyceae, porque o seu mecanismo fotossintético assemelha-se
mais aos das algas do que aos das bactérias fotossintetizantes verdes e púrpuras (YOO et
al., 1995). Porém, o uso da nomenclatura botânica para as cianobactérias é criticado por
diversos autores e está sofrendo revisões a fim de que o grupo seja incluso na nomenclatura
bacteriológica dentro do domínio Bacteria, filo Cyanobacteria

(CALIJURI; ALVES; DOS

SANTOS, 2006).
Não somente no âmbito científico as cianobactérias têm desempenhado papel
relevante. Há 3,5 bilhões de anos, quando a atmosfera terrestre primitiva ainda continha
baixas concentrações de oxigênio, surgiram os primeiros organismos procariontes
fotossintetizantes aos quais as cianobactérias estão aparentadas (SCHOPF; WALTER,
1982). Com a habilidade de realizarem fotossíntese oxigênica, característica que as
diferencia das demais bactérias fotossintetizantes (HO; KROGMANN, 1982; YOO et al.,
1995), há indícios de que os ancestrais das cianobactérias conseguiram modificar
profundamente a atmosfera do planeta por meio da liberação lenta e gradual de oxigênio ao
ambiente e abriram caminho à evolução de muitos outros organismos. Esse processo de
longo prazo proporcionou condições para o surgimento de algas eucarióticas mais
complexas, bem como de protistas heterotróficos e animais (CALIJURI; ALVES; DOS
SANTOS, 2006; LOURENÇO, 2006).
À medida que se desenvolvia essa biosfera, a pressão seletiva exercia importante
papel na fixação de cianobactérias que apresentassem resistência aos mais adversos
ambientes. Hoje, as evidências para este mecanismo de seleção podem ser encontradas
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quando se observam os habitats inóspitos que estes microrganismos colonizam: crateras
vulcânicas alagadas, lagoas geotermais, lagos alpinos e boreais e sistemas lênticos e lóticos
altamente poluídos (PAERL, 1988). A adaptação e tolerância às diversas condições
ambientais são conseqüências da ampla diversidade apresentada pelo grupo e é extensa a
relação dos mecanismos morfológicos e/ou fisiológicos que favoreceram a fixação das
cianobactérias em praticamente todos os ambientes aquáticos bem como em ambientes
terrestres úmidos.
A partir de uma compilação baseada nos trabalhos de Paerl (1988), Yoo et al. (1995)
e Calijuri; Alves e Dos Santos (2006), as principais características dos representantes desse
grupo são as seguintes:
- são organismos procariontes e possuem parede celular semelhante à das bactérias Gramnegativas;
- apresentam as mais diversas formas e tamanhos celulares cujos hábitos podem ser
unicelulares, coloniais ou filamentosos;
- reproduzem-se de forma assexuada, por fissão binária, brotamento ou fragmentação;
- não possuem cílios e flagelos como as bactérias e a sua mobilidade está relacionada à
secreção de material orgânico pelas células;
- espécies filamentosas têm grau de diferenciação maior que espécies esféricas; a mais
comum e ecologicamente mais importante é a produção de células especializadas
conhecidas como heterocitos que as habilitam a fixarem o nitrogênio atmosférico como uma
forma quimicamente utilizável pelas células;
- outras produzem estruturas conhecidas como acinetos, que são células diferenciadas ou
esporos, os quais conferem resistência ao dessecamento ou às condições ambientais não
favoráveis e possibilitam a sobrevivência das cianobactérias no sedimento por muitos anos
ou até que estas condições sejam novamente favoráveis;
- possuem pigmentos acessórios, as ficobilinas, os quais atuam em conjunto com a clorofilaa e, desta forma, asseguram-lhes vantagem ecológica distinta no ambiente aquático, ao
possibilitarem a captação de luz em ambos os extremos do espectro visível: no comprimento
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de onda vermelha que penetra até o fundo da coluna de água e no comprimento de onda
azul que se extingue em menor profundidade;
- algumas espécies possuem vacúolos gasosos e podem regular a sua posição vertical no
corpo de água; em colunas de água estáveis este mecanismo de flutuação garante o acesso
das células às profundidades que contenham condições ótimas de luz, oxigênio e nutrientes;
- nitrogênio e fósforo podem ser estocados, respectivamente, como grânulos de cianoficinas
ou corpos de polifosfatos durante períodos em que a disponibilidade de nitrato ou ortofosfato
excede a necessária ao crescimento; também podem apresentar reserva de amido
cianofíceo, um polissacarídeo semelhante ao glicogênio;
- podem sobreviver e manter o crescimento durante períodos subseqüentes de deficiência
externa de fósforo multiplicando-se por período de até quatro gerações;
- muitos gêneros formadores de florações podem resistir aos períodos extensos de
exposição aos altos fluxos de radiação fotossinteticamente ativa e à radiação ultravioleta
incidente sobre a superfície da água, por elas habitadas. O fitoplâncton eucariótico
coexistente freqüentemente apresenta danos foto-oxidativos imediatos e severos quando
expostos a tais condições de luminosidade.
Dada a diversidade desses microrganismos, as cianobactérias têm importância
ecológica e econômica marcante. Associadas aos grupos de microalgas eucariontes elas
constituem o fitoplâncton, cuja produção primária, além de atuar no seqüestro de CO2
atmosférico, também disponibiliza material químico e energético às bases de diversas
cadeias tróficas. Em ambientes terrestres e aquáticos, esses organismos procariontes
participam do processo de ciclagem de nutrientes e da fixação de N2 atmosférico. De acordo
com

Lourenço

(2006),

muitas

espécies

são

extremamente

bem

sucedidas

no

estabelecimento de relações simbióticas estáveis com outros organismos aos quais
fornecem material orgânico, oxigênio e/ou substâncias nitrogenadas. Uma das relações
mais estudadas envolve a planta vascular sem semente Azolla sp. e a cianobactéria
Anabaena azollae, a qual é estimulada pela planta à contínua fixação de N2. Outro exemplo
destacado pelo autor é o da relação existente entre as algas glaucófitas e cianobactérias
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endossimbióticas denominadas cianelas, que atuam como plastos e fornecem material
orgânico aos seus hospedeiros. Esta relação constitui evidência viva para os defensores da
teoria endossimbiótica de origem e evolução dos cloroplastos e seria um estágio
intermediário desse processo (LOURENÇO, 2006).
É nestas relações ecológicas de fornecimento ou troca de nutrientes que se apóia
um dos mais importantes aspectos econômicos das cianobactérias. Ao atuarem como
biofertilizantes, elas maximizam a produtividade agrícola, principalmente em culturas de
arroz, e o input de fertilizantes químicos pode ser reduzido aprimorando-se, desta forma, a
sustentabilidade do solo (WHITTON, 2000; PRASANNA; NAYAK, 2006). Além disso, realizase o cultivo de Aphanizomenon sp. e Arthrospira sp., em sistemas de grandes dimensões,
cujas culturas são processadas e usadas como suplemento na alimentação humana, já que
possuem alto valor nutritivo. Ainda com relação à Arthrospira sp., as ficobilinas podem ser
usadas comercialmente como corantes de alimentos, matéria-prima para a indústria de
cosméticos e corantes fluorescentes para citometria de fluxo e ensaios imunológicos
(LOURENÇO, 2006). Também é sabido que diversos organismos produzem metabólitos
secundários com atividades biológicas de interesse econômico. As microalgas e
cianobactérias atraem considerável atenção nesse campo de pesquisa por serem fonte de
compostos alimentares, farmacêuticos, de impacto na saúde pública (CARDOZO et al.,
2007) e, mais recentemente, como fonte promissora de biocombustíveis (CHISTI, 2007).
Apesar da importância ecológica e das variadas aplicações realizadas com as
cianobactérias, quando elas sintetizam compostos bioativos como as cianotoxinas, podem
tornar-se tóxicas para outras cianobactérias, bactérias, algas, fungos e animais (SIVONEN;

JONES, 1999). De acordo com a sua estrutura, essas toxinas são classificadas dentro de
três agrupamentos químicos: peptídeos cíclicos, alcalóides e lipopolissacarídeos. A lista das
principais toxinas conhecidas, o caráter de seu efeito tóxico bem como os principais gêneros
produtores dessas susbtâncias encontram-se representados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características das principais cianotoxinas e gêneros de cianobactérias potencialmente
produtoras desses compostos. Gêneros e toxina em destaque correspondem às cianobactérias e
cianotoxina estudadas nesta pesquisa.
Alvo primário
em mamíferos

Gêneros de
cianobactérias
produtoras

Microcistina

Fígado

Microcystis,
Anabaena,
Planktothrix, Nostoc,
Hapalosiphon,
Anabaenopsis

Nodularina

Fígado

Nodularia

Anatoxina-a

Nervo sináptico

Anabaena,
Planktothrix,
Aphanizomenon

Anatoxina-a (s)

Nervo sináptico

Anabaena

Aplisiotoxina

Pele

Lyngbya,
Schizothrix,
Planktothrix.

Cilindrospermopsina

Fígado

Cylindrospermopsis,
Aphanizomenon,
Umezakia

Lyngbyatoxina-a

Pele, trato
gastrointestinal

Lyngbya

Saxitoxina

Nervo axônico

Cylindrospermopsis,
Anabaena, Lyngbya,
Aphanizomenon,

LPS

Qualquer
contato.
Potencial
Irritante

Todos

Grupo de toxina

Peptídeos
cíclicos

Toxina

Alcalóides

Lipopolissacarídeos

Fonte: Calijuri; Alves e Dos Santos (2006) e Sant’Anna et. al. (2006)

A presença de linhagens tóxicas de cianobactérias, em mananciais, pode
comprometer a qualidade da água colocando em risco a saúde da população. A formação
de florações tem aumentado em intensidade e freqüência ao longo das últimas décadas,
principalmente, devido à intensificação da poluição das bacias hidrográficas. Deste modo,
grandes cargas de nutrientes chegam até os corpos de água através do lançamento de
efluentes domésticos e industriais e pela utilização indiscriminada de aditivos agrícolas em
áreas de lavoura das bacias.
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Em sistemas aquáticos eutrofizados, as cianobactérias encontram condições
favoráveis para a sua reprodução as quais, aliadas às vantagens adaptativas que possuem
em relação aos demais grupos fitoplanctônicos, lhes possibilitam dominância do ambiente
aquático e conseqüente aparecimento de florações. Estas, quando tóxicas, estendem os
seus danos e ultrapassam as fronteiras dos mananciais, pois, além das intoxicações que
podem causar pela ingestão ou contato direto com a água, sintetizam toxinas que podem
ser absorvidas por outros organismos acumulando-se ao longo da cadeia trófica
(MAGALHÃES et al., 2003; PEUTHERT; CHAKRABARTI; PFLUGMACHER, 2007) e
potencializando ainda mais o risco de contaminação humana.
Microcistinas são cianotoxinas encontradas em florações tóxicas e estiveram
envolvidas em diversos incidentes de envenenamento animal e enfermidades humanas
(KUIPER-GOODMAN; FALCONER; FITZGERALD, 1999). No Brasil, o caso mais
representativo ocorreu em uma clínica de hemodiálise, em Caruaru – PE, na qual os
pacientes receberam doses intravenosas de água contaminada com toxinas (AZEVEDO et
al., 2002).
A iminência de novos episódios de contaminação e envenenamento da população
fez com que o Ministério da Saúde tomasse algumas ações para que fosse assegurada a
qualidade da água oferecida à população. Com a criação da Portaria MS nº 518 (BRASIL,
2004), listaram-se parâmetros de monitoramento da densidade de cianobactérias e
cianotoxinas em mananciais.
A implantação desse tipo de monitoramento permite que os órgãos de abastecimento
acompanhem o desenvolvimento de uma possível floração tóxica de cianobactérias. É
possível realizar medidas referentes à contenção da floração, modificação de procedimentos
operacionais na estação de tratamento de água (ETA) e fonte de captação. Embora essas
medidas sejam o ponto de partida para a garantia da qualidade da água a ser ofertada, não
é possível predizer quando uma floração será ou não tóxica, pois o estágio atual do
conhecimento científico ainda não elucidou claramente de que forma os mecanismos físicos,
químicos e biológicos regulam este mecanismo.
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A formação de florescimentos, na superfície da água, pode apresentar constituição
variada de linhagens tóxicas e não tóxicas de cianobactérias. Porém, nem sempre a
toxicidade se faz presente em uma floração ou ela pode variar de acordo com a densidade
de cepas toxigênicas que a compõem e intensidade com que os genes se expressam de
acordo com as características ambientais.
Bittencourt-Oliveira (2003) descreve o florescimento do genêro Microcystis como “um
mosaico, com indivíduos geneticamente diferentes dentro da mesma população, cada qual,
possivelmente com sua tolerância a fatores ambientais e potencialidade diferenciada de
toxicidade”.
Apesar dos mecanismos reguladores da produção de microcistina ainda não
estarem totalmente elucidados, é sabido que a maquinaria fisiológica e bioquímica
envolvidas na síntese destas toxinas assemelha-se àquelas encontradas em outros
microrganismos.
Diversos oligopeptídicos produzidos por fungos e bactérias são sintetizados por
enzimas conhecidas como sintetase de peptídeo não ribossômica (NRPS) e sintase de
policetídeo (PKS) (FEDRIZZI, 2006). Microcistina, cuja molécula é um peptídeo cíclico,
também é sintetizada por vias bioquímicas que envolvem um conjunto de NRPS e PKS
codificadas pelos genes da sintetase de microcistinas (mcyA-J) (TILLETT; DITTMANN;
ERHARD et al., 2000)
Durante sua síntese, a molécula de microcistina pode sofrer modificações que levam
à formação de mais de 75 variantes (LEFLAIVE; TEN-HAGE, 2007), sendo a microcistinaLR uma das mais estudadas. A liberação das toxinas ao ambiente aquático parece ocorrer,
na maioria dos casos, se não exclusivamente, durante a fase de senescência, morte ou lise
celular e não por secreção contínua (SIVONEN; JONES, 1999).
Fatores como temperatura, intensidade de luz, pH e nutrientes desempenham
importante papel sobre a velocidade de crescimento dos organismos e a produção de
microcistinas em espécies de Microcystis sp. Para alguns autores, a disponibilidade de
nutrientes tem impacto direto na produção de toxinas presente nas colônias (LUKAC;
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AEGERTER, 1993; UTKILEN; GJØLME, 1995). Outros autores acreditam que a produção
dessas substâncias está vinculada à velocidade de crescimento das cianobactérias e,
portanto, os fatores limitantes do crescimento seriam responsáveis diretos pela variação da
concentração de toxinas (ORR; JONES, 1998; OH et al., 2000; LONG; JONES; ORR, 2001;
DEBERDT, 2002; WIEDNER et al., 2003). Além disso, as cianobactérias possuem relógio
biológico - conhecido por ciclo circadiano - regulador de atividades bioquímicas (KONDO;
ISHIURA, 2000) e a concentração de microcistinas varia em função desse ciclo e atinge pico
em determinado horário do dia, independente do foto-período ao qual a cultura foi exposta
(BITTENCOURT-OLIVEIRA et al., 2005).
Além dessas variáveis ambientais, fatores bióticos, como a presença de
competidores, também podem influenciar a produção de toxinas (VARDI et al., 2002). Como
exemplo, a produção extracelular de anatoxina-a por Anabaena flos-aquae é aumentada
enquanto a produção de microcistina é totalmente inibida por altas concentrações de
produtos extracelulares da clorófita unicelular flagelada Chlamydomonas reinhardtii
(KEARNS; HUNTER, 2000). Na pesquisa de Leblanc, Pick e Aranda-Rodriguez (2005), a
síntese de microcistina por Microcystis aeruginosa foi suprimida por extratos da macrófita
Lemna gibba e efeito antagônico foi reportado em M. aeruginosa cultivada em meio de
cultura de linhagem não tóxica da cianobactéria Planktothrix agardhii (ENGELKE; LAWTON;
JASPARS, 2003).
Para que haja melhor entendimento a respeito dos mecanismos envolvidos na
síntese de microcistinas, é necessário agregar aos estudos a reflexão a respeito da função
destas toxinas no ambiente aquático e na fisiologia das espécies que a sintetizam. Na
revisão realizada por Lefflaive e Ten-Hage (2007), são levantadas algumas hipóteses a
respeito da função ecológica desempenhada pelas toxinas: elas poderiam defender as
cianobactérias contra os predadores, atuando como compostos tóxicos ou repelentes para
os mesmos; poderiam ter papel importante na captação de luz e ferro e no transporte desse
nutriente pela célula ou poderiam atuar como compostos alelopáticos.
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O conhecimento sobre as interações alelopáticas existentes entre as cianobactérias
formadoras de florescimentos é escasso (GROSS, 2003), porém os resultados das
pesquisas com interações contendo espécies de cianobactérias, reportados anteriormente,
fornecem evidências de que a alelopatia pode ser um dos mecanismos envolvidos na
regulação da produção de toxinas. Em sistemas aquáticos, suspeita-se que a alelopatia
desempenhe importante função no estabelecimento das sucessões algais e na formação e
finalização das florações (VARDI et al., 2002). O trabalho realizado por Figueredo, Giani e
Bird (2007), com a cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii, trouxe evidências que
podem sustentar essa hipótese.
Embora

os

gêneros

mais

importantes

e

estudados

que

apresentem

o

desenvolvimento de florações sejam Microcystis sp., Anabaena sp., Aphanizomenon sp. e
Planktothrix sp. (MUR; SKULBERG; UTKILEN, 1999), uma espécie de clima tropical e
sub-tropical, que também desenvolve florações tóxicas, tem ocorrido freqüentemente em
diversos ambientes aquáticos de regiões temperadas. Trata-se da cianobactéria filamentosa
Cylindrospermopsis raciborskii (BRIAND; LEBOULANGER; HUMBERT, 2004).
Briand; Leboulanger e Humbert (2004) sugerem que C. raciborskii tornou-se invasiva
porque é capaz de tolerar diferentes intensidades de radiação luminosa e temperatura e o
aquecimento global poderia, em climas temperados, melhorar as condições ambientais
necessárias

ao

desenvolvimento

dessa

espécie.

No

Brasil,

a

dominância

de

Cylindrospermopsis sp. em lagos do nordeste do país foi verificada por Bouvy et al. (2000)
que relataram a diminuição da biodiversidade local pela eliminação de outras espécies
fitoplanctônicas durante a fase de florações monoespecíficas de Cylindrospermopsis
raciborskii.
Na Lagoa Santa, um pequeno lago localizado no cerrado brasileiro, a espécie tem
mantido floração persistente e representa mais do que 85% da biomassa fitoplanctônica
(FIGUEREDO; GIANI; BIRD, 2007). Os autores alegam que, apesar da literatura sugerir que
seja esperada a ocorrência de C. raciborskii em ambientes tropicais e subtropicas, a Lagoa
Santa também apresenta condições para o crescimento ótimo de outras espécies de
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cianobactérias formadoras de florações que ali ocorrem, inclusive a espécie competidora
Microcystis aeruginosa. Portanto, a dominância absoluta de C. raciborskii poderia ser
atribuída a uma característica competitiva especial dessa espécie: a alelopatia. Em
laboratório, os pesquisadores isolaram a cianobactéria M. aeruginosa e a clorófita
Coelastrum sphaericum do ambiente dominado por C. raciborskii e as cultivaram em
filtrados de água natural da Lagoa Santa. Houve forte efeito inibitório na atividade
fotossintética de ambas sendo que o efeito mais acentuado ocorreu em M. aeruginosa.
Diante das constatações realizadas por Figueredo, Giani e Bird (2007) e dos estudos
que relacionam a concentração de toxinas produzidas pelas cianobactérias com a presença
de competitores e compostos alelopáticos, a proposta deste trabalho foi a de investigar o
impacto provocado por C. raciborskii sobre o crescimento de cepa tóxica e não tóxica de M.
aeruginosa e sobre a produção de microcistinas na cepa tóxica de M. aeruginosa.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Devido à complexidade de interações existentes no ambiente natural, o
desenvolvimento desta pesquisa em campo torna-se bastante difícil porque não há controle
sobre as múltiplas variáveis às quais as espécies em estudo estão expostas. Por esse
motivo, nesta pesquisa, foi adotado o uso de culturas de cianobactérias. Com elas, houve a
possibilidade de montagem de bioensaios sob condições controladas e passíveis de
replicação.

4.1. Origem das cepas

As cepas de Cylindrospermopsis raciborskii e Microcystis aeruginosa foram obtidas
de dois bancos de culturas registrados no World Data Centre for Microorganisms (WDCM) e
gentilmente cedidas por:
- Prof. Dr. Armando Augusto Henriques Vieira, do laboratório de Ficologia, Departamento de
Botânica da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – São Carlos, SP. Foram
obtidas a cepa tóxica M. aeruginosa (BB005), produtora de microcistina, e C. raciborskii
(BB048, toxicidade não determinada) isoladas do reservatório de Barra Bonita – SP, as
quais estão depositadas no WDCM835: Freshwater Microalgae Collection Cultures,
University Federal of São Carlos;
- Profa. Dra. Maria do Carmo Bittencourt-Oliveira, do laboratório de Cianobactérias,
Departamento de Ciências Biológicas, ESALQ/USP, Piracicaba, SP.
cepas

atóxicas

M.

aeruginosa

(BCCUSP9)

e

C.

raciborskii

Foram obtidas as
(ITEP29)

isoladas,

respectivamente, do reservatório de Garça, SP e do lago do ITEP, Recife, PB. As cepas
estão depositadas no WDCM844: BCCUSP - Brazilian Cyanobacteria Collection, University
of São Paulo.

26

4.2. Descrição das cianobactérias

Microcystis aeruginosa (Ordem Chroococales, Família Microcystacea) é uma espécie
colonial, tipicamente planctônica e que comumente forma florações em corpos de água
eutrofizados. Possui envelope mucilaginoso incolor envolvendo as células esféricas cuja
distribuição é irregular dentro da colônia (BICUDO, MENEZES, 2005). Quando cultivada em
laboratório, Microcystis aeruginosa perde a característica colonial e cresce como células
esféricas livres (Figura 1). Existem linhagens atóxicas e tóxicas que produzem a
hepatotoxina microcistina.
Cylindrospermopsis raciborskii (Ordem Nostocales, Família Nostocacea) é uma
espécie filamentosa cujos tricomas podem ser retos, curvos, sigmóides ou espiralados
(Figura 1). É tipicamente planctônica e não apresenta bainha mucilaginosa. Pode conter em
seu tricoma heterocitos terminais e acinetos subterminais relacionados, respectivamente, à
fixação de N2 e à formação de esporos de resistência (BICUDO, MENEZES, 2005). Existem
linhagens atóxicas e tóxicas produtoras de cilindrospermopsina e saxitoxina.

A

B

Figura 1 – Micrografias de Microcystis aeruginosa (esferas) e Cylindrospermopsis raciborskii
(filamentos). (A) Visão geral das espécies em cultura mista (aumento de 200x) e (B) detalhe das
células esféricas livres e filamentos retos com aerótopos (aumento 400x).
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4.3. Fluxograma experimental

Inóculo de M. aeruginosa
mantido em tubos de cultura

Inóculo de C. raciborskii
mantido em tubos de cultura

Repicagem para
erlenmeyers
de 500mL contendo 250mL
de cultura
(1 a 3% de inóculo)

Repicagem para
erlenmeyers
de 500mL contendo 250mL
de cultura
(1 a 3% de inóculo)

Repicagem para erlenmeyers de
2L contendo 1L de cultura
(1 a 3% de inóculo)

Repicagem para erlenmeyers de
2L contendo 1L de cultura
(1 a 3% de inóculo)

Cultura
mista de
raciborskii
Monocultura
de
M. aeruginosa e
M. aeruginosa
C. raciborskii
(CONTROLE)

Cultura
mista de
raciborskii
Cultura
mista ede
M.
aeruginosa
M.
aeruginosa e
C. raciborskii
C. raciborskii
(INTERAÇÃO)

Repicagem para erlenmeyers de
2L contendo 1L de cultura
(1 a 3% de inóculo)

Cultura
mista de
raciborskii
Monocultura
de
M. aeruginosa e
C. raciborskii
C. raciborskii
(CONTROLE)

Amostragem em capela de fluxo
laminar

Alíquotas diárias de
5 mL fixadas com
lugol

Contagem celular em
microscópio invertido

Determinação da
densidade celular e
biovolume

Construção das curvas
de crescimento e
cálculo da velocidade
específica de
crescimento (µ) e
tempo de duplicação
(Td)

Alíquotas de 100 mL, a
cada 3 dias até o 9º dia

Alíquotas de 3 mL para
determinação das
microcistinas totais

Filtragem através de
filtros GF/C (Whatman)
1,2 µm

Extração das toxinas
em banho-maria

Alíquotas de 3 mL para
determinação das
microcistinas
extracelulares

Ensaio de
Imunoadsorvente Ligado
à Enzima (ELISA)

Determinação da
microcistina intra e
extracelular

Processamento do filtro
GF/C (extração com
etanol 80%)

Processamento com
reagentes e kits
específicos

Determinação da
clorofila-a

Determinação de nitrato,
ortofosfato, ferro e zinco
por método
espectrofotométrico

Figura 2 – Fluxograma experimental das principais etapas de desenvolvimento dos ensaios de
interação entre M. aeruginosa e C. raciborskii e das variáveis analisadas.
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4.4. Manutenção dos inóculos

Os inóculos foram mantidos em tubos de ensaio de vidro com tampa em sala
climatizada de cultivo com temperatura de 22º C, fotoperíodo de 12 horas e intensidade
luminosa de 30 µE photon.m-2s-1 fornecida por lâmpadas tubulares fluorescentes de 20W
(OSRAM). Mensalmente eles foram repicados em condições de assepsia, na proporção
1:10 de meio ASM-1 (GORHAM; McLACHLAN; HAMMER, 1964 modificado por
REYNOLDS, JAWORSKI, 1978), previamente autoclavado à 121º C por 20 minutos, com pH
ajustado para 8. A composição do meio encontra-se representada, a seguir, na Tabela 2.
Tabela 2 – Composição do meio ASM-1 utilizado como substrato ao cultivo de Microcystis aeruginosa
e Cylindrospermopsis raciborskii.
Solução

A

B

C

D

Reagente

Reagente (g)/
100 mL de Solução

NaNO3

0,850

MgCl2.6H2O

0,205

MgSO4.7H2O

0,245

CaCl2.2H2O

0,145

KH2PO4

0,870

Na2HPO4 12H2O

1,780

H3BO3

2,480

MnCl2.4H2O

1,390

FeCl3.6H2O

1,080

ZnCl2

0,335

CoCl2.6H2O

0,019

CuCl2.2H2O

0,0014

EDTA.Na2

1,86

Solução (mL) /
L de ASM1

20

2,0

0,1

0,4

À medida que ocorreram os testes, os inóculos foram repicados para volumes
maiores (erlenmeyers de 500mL, com 250mL de cultura) visando obter maior biomassa algal
necessária ao desenvolvimento dos experimentos de interação.
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4.5. Cálculo do inóculo inicial

Para que os experimentos fossem iniciados com biomassa relativamente
semelhante, foi necessário cálculo de ajuste baseado no volume celular, uma vez que M.
aeruginosa possui células menores do que os tricomas de C. raciborskii.
De acordo com Hillebrand, Dürselen e Kirschtel (1999), M aeruginosa apresenta
morfologia celular esférica, cujo cálculo do volume baseia-se na equação:
Volume =

4π r 3
3

sendo r = raio da esfera.

C. raciborskii apresenta morfologia do tricoma cilíndrica, cujo cálculo do volume
baseia-se na equação:
Volume = c π r 2
sendo C = comprimento do tricoma e r = raio do tricoma

Pela contagem de 30 células e 30 tricomas de cada espécie, durante o crescimento
exponencial das culturas, foram obtidos os valores médios das medidas necessárias ao
cálculo do volume médio celular. M. aeruginosa apresentou raio médio de 2 µm e C.
raciborskii comprimento médio de 72,5 µm e raio médio de 1,25 µm.
A relação encontrada entre os volumes celulares de C. raciborskii e M. aeruginosa foi
a seguinte:
Relação entre volumes celulares:

355,87
= 10,61
33,51

Logo, C. raciborskii apresentou, em média, volume celular aproximadamente 10
vezes maior do que M. aeruginosa. Para balancear esta diferença entre biomassas celulares
de ambas, os experimentos foram iniciados com inóculo de C. raciborskii com densidade
aproximadamente 10 vezes menor do que a densidade de M. aeruginosa.
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4.6. Delineamento experimental

Foram realizados 4 experimentos, em baterias de 9 culturas que consistiram de 3
réplicas das seguintes configurações:
1 – controle, caracterizado pela monocultura de M. aeruginosa;
2 – controle, caracterizado pela monocultura de C. raciborskii;
3 – interação, caracterizada pela cultura mista de M. aeruginosa e C. raciborskii.
Monoculturas e cultura mista foram iniciadas com amostras retiradas de culturas de
250 mL, em fase log de crescimento.
Os experimentos foram iniciados sob baixas densidades (104 células de M.
aeruginosa e 103 tricomas de C. raciborskii) e acompanhados somente durante a fase inicial
do crescimento exponencial. Tomou-se esta medida para evitar efeito de sombreamento e
conseqüente diminuição da velocidade de crescimento decorrente da redução da
intensidade luminosa incidente sobre as culturas.
O crescimento das culturas foi acompanhado pela contagem do número de células
(M. aeruginosa) e tricomas (C. raciborskii), pela determinação do biovolume de C. raciborskii
e pela concentração de clorofila-a.
Análises da concentração de nitrogênio, fósforo, ferro e zinco permitiram o
monitoramento da disponibilidade de nutrientes evitando, desta forma, que o crescimento
das culturas e a produção de microcistinas fossem influenciados pela limitação destes
recursos. A seleção para análise dos metais-traço em questão foi baseada nas pesquisas de
Lukac e Aegerter (1993) e Utkilen e Gjølme (1995).
Com testes pilotos foram delineadas a duração do experimento e as concentrações
iniciais de inóculo mais adequadas ao estudo da interação na fase exponencial. O total de 4
experimentos realizados tiveram a configuração representada na Tabela 3.

31

Tabela 3 – Cepas de M. aeruginosa e C. raciborskii utilizadas nos experimentos de interação
Experimento

M. aeruginosa

C. raciborskii

1

BB005 tóxica

BB048 *

2

BB005 tóxica

ITEP29 atóxica

3

BCCUSP9 atóxica

ITEP29 atóxica

4

BCCUSP9 atóxica

BB048 *

* Toxicidade não determinada decorrente da limitação do método de detecção utilizado

Nesse estudo não foi caracterizado o caráter tóxico de Cylindrospermopsis raciborskii
devido à limitação do método de ELISA. Na época em que houve o desenvolvimento dos
testes, os kits para detecção de cilindrospermopsina e saxitoxina não estavam disponíveis
no mercado.

4.7. Condições de cultivo

Em erlenmeyers de 2L, realizou-se o cultivo de 1L de cianobactérias. As cepas foram
inoculadas em meio de cultura ASM-1 previamente esterilizado em autoclave à temperatura
de 121º C durante 20 minutos. A quantidade de inóculo inserida variou de 1 a 3% em
relação ao volume total de cultura.
As culturas batch foram mantidas em sala de cultivo climatizada, à temperatura de
22 ± 2 ºC, pH 8 tamponado com TRIS (0,5g L-1 de cultura), fotoperíodo de 12 horas e
intensidade luminosa de 60 µE photon.m-2s-1 fornecida por lâmpadas tubulares fluorescentes
de 20W (OSRAM). Os erlenmeyers, devidamente vedados com rolhas de gaze e algodão,
foram agitados manualmente, duas vezes ao dia, e rearranjados randomicamente afim de,
respectivamente:
- garantir troca gasosa entre headspace e cultura e a adequada homogeneização da
biomassa no momento da amostragem;
- diminuir o efeito de possíveis diferenças de intensidade luminosa incidente sobre as
culturas.
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4.8. Coleta e processamento das amostras

Para assegurar a assepsia do ambiente, evitando-se a contaminação das culturas,
todo o material foi manipulado dentro de capela de fluxo laminar, previamente desinfectada
com algodão, embebido em álcool 70 %, e exposta à luz UV durante 30 minutos. Com
auxílio de pipeta e material estéril, foram coletadas amostras de cada cultura para a análise
quantitativa do crescimento das cianobactérias, da produção de microcistina e da
concentração de nutrientes. Atenção especial foi dada ao horário de coleta, já que a
produção de microcistinas apresenta ritmo de produção determinado pelo ciclo circadiano.
Estipulou-se o horário de coleta para duas horas após o início do fotoperíodo, levando-se
em consideração o tempo de adaptação das culturas à luz, o preparo das amostras e o
tempo de análises das variáveis em estudo.
Amostras de 5 mL, direcionadas à contagem de densidade celular e biovolume,
foram alocadas em frascos de vidro âmbar, fixadas com lugol e mantidas à temperatura
ambiente em local protegido de luz.
Amostras de 100 mL, relativas à análise de nitrogênio, fósforo, ferro e zinco foram
filtradas através de filtros de fibra de vidro GF/C (Whatman), com porosidade de 1,2 µm,
armazenadas em frascos de vidro e imediatamente submetidas às análises. Deste filtrado,
também foram coletadas alíquotas de 3 mL destinadas à análise de microcistinas
extracelulares. Os filtros utilizados nesta etapa foram submetidos à análise de clorofila-a. Na
Tabela 4, estão os métodos utilizados para análises de nutrientes e clorofila-a. As leituras
espectrofotométricas foram realizadas em espectrofotômetro DR-4000 (HACH Company,
Loveland, Colorado).
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Tabela 4 – Métodos e referências empregados na análise de nutrientes e clorofila-a.
Variável

Método

Referência

Nitrato

Espectrofotométrico –
Método 4500NO3 B –
Luz Ultravioleta

APHA (1999)

Ortofosfato

Espectrofotométrico –
Método 4500P B –
Ácido Ascórbico

APHA (1999)

Ferro

Espectrofotométrico –
Método 8008 – FerroVer –
Sachês de pó

Procedimento HACH DR/4000

Zinco

Espectrofotométrico –
Método 8009 - Zincon

Procedimento HACH DR/4000

Clorofila-a

Espectrofotométrico –
Extração com etanol 80%

Nush (1980) modificado por
Nederlandse Norm 6520 (1981)

A extração de microcistinas totais foi baseada na metodologia proposta por Metcalf e
Codd (2000). Amostras de 3 mL retiradas diretamente das culturas e acondicionadas em
frascos de vidro com tampa, foram aquecidas em banho-maria (ponto de ebulição) por
período de 9 minutos, o qual possibilitou a liberação das toxinas intracelulares por meio do
rompimento das células.
Tanto as amostras de microcistinas totais como as de extracelulares foram mantidas
sob refrigeração (4 a 8 ºC), dentro de caixas escuras, até que a quantificação dessas
substâncias fosse realizada.

4.9. Análise quantitativa da produção de microcistina

A determinação de microcistinas ocorreu pelo Ensaio de Imunoadsorvente Ligado à
Enzima, o ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), que se baseia numa reação
bioquímica resultante da presença de anticorpos policlonais contra a microcistina.
Foram

utilizados

kits

de

microcistina

em

placa

(Beacon

Analytical Systems Inc., ME, EUA) cujo processamento ocorreu em leitora e lavadora de
microplacas modelos Expert Plus e Atlantis (ASYS Hitech, Eugendorf, Áustria),
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respectivamente. O limite de detecção do método é de 0,1 µg L-1 de microcistinas com
reação cruzada para quatro variantes: microcistina-LR, microcistina-RR, microcistina-YR e
nodularina.
As concentrações de microcistinas totais e extracelulares mensuradas permitiram
tanto o acompanhamento da biossíntese intracelular quanto a liberação de microcistina ao
meio de cultura. O cálculo de microcistina intracelular foi obtido pela diferença entre
microcistina total e microcistina extracelular:

Microcistina intracelular = microcistina total – microcistina extracelular

A obtenção das amostras destinadas à análise de microcistinas intracelular e total
está descrita no item 4.9. Obtidas as concentrações de microcistinas intra e extracelular, em
µg L-1, foi realizada a conversão dessa unidade para a concentração de microcistina em
relação ao número de células de M. aeruginosa presentes na cultura. Foi adotada a unidade
fg célula-1 (fentograma por célula) que corresponde a 10-15g célula-1, comum à literatura
consultada.

4.10. Análise quantitativa do crescimento das culturas

A contagem de células foi realizada utilizando-se o método descrito por Uthermöhl
(1958), que consistiu na distribuição aleatória da amostra em câmaras de sedimentação de
2mL as quais foram observadas em microscópio invertido modelo CKX41 (Olympus, Tókio,
Japão) em aumento de 400x para M. aeruginosa e de 200x para C. raciborskii. A densidade
de organismos, por unidade de volume, foi calculada segundo APHA (1999):
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D (organismo s/mL) =

N. Ac
AF .F . V

Sendo:
N = número de organismos
Ac = área da câmara de sedimentação
AF = área do campo de contagem
F = número de campos contados
V = volume da amostra sedimentada

Na cultura de C. raciborskii, o parâmetro densidade de organismos não foi suficiente
para determinar o seu crescimento, pois o volume celular variou de acordo com o
comprimento dos tricomas. Por isso, o biovolume foi adotado como estimador do
crescimento dessa espécie. Por outro lado, na cultura de M. aeruginosa, a densidade celular
foi adotada como estimadora do crescimento uma vez que a espécie apresenta células
esféricas livres quando cultivada em laboratório. Além disso, não foi observada variação de
diâmetro das células dentro da escala de medida adotada durante a contagem das culturas
(microscópio invertido com aumento de 400 vezes).
Visando facilitar o entendimento dos resultados, ressalta-se que dados de volume
celular referem-se ao volume dos tricomas obtidos de acordo com equação descrita no item
4.5. Por outro lado, dados de biovolume referem-se à biomassa da espécie durante o cultivo
obtida pela equação:
Biovolume = D x V
Sendo:
D = densidade de tricomas
V = volume médio dos tricomas

A velocidade de crescimento específico (µ) e tempo de duplicação (Td) foram
calculados durante a fase de crescimento exponencial das culturas de acordo com modelo
descrito em Guillard (1973):
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µ=

log 2 ( N t − N 0 )
t − t0

Sendo:
Nt = número de organismos ou biomassa no tempo t
N0 = número de organismos ou biomassa no tempo t0

Td =

1

µ

Sendo: µ= velocidade de crescimento específico

4.11.

Análise dos dados

A partir da densidade e biovolume das culturas, foram traçadas curvas de
crescimento pela regressão exponencial dos pontos mensurados. A análise estatística de
comparação de crescimento foi realizada por meio do teste t-student entre dois conjuntos de
dados: monocultura e cultura mista, para cada dia amostrado.
As concentrações de microcistina intra e extracelular foram obtidas em função do
número de células de M. aeruginosa presentes na cultura no dia da amostragem. Pelo fato
de alguns pontos de densidade mensurados apresentarem discrepância em relação aos
demais e estarem fora da curva de tendência de crescimento, o modelo obtido pela
regressão exponencial foi utilizado como estimador do número de células para a análise de
microcistina. Esta análise foi amparada pela concentração de clorofila-a, que confirmou a
tendência de crescimento. Uma vez recalculadas estas densidades e as respectivas quotas
de microcistina celular, foi utilizado o teste estatístico t-student para checar a existência de
diferenças significativas entre as concentrações de microcistina da monocultura e cultura
mista.
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O volume celular de C. raciborskii na monocultura e cultura mista foi comparado pelo
teste estatístico Mann-Whitney, já que as medidas apresentaram grandes variações e
distribuição não-gaussiana.
Com relação à clorofila-a, efetuou-se a soma da concentração das monoculturas
para posterior comparação com a clorofila-a da cultura mista. Os dados foram comparados
pelo teste estatístico t-student.
Utilizou-se o software estatístico Origin Pro 8.0 e adotou-se p ≤ 0,05 para indicar
diferença significativa.
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5. RESULTADOS

Conforme explanado na metodologia, em todos os experimentos foram realizados
três tipos de culturas: duas monoculturas das espécies estudadas, as quais receberam a
denominação “controle”, e uma cultura mista caracterizada pelo cultivo integrado das
espécies, a qual foi denominada “interação”.
Os resultados foram dispostos em consonância com os quatro experimentos:

-Experimento 1 – ensaio de interação entre cepa tóxica de M. aeruginosa (BB005) e C.
raciborskii (BB048, toxicidade não determinada);
-Experimento 2 – ensaio de interação entre cepa tóxica de M. aeruginosa (BB005) e cepa
atóxica de C. raciborskii (ITEP29);
-Experimento 3 – ensaio de interação entre cepas atóxicas de M. aeruginosa (BCCUSP9) e
C. raciborskii (ITEP29).
-Experimento 4 - ensaio de interação entre cepa atóxica de M. aeruginosa (BCCUSP9) e de
C. raciborskii (BB048, toxicidade não determinada).

São apresentados, para cada experimento, os dados relativos ao crescimento das
culturas, volume dos tricomas de C. raciborskii, síntese de microcistinas e concentração de
nutrientes.
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5.1. Experimento 1
Na Figura 3, estão ilustradas as curvas de crescimento das cianobactérias M.
aeruginosa (BB005 tóxica) e C. raciborskii (BB048, toxicidade não determinada) submetidas
ao cultivo em monocultura e cultura mista. As respectivas velocidades médias de
crescimento específico e tempos médios de duplicação estão dispostos na Tabela 5.
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Figura 3 – Curvas de crescimento de M. aeruginosa (A) e C. raciborskii (B). Tratamento controle
indica o crescimento da população em monocultura; tratamento interação indica o crescimento da
população em cultura mista. Barras verticais ilustram o desvio padrão (n=3).

Tabela 5 – Velocidades médias de crescimento específico (µ) e tempos médios de duplicação (Td) de
M. aeruginosa e C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Valores ao lado
das médias indicam o desvio padrão (n=3).

Tratamento

M. aeruginosa (BB005)
-1

µ (dia )

C. raciborskii (BB048)
-1

Td (dias)

µ (dia )

a

1,638 ± 0,084

c

2,014 ± 0,105

Controle

0,612 ± 0,031

Interação

0,497 ± 0,025

Td (dias)

a

0,510 ± 0,021

a

1,963 ± 0,083

c

0,472 ± 0,029

a

a

2,123 ± 0,133

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

a
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A interação reduziu a velocidade específica de crescimento de M.aeruginosa (tstudent, p=0,0077). É possível notar que o efeito da interação diminuiu, de forma mais
acentuada, a tendência de crescimento populacional de M. aeruginosa (Figura 3A) do que a
de C. raciborskii (Figura 3B).
Na interação, houve redução significativa da população de M.aeruginosa a partir do
quinto dia de cultivo (t-student, p=0,0032) enquanto na população de C. raciborskii a
redução significativa de crescimento ocorreu somente no final do experimento (t-student,
p=0,0052). Desta forma, os dados apontam para vantagem competitiva de C. raciborskii
nesta interação.
Aliada a redução populacional, houve diminuição significativa da concentração de
clorofila-a no sexto (p=0,005) e nono dia (p=0,003), cuja evolução pode ser observada, a
seguir, na Figura 4.
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Figura 4 – Evolução da concentração de clorofila-a durante o cultivo de M.aeruginosa e C. raciborskii
em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Tratamento controle representa a soma da
clorofila-a das monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o desvio
padrão (n=3).

No final do experimento, a concentração média de clorofila-a nas monoculturas foi de
302,25 µg L-1 enquanto na interação ela atingiu concentração média de 239,94 µg L-1,
indicando relação entre concentração de clorofila-a e efeitos da interação.
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Na Figura 5, estão dispostos os dados relativos ao volume dos tricomas de C.
raciborskii cultivada em monocultura e em cultura mista.
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Figura 5 – Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=30)

O volume celular médio de C. raciborskii variou entre 322,75 µm3 (dia 0) e 389,06
µm3 (5º dia), na monocultura, e entre 314,98 (2º dia) e 386,97 µm3 (7º dia) na interação. As
variações existentes entre interação e controle não foram significativas de acordo com o
teste Mann-Whitney, cujos p máximo e mínimo foram encontrados, respectivamente, no
oitavo dia (p=0,9115) e no quarto dia (p=0,2028).
Por isso, a redução significativa do biovolume de C. raciborskii, no final do teste de
interação, (t-student, p=0,0052) esteve associada à diminuição da densidade de tricomas
durante o cultivo e não à redução do volume dos tricomas. Na monocultura, o biovolume
médio no 9º dia foi de 3326,00 x 104 µm3 mL-1 enquanto na interação o biovolume médio foi
de 2390,59 x 104 µm3 mL-1.
Com relação às toxinas, foram plotados gráficos e tabelas relativos à síntese de
microcistinas intracelulares e extracelulares produzidas por M. aeruginosa em monocultura
(controle) e cultura mista (interação). A evolução das concentrações de microcistinas pode
ser observada na Figura 6 e Figura 7.
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Figura 6 – Evolução da concentração intracelular de microcistina sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e em cultura mista (interação). Colunas verticais denotam a
concentração de microcistina em relação ao volume de cultura (eixo principal). Linhas denotam quota
celular de microcistina (eixo secundário). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=3).
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Figura 7 - Evolução da concentração extracelular de microcistina sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e em cultura mista (interação). Colunas verticais denotam a
concentração de microcistina em relação ao volume de cultura (eixo principal). Linhas denotam quota
celular de microcistina (eixo secundário). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=3).
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Devido à baixa concentração inicial de células no início do experimento, a
concentração de microcistina extracelular estava abaixo do limite de detecção do método
(<0,1 µg L-1). Conseqüentemente, apesar de mensurada a microcistina total da monocultura
e cultura mista (1,19 e 1,09 µg L-1, respectivamente), não foi possível realizar o cálculo da
microcistina intracelular.
O padrão de evolução da quota celular de microcistina extracelular (Figura 6) e
intracelular (Figura 7) foi semelhante nos tratamentos controle e interação. Todavia, a
concentração de microcistina manteve-se mais alta na interação em todos os dias
analisados.
No sexto dia, houve pico na quota de microcistina intracelular tanto na monocultura
(91,62 fg célula-1) quanto na interação (99,41 fg célula-1). No terceiro e nono dias, observouse aumento significativo (t-student, p=0,0495, p=0,000053, respectivamente) da quota de
microcistina intracelular na interação.
A quota celular de microcistina extracelular aumentou do terceiro ao nono dia nos
dois tratamentos (Figura 7) atingindo valores médios finais de 2,92 fg célula-1, na
monocultura, e 3,92 fg célula-1, na interação. Este aumento foi significativo no sexto e nono
dia de acordo com o teste t-student (p=0,0543 e p= 0,0402).
Desta forma, evidenciou-se que a interação potencializou a produção de microcistina
intracelular e extracelular na população de M.aeruginosa.
Durante o período de estudo, não houve limitação dos nutrientes analisados. Ao
longo do tempo, foi observado padrão semelhante de decaimento dos nutrientes no meio de
cultivo sem ocorrer diferença notória entre os tratamentos (Figura 8). A relação entre
nitrogênio e fósforo (N:P), equivalente à relação entre nitrato:ortofosfato, manteve-se
relativamente constante tanto nas monoculturas quanto nas culturas mistas, variando de
15,7:1 a 16,4:1. O discreto aumento desta relação, entre início e final do experimento,
aponta para maior assimilação do ortofosfato e menor do nitrato.
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Figura 8 - Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, zinco e ferro no meio de cultivo de
monoculturas e cultura mista (interação) de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).
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5.2. Experimento 2
Na Figura 9, estão ilustradas as curvas de crescimento das cianobactérias M.
aeruginosa (BB005 tóxica) e C. raciborskii (ITEP29 atóxica) submetidas ao cultivo em
monocultura e cultura mista. As respectivas velocidades médias de crescimento específico e
tempos médios de duplicação estão dispostos na Tabela 6.
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Figura 9 – Curvas de crescimento de M. aeruginosa (A) e C. raciborskii (B). Tratamento controle
indica o crescimento da população em monocultura; tratamento interação indica o crescimento da
população em cultura mista. Barras verticais ilustram o desvio padrão (n=3).

Tabela 6 – Velocidades médias de crescimento específico (µ) e tempos médios de duplicação (Td) de
M. aeruginosa e C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Valores ao lado
das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).

Tratamento

M. aeruginosa (BB005)
-1

µ (dia )

C. raciborskii (ITEP29)
-1

Td (dia)

µ (dia )

a

1,707 ± 0,043

a

1,773 ± 0,159

Controle

0,586 ± 0,015

Interação

0,567 ± 0,053

Td (dia)

a

0,407 ± 0,026

a

2,461 ± 0,166

a

0,318 ± 0,026

a

b

3,159 ± 0,262

b

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Observando-se a Tabela 6, nota-se que houve modificações significativas na
velocidade de crescimento específico e tempo de duplicação de C. raciborskii durante a
interação. A comparação da velocidade específica de crescimento e tempo de duplicação
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entre controle e interação, pelo teste t-student, resultou em valores de p=0,625 e p=0,014,
respectivamente, para M.aeruginosa e C. raciborskii.
Na interação, a fase lag de crescimento de C.raciborskii se estendeu até o terceiro
dia. Graficamente e estatisticamente, esta diferença no crescimento, em termos de
biovolume, passou a ser notada a partir do quinto dia, ponto em que as curvas de tendência
de crescimento apresentaram amplitude diferenciada (Figura 9B).
De acordo com o teste t-student, houve redução significativa de crescimento de C.
raciborskii do quinto ao nono dia, na interação (p=0,0084 e p=0,0231, respectivamente). No
controle, o biovolume médio de C. raciborskii variou entre 1514 x 104 µm3 mL-1 (5º dia) e
7540 x 104 µm3 mL-1 ( 9º dia) enquanto, na interação, o biovolume médio variou entre 855,43
x 104 µm3 mL-1 (5º dia) e 4298,36 x 104 µm3 mL-1 (9º dia). Houve, portanto, evidência de que
a espécie modificou o padrão de crescimento ao interagir com M. aeruginosa.
Por outro lado, os resultados do teste t-student não apontaram para diferença
significativa na densidade de M. aeruginosa cultivada em monocultura e cultura mista. A
densidade média final de M. aeruginosa foi de 296,82 x 104 células mL-1 na monocultura e
242,17 x 104 células mL-1 na interação (p= 0,074). Portanto, houve redução da população de
M. aeruginosa próxima da significativa somente no final da interação.
A evolução da concentração de clorofila-a nas culturas foi semelhante até o sexto dia
(Figura 10). Porém, entre o sexto e o nono dia, a concentração de clorofila-a, na interação,
tornou-se significativamente menor (t-student, p=0,0397). No final do experimento,
monoculturas tiveram concentração média de clorofila-a de 397,73 µg L-1 e, na interação, a
concentração média de clorofila-a reduziu para 334,80 µg L-1 . Esta redução ocorreu,
provavelmente, em função da diminuição acentuada da biomassa de C. raciborskii na
interação.
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Figura 10 – Evolução da concentração de clorofila-a durante o cultivo de M.aeruginosa e C.
raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Tratamento controle representa a
soma da clorofila-a das monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).

Na Figura 11, estão dispostos os dados relativos ao volume dos tricomas de C.
raciborskii cultivada em monocultura e em cultura mista.
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Figura 11 – Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=30)

Nota-se que o volume médio dos tricomas de C. raciborskii, em monocultura, foi
maior do que o volume dos tricomas em cultura mista, exceto para o segundo dia, no qual
monocultura e interação tiveram volume médio de tricomas semelhante (247,89 µm3). De
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acordo com o teste estatístico Mann-Whitney, a redução do volume do tricoma, na interação,
foi significativa no primeiro, sexto e nono dia (p=0,0329; 0,0005; 0,0001), apontando que o
volume de C. raciborskii diminuiu quando exposta à M. aeruginosa.
Da mesma forma que no experimento 1, foram plotados gráficos e tabelas relativos à
síntese de microcistina intracelular e extracelular produzidas pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e cultura mista (interação). A evolução das
concentrações de microcistina pode ser observada na Figura 12 e Figura 13.
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Figura 12 – Evolução da concentração intracelular de microcistina sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e em cultura mista (interação). Colunas verticais denotam a
concentração de microcistina em relação ao volume de cultura. Linhas denotam quota celular de
microcistina. Barras verticais indicam o desvio padrão (n=3).

Da mesma forma que no experimento 1, as concentrações de microcistina, na
interação, foram maiores em relação ao controle, exceto para microcistina intracelular no
primeiro dia do ensaio.
De acordo com a Figura 12, observou-se diferença no padrão geral das quotas
celulares de microcistina intracelular na monocultura e interação. Enquanto na monocultura,
observou-se crescimento tênue até o sexto dia (97,64 fg célula-1), na interação ocorreu pico
na quota de microcistina intracelular, no terceiro dia (126,33 fg célula-1), seguida de
diminuição até o nono dia (76,12 fg célula-1). Do sexto dia até o final do experimento, o
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padrão de diminuição de microcistina na interação assimilou-se ao da monocultura. De
acordo com o teste t-student, a quota de microcistina intracelular, na interação (126,33 fg
célula-1), aumentou significativamente no pico de produção (3º dia, p=0,041).
Com relação à microcistina extracelular, monocultura e cultura mista apresentaram
padrão semelhante de redução da microcistina, ao longo do tempo (Figura 13). No entanto,
na interação, a quota celular de microcistina foi maior do que na monocultura em todos os
dias analisados.
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Figura 13 - Evolução da concentração extracelular de microcistina sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e em cultura mista (interação). Colunas verticais denotam a
concentração de microcistina em relação ao volume de cultura. Linhas denotam quota celular de
microcistina. Barras verticais indicam o desvio padrão (n=3).

O início do experimento foi marcado por elevada concentração de microcistina
extracelular, a qual foi significativamente mais acentuada na interação (23,97 fg célula-1) do
que na monocultura (15,65 fg célula-1) de acordo com o teste t-student (p= 0,026). A
microcistina extracelular elevada, provavelmente, foi conseqüência da concentração de
microcistina presente no inóculo de M. aeruginosa que iniciou a cultura. Contudo, na
interação, ela tornou-se ainda maior indicando possível resposta de M. aeruginosa à
presença de C. raciborskii. A quota de microcistina extracelular na cultura mista (6,40 fg
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célula-1) também foi significativamente maior do que na monocultura (4,49 fg célula-1), no
sexto dia, segundo o teste t-student (p=0,017).
Assim como o experimento 1, não houve limitação dos nutrientes analisados durante
o período de estudo. Houve declínio da concentração dos nutrientes no meio de cultivo sem
ocorrer diferença notória do início até o final do experimento e entre os tratamentos (Figura
14). A relação entre nitrogênio e fósforo (N:P), equivalente à relação entre nitrato:ortofosfato,
manteve-se relativamente constante tanto nas monoculturas quanto nas culturas mistas,
variando de 16,69:1 a 17,40:1. O discreto aumento desta relação, do início até o final do
experimento, indica maior assimilação do ortofosfato e menor do nitrato.
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Figura 14 - Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, zinco e ferro no meio de cultivo de
monoculturas e cultura mista (interação) de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).
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5.3. Experimento 3
Na Figura 15, estão ilustradas as curvas de crescimento de M. aeruginosa
(BCCUSP9 atóxica) e C. raciborskii (ITEP29 atóxica) em monocultura e cultura mista. As
respectivas velocidades médias de crescimento específico e tempos médios de duplicação
estão dispostos na Tabela 7.
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Figura 15 – Curvas de crescimento de M. aeruginosa (A) e C. raciborskii (B). Tratamento controle
indica o crescimento da população em monocultura; tratamento interação indica o crescimento da
população em cultura mista. Barras verticais ilustram o desvio padrão (n=3).

Tabela 7 – Velocidades médias de crescimento específico (µ) e tempos médios de duplicação (Td) de
M. aeruginosa e C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Valores ao lado
das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).

Tratamento

M. aeruginosa (BCCUSP9)
-1

µ (dia )

C. raciborskii (ITEP29)
-1

Td (dia)

Controle

0,480 ± 0,060

a

Interação

0,429 ± 0,006

a

µ (dia )

2,107 ± 0,271

a

2,331 ± 0,034

a

Td (dia)

0,437 ± 0,024

a

2,293 ± 0,123

a

0,400 ± 0,013

a

2,501 ± 0,079

a

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).
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A interação reduziu a velocidade de crescimento específico de M.aeruginosa e C.
raciborskii (Tabela 7). Apesar da redução não ser significativa, houve tendência de
diminuição do crescimento das culturas (Figura 15A e Figura 15B) e esta tendência levou à
redução significativa das populações de M. aeruginosa e C. raciborskii no nono dia do
experimento (t-student, p=0,0266; 0,0346). Neste dia, a população média de M.aeruginosa
foi de 350,75 x 104 células mL-1 na monocultura e, 248,03 x 104 células mL-1 na interação. O
biovolume médio de C. raciborskii foi de 3951,70 x 104 células mL-1, na monocultura, e
2842,01 x 104 células mL-1 na interação.
Na Figura 16, observa-se que os padrões de aumento de clorofila-a foram
semelhantes. Ao final do experimento, a concentração de clorofila-a, na interação (106,37
µg L-1), decaiu discretamente em relação ao controle (114,62 µg L-1). Todavia, esta diferença
não foi significativa de acordo com o teste t student (p=0,2702).
140

Controle
Interação

Clorofila-a (µg L -1)

120
100
80
60
40
20
0
0

4

9

Tem po de cultivo (dias)

Figura 16 – Evolução da concentração de clorofila-a durante o cultivo de M.aeruginosa e C.
raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Tratamento controle representa a
soma da clorofila-a das monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).
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Conforme Figura 17, o volume dos tricomas de C. raciborskii variou ao longo do
tempo e entre os tratamentos, mas não ocorreu diferença significativa entre controle e
interação de acordo com o teste Mann-Whitney.
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Figura 17 –Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=30)

Na monocultura, o volume médio dos tricomas de C. raciborskii variou de 253,21 µm3
(dia 0) a 323,16 µm3 (2º dia). Na interação, a variação foi de 232,55 (dia 0) a 331,95 µm3 (4º
dia). A menor variação entre interação e monocultura (268,75 e 272,43, respectivamente)
ocorreu, no primeiro dia (p=0,9841), e a maior variação (323,16 e 263,84 µm3) ocorreu no
segundo dia (p=0,0900). Não houve, portanto, padrão de redução ou aumento do volume
dos tricomas entre interação e monocultura, como o reportado no experimento 2.
Também não houve limitação dos nutrientes analisados durante o período de estudo.
No meio de cultivo, a concentração de nutrientes decaiu sem ocorrer diferença marcante do
início até o final do experimento e entre os tratamentos (Figura 14). A relação entre
nitrogênio e fósforo (N:P), equivalente à relação entre nitrato:ortofosfato, manteve-se
relativamente constante tanto nas monoculturas quanto nas culturas mistas variando de
17,82:1 a 17,06:1. A discreta redução desta relação, do início até o final do experimento,
aponta para maior assimilação do nitrato comparada à do ortofosfato.

55

140

9,0

M. aeruginosa

Interação

Interação

8,5

C. raciborskii

C. raciborskii

Ortofosfato (mg L -1)

Nitrato (mg L -1)

135

M. aeruginosa

130

125
120
115

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5

110

5,0
0

4

9

0

Tem po de cultivo (dias)

0,25

4
Tem po de cultivo (dias)

0,25

M. aeruginosa

M. aeruginosa

Interação

Interação
0,20

C. raciborskii

Ferro (mg L -1)

Zinco (mg L -1)

0,20

0,15

0,10

0,05

9

C. raciborskii

0,15

0,10

0,05

0,00

0,00
0

9

Tem po de cultivo (dias)

0

9

Tem po de cultivo (dias)

Figura 18 - Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, zinco e ferro no meio de cultivo de
monoculturas e cultura mista (interação) de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).
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5.4. Experimento 4
Na Figura 19, estão ilustradas as curvas de crescimento das cianobactérias M.
aeruginosa (BCCUSP9 atóxica) e C. raciborskii (BB048, toxicidade não determinada)
submetidas ao cultivo em monocultura e cultura mista. As respectivas velocidades médias
de crescimento específico e tempos médios de duplicação estão dispostos na Tabela 8.
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Figura 19 – Curvas de crescimento de M. aeruginosa (A) e C. raciborskii (B). Tratamento controle
indica o crescimento da população em monocultura; tratamento interação indica o crescimento da
população em cultura mista. Barras verticais ilustram o desvio padrão (n=3).

Tabela 8 – Velocidades médias de crescimento específico (µ) e tempos médios de duplicação (Td) de
M. aeruginosa e C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Valores ao lado
das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).

Tratamento

M. aeruginosa (BB005)
-1

µ (dia )

C. raciborskii (ITEP29)
-1

Td (dia)

µ (dia )

a

2,037 ± 0,079

b

2,640 ± 0,383

Controle

0,492 ± 0,019

Interação

0,385 ± 0,060

Td (dia)

a

a

0,475 ± 0,021

2,107 ± 0,096

b

0,454 ± 0,010

a

a

2,205 ± 0,048

a

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Conforme Tabela 8, houve redução significativa da velocidade média de crescimento
específico de M.aeruginosa, quando cultivada em cultura mista (p=0,0322).
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Também foi possível notar que a interação diminuiu as populações das duas
espécies (Figura 19), sendo que o efeito foi mais acentuado em M. aeruginosa do que em C.
raciborskii.
A densidade de M. aeruginosa reduziu significativamente no oitavo e décimo dia (tstudent, p=0,0334; 0,0005). Neles, a monocultura teve densidade de 126,67 x 104 e 229,33
x 104 células mL-1, respectivamente, enquanto a interação teve densidade de 87,41 x 104 e
130,37 x104 células mL-1, nos respectivos dias.
Até o oitavo dia, o biovolume de C. raciborskii , no controle (2999,11 x 104 µm3 mL-1)
e na interação (2696,26 x 104 µm3 mL-1), manteve-se relativamente semelhante (p=0,3591).
Contudo, no final do experimento, o biovolume na interação diminuiu significativamente (tstudent, p=0,0158) e foi de 5890,85 x 104 e 4045,14 x 104 µm3 mL-1, no controle e na
interação, respectivamente.
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Figura 20 – Evolução da concentração de clorofila-a durante o cultivo de M.aeruginosa e C.
raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Tratamento controle representa a
soma da clorofila-a das monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).

Na Figura 20, observa-se que a evolução da concentração de clorofila-a esteve
semelhante até o terceiro dia de cultivo, entre monocultura (22,63 µg L-1) e interação (22,25
µg L-1). No entanto, do terceiro ao sexto dia, o padrão de crescimento começou a se
modificar sendo que, do sexto ao décimo dia, ocorreu, em relação ao controle (196,19 µg L-
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1

), redução significativa da concentração de clorofila-a na interação (129,22 µg L-1, t-student,

p=0,0005).
Verificaram-se variações no volume dos tricomas de C. raciborskii (Figura 21) as
quais, de acordo com o teste Mann-Whitney, não foram significativas.
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Figura 21 –Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Barras verticais indicam o desvio padrão (n=30)

No controle, o volume médio dos tricomas variou de 340,75 µm3 (6º dia) a 261,39
µm3 (3º dia) enquanto, na interação, o volume médio variou de 274,89 µm3 (quinto dia) a
323,57 µm3 (décimo dia). A menor diferença entre o volume médio dos tricomas do controle
(277,34 µm3) e da interação (274,89 µm3) ocorreu no 5º dia (Mann-Whitney, p=0,9291). A
maior diferença foi observada no 6º dia (p=0,0605), a qual foi muito próxima de ser
significativa. Todavia, ela não seguiu padrão de modificação como o verificado no
experimento 2.
Na Figura 22, estão ilustradas as concentrações dos nutrientes analisados no início e
final do experimento. Houve tendência de redução semelhante à observada nos
experimentos 1, 2 e 3, sem haver limitação de nitrato, ortofosfato, zinco ou ferro. Houve
discreta redução da relação entre nitrato e ortofosfato (18,51:1 a 16,93:1), indicando maior
assimilação do nitrato quando comparada à do ortofosfato.
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Figura 22 - Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, zinco e ferro no meio de cultivo de
monocultura e cultura mista (interação) de M. aeruginosa e C. raciborskii. Barras verticais indicam o
desvio padrão (n=3).

5.5.

Síntese dos Resultados
Visando destacar os principais resultados encontrados nos quatro experimentos de

interação e facilitar o entendimento dos tópicos abordados na discussão, foi montada tabela
síntese com as características mais relevantes obtidas na interação de M.aeruginosa e C.
raciborskii. Os dados estão representados em termos de valores relativos, ou seja, os
valores médios obtidos nos ensaios de interação foram divididos pelos valores médios
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correspondentes obtidos nos controles. Desta forma, valores maiores do que 1 indicam
aumento da variável em estudo no teste de interação. Por outro lado, valores menores do
que 1 indicam redução da variável em estudo no teste de interação.
Na Tabela 9, observa-se que, em todos os experimentos, a velocidade específica de
crescimento (µ) reduziu. A menor µ relativa observada (0,78) foi das linhagens atóxicas de
M. aeruginosa e C. raciborskii. Por outro lado, a maior µ relativa (0,97) foi da cepa tóxica de
M. aeruginosa a qual, no entanto, apresentou redução significativa desta variável no
experimento 1 (0,81). As menores variações de µ foram observadas na cepa C. raciborskii
(BB048), cuja toxicidade não foi definida. Nesta linhagem, a µ relativa variou entre 0,93 e
0,96, nos experimentos 1 e 4, respectivamente.
A partir de tais observações e associando maior velocidade específica de
crescimento relativa ao maior tempo de redução significativa do crescimento, elencou-se a
vantagem competitiva das linhagens e espécies em cada experimento. Desta forma, nos
experimentos 1, 2, 3 e 4 a vantagem competitiva foi, respectivamente, de C. raciborskii
(toxicidade não definida); M. aeruginosa (tóxica); equilíbrio entre cepas atóxicas de C.
raciborskii (toxicidade não definida) e M. aeruginosa (atóxica); e C. raciborskii (toxicidade
não definida).
Ainda de acordo com a Tabela 9, a clorofila-a relativa também reduziu em todos os
testes de interação. A maior diminuição ocorreu no experimento 4 (0,66) e a menor no
experimento 3 (0,93).
E, finalizando, a concentração relativa de microcistina aumentou até 53% nos
ensaios de interação com M. aeruginosa. Picos significativos de microcistina intracelular
foram acompanhados (experimento 1) ou precedidos (experimento 2) de aumento
significativo da microcistina extracelular (Tabela 9).
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Tabela 9 – Síntese dos principais resultados encontrados nos experimentos de interação entre cepas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Valores de µ,
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6. DISCUSSÃO
Pesquisas de competição e interação entre cianobactérias (ENGELKE; LAWTON;
JASPARS, 2003) e outros organismos tais como macrófitas (LEBLANC, PICK, ARANDARODRIGUEZ; 2005), clorofíceas (KEARNS; HUNTER, 2000), zooplâncton (JANG, HA,
TAKAMURA; 2008) e peixes (JANG et al., 2004) sugerem que a síntese de microcistinas
não é regulada apenas por fatores abióticos, mas também por elementos bióticos
habitualmente presentes na comunidade aquática.
Entender de que forma esta interação ocorre e como ela desencadeia a sensibilidade
celular cianobacteriana às substâncias liberadas por predadores, parasitas, simbiontes e
competidores é abrir nova janela ao adequado entendimento das sucessões da comunidade
fitoplanctônica, bem como das funções desempenhas pelas cianotoxinas no ambiente
aquático e na fisiologia celular.
Desde a década de 90, Lukac e Aegerter (1993) já consideravam a estrutura das
microcistinas complexa e, por isso, dificilmente elas seriam apenas resíduo de processos
metabólicos ou substância de ocorrência acidental. O custo energético envolvido em sua
síntese seria alto e justificar-se-ia somente caso ele ocorresse como necessidade
metabólica do organismo que a produz.
Apoiados em estudos mais recentes, Lefflaive e Ten-Hage (2007) reportaram que
uma das funções da microcistina seria a de atuar como composto alelopático na competição
por interferência.
Dentro deste campo de estudo, os resultados obtidos foram explicados. Todavia,
antes de apresentar a idéia central da discussão, serão apresentadas informações
referentes às condições não axênicas das culturas, das concentrações de nutrientes com
maior redução no meio de cultivo (Fe e Zn) e à forma pela qual se analisou a concentração
de toxina.
Nesta pesquisa, a interação foi realizada com culturas de cianobactérias não
axênicas. Portanto, é possível que bactérias associadas às cianobactérias tenham
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influenciado o resultado das interações, condição que seria negativa ao adequado
entendimento destes processos, principalmente ao da alelopatia. Gross (2003) salienta que,
neste tipo de estudo, a cultura não axênica pode interferir de dois modos: pelo aumento ou
inibição da síntese ou atividade do composto alelopático ou pela biodegradação do
composto, que pode ser utilizado como substrato ao crescimento bacteriano.
Todavia, as condições não axênicas aproximam o experimento das condições
existentes no ambiente natural, tornando os experimentos com condições mais próximas
das encontradas em sistemas aquáticos. Paerl (1982) descreveu que a associação entre
cianobactérias e bactérias é reconhecida e tem importância ao criar microzonas ao redor
das cianobactérias nas quais condições químicas e físicas são diferentes das demais
condições ambientais.
Com relação aos nutrientes analisados, na pesquisa de Lukac e Aegerter (1993), a
concentração de microcistina nas culturas de M. aeruginosa aumentou à medida que a
concentração de ferro diminuiu (<2,5 µM). Efeito antagônico foi reportado por Utkilen e
GjØlme (1995). Estes reforçaram que a influência do ferro na produção de toxinas é clara e
atribuíram a discrepância entre o seu trabalho e o de Lukac e Aegerter (1993) às cepas de
M. aeruginosa utilizadas em cada pesquisa.
No presente estudo, a concentração de Fe variou entre os limites de 2,87 a 2,15 µM;
3,40 a 1,97 µM e 2,87 a 1,79 µM nos experimentos 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Apesar do
limite inferior encontrado estar abaixo de 2,5, a variação existente entre início e final dos
experimentos de interação pôde ser enquadrada dentro de uma única faixa de concentração
de Fe testada por Lukac e Aegerter (1993), que foi a de 2,5 µM. Se houve impacto da
concentração de Fe no crescimento das culturas e na síntese de toxinas, este impacto foi
semelhante desde o início do experimento devido à pequena amplitude de variação
observada.
A mesma afirmação é válida para as faixas de concentrações de Zn encontradas
nesta pesquisa e naquelas testadas por Lukac e Aegerter (1993). Em alguns dos ensaios,
foram encontrados desvios padrões elevados das concentrações de Zn, os quais poderiam
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estar associados à sensibilidade e ao limite de detecção do método utilizado para análise
deste micronutriente. Em futuros estudos, a análise por espectrofotometria de absorção
atômica poderia ser empregada para tornar a análise mais precisa.
Com relação ao conteúdo intracelular de toxinas, duas pesquisas esclarecem pontos
importantes que devem ser levadas em consideração durante o estudo de síntese dessa
substância: a de Utkilen e GjØlme (1995) e a de Lyck (2004).
Utkilen e GjØlme (1995) verificaram que a limitação de nitrato ou ortofosfato elevou a
produção de carboidratos intracelular aumentando, conseqüentemente, o peso seco da
amostra. Isto levou à redução da relação toxina/peso seco de M. aeruginosa. Quando os
autores trabalharam com relação toxina/(peso seco – carboidratos), as concentrações de
toxinas permaneceram constantes diante da limitação de nitrato e ortofosfato. A redução na
relação entre toxinas e peso seco foi provocada, essencialmente, pelo acúmulo de
carboidratos e não pela redução da síntese de toxinas. Diante desta constatação, eles
sugerem que nesse tipo de estudo seja feita relação de toxinas/proteínas e não toxinas/peso
seco. A última poderia levar a conclusões equivocadas.
Com ponto de vista semelhante, Lyck (2004) ressaltou que a velocidade de
crescimento tem efeito no volume celular, afetando a quota de microcistina, caso esta seja
comparada em relação ao biovolume. Por esse motivo, a autora salientou que
pesquisadores como Orr e Jones (1998) e Long et al. (2001), cujos estudos relacionaram
síntese de toxinas e velocidade de crescimento da cultura, enfatizaram que, em estudos
fisiológicos centrados na produção de toxinas, o valor absoluto de toxinas como quota
celular é preciso e pode ser usado como referência.
Baseando-se nos dados e idéias expostas, eliminou-se a hipótese de interferência
dos nutrientes no desenvolvimento das culturas e síntese de microcistina. Também adotouse a concentração de microcistina, em termos de quota celular, como unidade de referência.
Partindo, então, para a discussão relacionada aos efeitos da competição, serão
apresentados os principais resultados encontrados nos testes desenvolvidos.
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A interação entre M. aeruginosa e C. raciborskii evidenciou que a competição não
ocorreu em função da limitação de recursos nem como conseqüência de variações das
condições ambientais, uma vez que os experimentos foram conduzidos em ambiente
controlado sem haver limitação de luz ou nutrientes. A partir desta observação, parece
plausível afirmar que a competição por recursos cedeu espaço à competição de
interferência, caracterizada pela interação antagonista através de meios químicos
(RICKLEFS, 2001). Esta, por sua vez, atuaria sobre a redução da densidade e volume
celular, e aumento da síntese de microcistina nos experimentos de interação.
Assim como relatado por Figueredo, Giani e Birdi (2007), houve redução do
crescimento de M. aeruginosa exposta aos produtos extracelulares de C. raciborskii e esta
teve vantagem competitiva nos experimentos 1 e 4. O diferencial, nesta pesquisa, é que a
exposição entre as duas espécies aconteceu entre células vivas que podem secretar de
maneira contínua e direta produtos extracelulares bioativos. Apesar de haver vantagem
competitiva de C. raciborskii, nos experimentos anteriormente referidos, evidenciou-se que a
espécie sofreu redução significativa de sua biomassa em ambos.
Duas hipóteses poderiam ser levantadas com relação a este evento. Na primeira, a
redução da biomassa de C. raciborskii poderia ser conseqüência da síntese de compostos
alelopáticos pela espécie, já que o fluxo energético da divisão celular seria redirecionado
aos processos bioquímicos de síntese. Na segunda, C. raciborskii poderia apresentar
sensibilidade às microcistinas extracelulares sintetizadas por M. aeruginosa que,
conseqüentemente, retardariam a atividade metabólica e a divisão celular da espécie
filamentosa.
As hipóteses citadas não se anulam e poderiam ocorrer simultaneamente. Contudo,
já existem evidências de que produtos extracelulares de C. raciborskii inibem o
desenvolvimento e a atividade fotossintética de M. aeruginosa (Figueredo, Giani e Birdi
(2007), processos vistos como mais freqüentes dentre os quais a alelopatia pode atuar
(GROSS, 2003; LEFLAIVE; TEN-HAGE, 2007).
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De fato, nos experimentos de interação 1, 2 e 4, nos quais a interação resultou em
modificações de crescimento marcantes, a concentração final de clorofila-a reduziu
significativamente para 79%, 84% e 66% do valor relativo ao controle, nos respectivos
experimentos mencionados. Também ocorreu redução significativa do volume dos tricomas
de C. raciborskii, no experimento 2, que pode estar ligada a mudanças metabólicas. Estas
observações reforçam a possibilidade de interação alelopática entre as espécies.
É válido ressaltar que, como a atuação de compostos alelopáticos também é
dependente da dose da substância produzida e do estresse ao qual a espécie-alvo foi
submetida (GROSS, 2003), a segunda hipótese poderia tornar-se mais evidente no final do
experimento 1, quando a dosagem final de microcistina extracelular tornou-se dez vezes
maior do que a inicial, atingindo concentração média de 3,26 µg L-1 .
No experimento 2, a vantagem competitiva se inverteu, quando comparada ao
experimento 1 e 4, e foi da cepa tóxica de M.aeruginosa sobre a atóxica de C. raciborskii
(Tabela 9). A mudança de linhagens de C. raciborskii, entre os experimentos 1 e 2,
certamente desempenhou papel relevante na inversão do resultado competitivo já que as
linhagens podem possuir características particulares relacionadas ao potencial tóxico e de
produção de metabólitos secundários. Além disso, a concentração mais elevada de
microcistina extracelular por M. aeruginosa também poderia ter favorecido a espécie na
competição, no experimento 2. Nele, a concentração média final de microcistina extracelular
foi de 6,22 µg L-1, cerca de 91% maior do que a do experimento 1 (3,92 µg L-1).
A dosagem pode ser peça-chave na compreensão do possível mecanismo
alelopático da microcistina. Em reservatório de água no nordeste do Brasil, a concentração
de microcistina variou de 0,07 a 8,73 µg L-1 em florescimentos nos quais Microcystis estava
presente (CHELLAPPA, Naithirithi; CHELLAPA, Sarah; CHELLAPPA, Sathyabama, 2008).
Esta informação é importante pois comprova que a concentração de microcistina
extracelular nos experimentos de interação está dentro da faixa da concentração daquelas
encontradas em florescimentos. Em muitos estudos, é necessária aplicação de elevadas
concentrações de toxinas para observar efeito sobre a espécie alvo, umas das razões pelas
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quais autores descartam a hipótese da função alelopática das toxinas, já que dificilmente
tais níveis são encontrados no ambiente aquático natural (LEFLAIVE; TEN-HAGE, 2007).
No caso de haver inibição de C. raciborskii por microcistina, esta poderia ser
evidência de que ela atua na competição de interferência entre as duas espécies. Ensaios
complementares com produtos extracelulares de M. aeruginosa, sob diversas concentrações
de microcistina, poderiam checar se esses efeitos são dependentes da dosagem de toxinas
ou se ocorrem desvinculados dessa variável. E o mais importante, se esses efeitos ocorrem
com concentrações de microcistinas semelhantes àquelas encontradas no ambiente
aquático a fim de que a hipótese de alelopatia possa ser aceita.
Apesar dos resultados desta pesquisa não poderem responder a estas questões,
ficou constatado que a linhagem C. raciborskii (BB048) apresentou vantagem competitiva
em relação à M. aeruginosa tóxica e atóxica, respectivamente nos experimentos 1 e 4. O
crescimento populacional de ambas reduziu. Contudo os efeitos desta redução foram mais
acentuados na população de M. aeruginosa (a partir do 5º e 8º dia, nos experimentos 1 e 4,
respectivamente) do que na de C. raciborskii (a partir do 9º e 10º dia, nos experimentos 1 e
4, respectivamente). Além disso, a velocidade específica de crescimento de M. aeruginosa
reduziu significativamente atingindo 81% (experimento 1) e 78% (experimento 4) do valor
relativo ao controle.
Contudo, no experimento 2, ao interagir com cepa atóxica de C. raciborskii, a
vantagem competitiva se inverteu e foi de M. aeruginosa tóxica. A velocidade específica de
crescimento de C. raciborskii decaiu significativamente para 78% do valor relativo ao
controle. Esta variável de M. aeruginosa decaiu para 97% sem mudança significativa do
crescimento, durante todo o experimento.
Entretanto, quando a cepa atóxica de C. raciborskii interagiu com cepa atóxica de
M.aeruginosa, a competição se equilibrou para ambas indicando possível relação entre
toxicidade e efeito da alelopatia. Nesta interação, além das maiores µ relativas, também
observou-se a maior concentração relativa de clorofila-a (0,93) entre os experimentos
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realizados. Estas informações são importantes ao reforçarem redução do possível efeito
alelopático na interação de linhagens atóxicas das espécies.
Portanto, a toxicidade pode estar vinculada ao potencial competitivo das espécies em
estudo. Infelizmente, não foi detectado o potencial tóxico da cepa C. raciborskii (BB048)
devido à limitação técnica do método de detecção utilizado.
Outro evento marcante, resultante da interação entre as cianobactérias, foi o
aumento da síntese de microcistina por M.aeruginosa tóxica em praticamente todos os dias
analisados (Tabela 9). Nos experimentos 1 e 2, o aumento significativo das quotas intra e
extracelular de microcistina sugerem que a espécie responde à presença de C. raciborskii
elevando a produção de microcistina. Já que não houve limitação de recursos nos
experimentos, neste caso, a síntese de microcistina seria muito mais resposta aos produtos
extracelulares de C. raciborskii do que à melhoria na captação de luz ou nutrientes.
É difícil explicar de que forma o mecanismo de síntese modifica-se quando variáveis
físico-químicas permanecem estáveis. Para compreendê-lo, é preciso ampliar a visão a
respeito dos efeitos das toxinas, uma vez que elas são assim denominadas por exibirem
efeito tóxico à saúde humana ou à de outros organismos. Contudo, no contexto ecológico
mais abrangente, elas podem ser vistas de outra forma e com atuação que se estenderia
para diversos campos de pesquisa (LEFLAIVE; TEN-HAGE, 2007). Um deles desponta
como novo e promissor campo de estudo na microbiologia e resultados de pesquisas nesta
área trazem à tona provas da existência de rede de sinalização existente entre
microrganismos: trata-se da comunicação química.
O papel da comunicação bacteriana na regulação de síntese de compostos já é
reconhecida e denominada quorum sensing. Neste processo, mensageiros químicos
sintetizados pela população bacteriana, chamados de auto-indutores, se acumulam no
ambiente à medida que a densidade microbiana aumenta. Quando a concentração do autoindutor atinge determinado nível, é desencadeada cascata de processos bioquímicos que
ativam o gene responsável pela síntese do composto. Este artifício é utilizado pelas
bactérias para estruturar comunidades complexas, nas quais interações podem moldar o
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comportamento dos demais indivíduos do grupo, ativando ou inibindo a síntese de
compostos essenciais (BASSLER, 1999; BASSLER; LOSICK, 2006).
Não foi encontrado estudo ligado aos possíveis processos de quorum sensing que
poderiam existir e regular a síntese de metabólitos em cianobactérias. Contudo, sabe-se que
bactérias gram-negativas podem responder à presença de oligopeptídeos que atuam na
comunicação química (BASSLER; LOSICK, 2006). E cianobactérias, cuja estrutura da
parede celular é semelhante à das bactérias gram-negativas (DREWS; WECKESSER,
1982), são reconhecidas por sintetizarem diversa gama de oligopeptídeos, entre os quais
está a microcistina (WELKER, VON DÖHREN, 2006). Assim, algumas destas substâncias
teriam potencial para atuar na rede de comunicação química bacteriana dentro do ambiente
aquático.
Neste contexto, o estudo apresentado a seguir mostra que microcistina e/ou demais
oligopeptídeos poderiam atuar como sinalizadores químicos em conseqüência do seu
acúmulo, pois, nesta condição, eles interferem na regulação de microcistina intracelular.
Schatz et al. (2007) constataram que a concentração extracelular de microcistina
modificou a síntese intracelular de microcistina. A lise de células de Microcystis aumentou a
concentração de microcistinas no meio, induziu o acúmulo de transcritos de mcyB (uma das
subunidades genéticas envolvidas na sintetase de microcistinas) e elevou a produção de
microcistinas nas células remanescentes de Microcystis. Os autores acreditam que, pela
liberação de microcistinas e outros oligopeptídeos, tais como microginina e micropeptina, a
população intacta respondeu a este estímulo e aumentou a produção de microcistinas.
Apesar dos autores não terem feito esta associação, Vardi et al. (2002) obtiveram
resultados semelhantes após expor cultura de Microcystis sp. aos produtos celulares do
dinoflagelado Peridinium gatunense.
De acordo com tais observações, há semelhança entre os resultados obtidos por
Vardi et al. (2002), Schatz et al. (2007) e os resultados obtidos nos experimentos de
interação desta pesquisa. Neles, o aumento da concentração de microcistina intracelular foi
precedido (experimento 2) ou acompanhado (experimento 1) pelo aumento da concentração
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de microcistina extracelular (Tabela 9). Esta seria mais uma evidência de que a liberação de
microcistina e/ou demais oligopeptídeos estariam relacionados ao aumento da síntese
intracelular da toxina. E o que é mais interessante e diferencia esta pesquisa da de Schatz
et al. (2007) é que, como resultado da interação, substâncias secretadas por C. raciborskii
poderiam atuar em sinergia neste mecanismo de regulação, pois houve aumento
significativo da microcistina intracelular durante a interação.
Se, de um lado, o aumento da síntese intracelular seria conseqüência dos fatores
anteriormente expostos, por outro lado, o que levaria ao aumento da concentração
extracelular de microcistina? Como explanado por Sivonen e Jones (1999), ainda acreditase que a liberação de microcistina ocorra após morte e lise celular de cianobactérias. Ross;
Santiago-Vazquez e Paul (2006) afirmam que o estresse aumenta a liberação de
microcistinas em 90% quando M. aeruginosa é submetida a variações de salinidade, injúria
física, herbicidas ou radiação UV. O estresse ocasionado por tais variações provoca a morte
celular programada de M. aeruginosa, rompimento da célula e conseqüente liberação de
toxinas ao meio externo.
Deste modo, o estresse provocado pela interação entre cepas de M. aeruginosa e C.
raciborskii, no experimento 1, poderia ter induzido a morte e lise de células de M.
aerugionosa levando às duas variações observadas: aumento de até 36% da microcistina
extracelular seguida do aumento de 42% da microcistina intracelular e redução da
densidade da cultura a partir do quinto dia.
Vardi (2002) observou efeito semelhante expondo Microcystis sp. ao extrato de
Peridinium gatunense. Em apenas 24 horas, o autor verificou sedimentação e lise de 75%
das células de Microcystis, em estágio exponencial do crescimento, que foi acompanhado
de elevado aumento da expressão do gene mycB nas células remascentes.
Por outro lado, no experimento 2, observou-se concentração extracelular de
microcistina 53% maior na interação, logo no primeiro dia de ensaio.

A resposta da

interação foi rápida e poderia se relacionar a dois fatores: lise de células de M. aeruginosa,
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devido ao estresse ocasionado por produtos celulares de C. raciborskii, ou possível
secreção de microcistina.
No primeiro dia deste experimento, não houve redução significativa da densidade de
M. aeruginosa que teve, no controle e interação, 7,66 e 7,15 x 104 células mL-1 (p=0,647).
Portanto, é pouco provável que o resultado em discussão seja conseqüência da lise celular.
Este poderia ser indício de que houve secreção de microcistinas assim que as células de M.
aeruginosa entraram em contato com células e produtos extracelulares de C. raciborskii.
Esta observação assemelha-se à de Jang, Ha e Takamura (2008), em cujo estudo a
concentração de microcistina extracelular de cultura de M. aeruginosa, em fase exponencial
de crescimento, aumentou de dois a três dias após ser exposta aos filtrados de cultivo de
zooplâncton. Os autores sugeriram que a cianobactéria liberou microcistina ao ambiente
como forma de defesa, induzida por infoquímicos produzidos pelo zooplâncton.
Embora, no ambiente natural, dificilmente as variáveis físico-químicas permaneçam
constantes como as dos experimentos de interação, é possível que existam gradientes
destas variáveis nos quais os resultados obtidos possam ocorrer. Sob esse ponto de vista, a
interação entre cepas de M. aeruginosa e C. raciborskii poderia elevar a concentração de
microcistinas em ambientes aquáticos, nos quais as cianobactérias em questão estejam
presentes.
A velocidade de crescimento específico (µ) também desempenha importante função
na regulação da síntese de microcistina. Orr e Jones (1998); Oh et. al. (2000); Long, Jones e
Orr (2001), encontraram correlação positiva entre µ e produção de microcistina em cultivo
sob limitação de nitrogênio e fósforo. Long, Jones e Orr (2001) construíram modelo de
previsão da quota celular de microcistina baseado na µ de cultivos realizados sob limitação
de nitrogênio. Os autores enfatizaram que, neste caso, encontrou-se correlação positiva
entre quota celular de microcistina e µ. A limitação de nitrogênio teve impacto negativo na µ,
reduzindo, também, a concentração celular de microcistina em M. aeruginosa. A literatura
também reporta relação positiva entre luz e produção de microcistina (WIEDNER et. al.,
2003)
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Nos experimentos de interação a µ reduziu e a quota de microcistina intracelular
aumentou, apontando para possível correlação negativa destas variáveis. A µ de M.
aeruginosa decaiu 19 e 3% nos experimentos 1 e 2, respectivamente, enquanto a quota de
microcistina intracelular aumentou até 42 e 50%, respectivamente.
A diferença encontrada entre estes resultados e os anteriormente citados sugerem
que sob competição e em condição de cultura mista, o padrão de síntese de microcistina
modifica-se e diferencia-se dos padrões observados sob limitação nutricional. Portanto,
variáveis biológicas, além das nutricionais e de luz, tem atuação sobre a produção de
microcistina que pode ser diferente das já conhecidas, reforçando a importância de estudos
adicionais sobre este processo.
Esta relação observada é de extremo interesse e deve ser utilizada no
aprimoramento de modelos de produção de microcistinas como, por exemplo, o proposto
por Jähnichen, Ihle e Petzoldt (2008). Baseados em conjunto de estudos que relacionaram µ
à produção de microcistina, os autores elaboraram modelo de quota celular de microcistina
que associa µ a outros parâmetros de síntese, tais como, velocidade de produção e
degradação da microcistina. Na competição, as duas últimas variáveis, provavelmente, se
relacionam aos processos de interação química e, por isso, é fundamental o entendimento
deste processo bioquímico para o aprimoramento de modelos.
Explanados alguns dos conceitos sobre síntese intracelular e liberação de
microcistinas ao ambiente, será apresentada hipótese ligada à atuação da microcistina no
equilíbrio de linhagens tóxicas e não tóxicas de M. aeruginosa.
Os impactos da elevação de concentração de microcistina extracelular, além dos já
reconhecidos efeitos de toxicidade ao fito e zooplâncton, aos animais e à saúde humana,
parecem estar envolvidos, também, na regulação das populações de linhagens tóxicas e
não tóxicas de M. aeruginosa durante o seu florescimento.
Baseados nesta hipótese, Kardinaal et al. (2007) explicaram os resultados obtidos
em ensaio de competição por luz entre cepas tóxicas e não tóxicas de M. aeruginosa. Os
autores realizaram três ensaios de competição com quatro cepas de M. aeruginosa: duas
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tóxicas e duas não tóxicas. Nos três experimentos, a cepa não tóxica praticamente
substituiu a cepa tóxica, mesmo quando a última foi inoculada na razão de 9:1, com elevada
vantagem em termos de células e biomassa. Os autores verificaram que cepas não tóxicas
têm vantagem competitiva sobre cepas tóxicas. Para eles, a substituição competitiva de
linhagens tóxicas por não tóxicas poderia explicar a redução gradual da toxicidade de
florações de Microcystis uma vez que, durante a floração, luz é condição limitante devido ao
sombreamento provocado pela biomassa superficial de cianobactérias.
Associada a esta vantagem, microcistinas liberadas pela morte de células tóxicas,
favoreceriam cepas atóxicas de M. aeruginosa ao aumentarem o volume celular cujo
processo está descrito.a seguir.
Sedmak e Elersek (2006) verificaram que o efeito de microcistinas dissolvidas no
ambiente aquático tem efeito positivo no volume celular de cepa atóxica de M. aeruginosa .
Após investigar a aplicação de microcistinas em culturas destas cianobactérias e, baseados
em revisão sobre o tema, os autores relataram que o aumento do volume celular ofereceria
vantagem de migração vertical mais rápida na coluna de água, uma vez que cianobactérias
possuem mecanismo regulador da flutuação proporcionado pelos aerótopos. Enquanto, nas
cepas tóxicas, o aumento do biovolume relacionar-se-ia ao processo de síntese de
microcistinas, nas cepas atóxicas o aumento do volume celular ocorre como resposta às
toxinas liberadas pela população tóxica de M. aeruginosa.
Desta forma, linhagens atóxicas poderiam se beneficiar da presença da molécula de
microcistina no ambiente, sem o custo adicional de produzi-la. Esta economia de recursos
energéticos, aliada ao aprimoramento da migração vertical pelo aumento do volume celular
e, ainda, pela capacidade de competir de maneira eficiente em ambiente com limitação de
luz, seriam vantagens competitivas, de cepas atóxicas, que levariam à substituição das
linhagens tóxicas durante florescimentos de M. aeruginosa.
Talvez, durante esta competição intra-específica, linhagens resistentes de C.
raciborskii tenham encontrado a brecha necessária ao seu estabelecimento e dominância
em ambientes aquáticos. E o equilíbrio das populações destas cianobatérias seria
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determinado pelo balanço populacional de linhagens resistentes à possível competição de
interferência existente entre ambas e por processos de comunicação.
No ambiente natural, linhagens de C. raciborskii sensíveis, como a utilizada no
experimento 2, poderiam sofrer inibição do crescimento e redução do volume dos tricomas
quando interagissem com linhagens tóxicas de M. aeruginosa. A espécie filamentosa, já
debilitada fisiologicamente pela interação, ainda teria que superar a competição por
recursos. Num ambiente com florescimento, em que a competição por luz pode ser vencida
pela velocidade de migração vertical, a redução do volume dos tricomas poderia prejudicar
C. raciborskii de duas formas: pela redução da velocidade de acesso às condições ótimas
de luz e pelo aumento da predação da espécie.
Por outro lado, linhagens de C. raciborskii tolerantes, como a utilizada no
experimento 1 e 4, teriam a vantagem de inibir o desenvolvimento de M. aeruginosa,
podendo tornar-se dominantes. E quando a interação ocorresse entre cepas não tóxicas,
como no experimento 3, o efeito da competição seria semelhante para ambas.
A partir dos resultados obtidos, é evidente que a interação modificou o crescimento
de culturas de M. aeruginosa e C. raciborskii reforçando a hipótese da produção de
substâncias alelopáticas pelas espécies. É difícil afirmar até que ponto toxinas e outras
compostos metabólicos foram responsáveis por este fenômeno. No entanto, a constatação
de que cepas tóxicas e não tóxicas respondem de forma diferenciada à interação sugere
que as toxinas e/ou processos bioquímicos vinculados à sua síntese possam participar
deste mecanismo.
Remontando o passado evolutivo de um dos mais antigos organismos presentes no
planeta, não é difícil imaginar que a coexistência das espécies as levou ao desenvolvimento
de processos de comunicação e liberação de substâncias que garantissem a sua fixação
nos ambientes em que ocorrem.
Parte destes compostos ativos já são reconhecidos e utilizados pelo homem
(LOURENÇO, 2006; CARDOZO et al., 2007). No entanto, eles representam ínfima parcela
do total de compostos sintetizados pelas cianobactérias. Como exemplo, há vasta gama de
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oligopeptídeos

das

classes

aeruginosinas,

microgininas,

anabaenopeptinas,

cianopeptolinas, microviridinas e ciclamidas, todas sintetizadas por cianobactérias e
possivelmente vinculadas à evolução da sintetase de peptídeos desses microrganismos
(WELKER, VON DÖHREN, 2006).
Pelo fato de boa parte dessas substâncias não ser tóxica, o enfoque dos estudos
esteve centrado em moléculas com atividade tóxica, como as microcistinas. No entanto,
Sedmak, Carmeli e Elersek (2008) já verificaram a atividade de oligopeptídeos não tóxicos
em espécies de Microcystis, os quais atuaram promovendo lise de células e poderiam estar
envolvidos na regulação de florescimentos.
Assim, à medida que os estudos se desenvolvem, o entendimento das variações da
comunidade fitoplanctônica estende-se do limite de espécies para novas fronteiras não
observáveis sob microscopia de luz: a variabilidade genética e os componentes químicos
presentes na comunicação e competição por interferência.
Ferramentas de detecção genética de linhagens tóxicas já são utilizadas e propostas
como medida de prevenção de florações tóxicas (BITTENCOURT-OLIVEIRA, 2003; ANJOS
et al., 2006). Elas também poderiam ser usadas para monitorar a presença de genes
envolvidos na sintetase de oligopeptídeos atóxicos. Uma vez identificados, o estudo do seu
papel na comunicação e regulação química entre cianobactérias tornar-se-á relevante já que
as pesquisas nessa área são escassas e carecem de novas informações.
Por isso, é fundamental conhecer e entender de que forma a interação entre
espécies e linhagens do fitoplâncton modificam a síntese de toxinas e compostos
relacionados. Esta pode ser poderosa ferramenta investigativa de diagnóstico e prevenção
de florações tóxicas, necessária ao adequado manejo de reservatórios visando usos
múltiplos da água.
A partir do entendimento destas variáveis, o desenvolvimento de modelos de
previsão de florações pode tornar-se mais completo e preciso assegurando não somente a
qualidade da água oferecida à população, mas também o equilíbrio das comunidades
biológicas presentes nos sistemas aquáticos.
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7. CONCLUSÕES
A interação entre M. aeruginosa e C. raciborskii modificou o crescimento das culturas
ao reduzir em até 22% a velocidade de crescimento específico das espécies nos quatro
experimentos realizados. Também houve diminuição significativa da população das
espécies em momentos distintos do crescimento exponencial. Esta característica, associada
à velocidade de crescimento, ajudou a caracterizar a vantagem competitiva das cepas
estudadas.
No experimento 1 e 4, a cepa C. raciborskii (BB048) teve vantagem competitiva
sobre as cepas tóxica e atóxica de M. aeruginosa. No experimento 2, a vantagem
competitiva foi da cepa tóxica de M. aeruginosa sobre cepa atóxica de C. raciborskii. No
experimento 3, a competição se igualou entre as cepas atóxicas de M. aeruginosa e C.
raciborskii. Ela foi caracterizada pelas menores reduções populacionais, de crescimento
específico e de clorofila-a, indicando provável relação entre toxicidade de M.aeruginosa e
efeito de alelopatia sobre cepa atóxica de C. raciborskii.
A quota intracelular e extracelular de microcistina aumentaram na cepa tóxica de
M.aeruginosa durante a interação. Os picos da quota intracelular de microcistina foram
acompanhados ou precedidos de elevada concentração extracelular de microcistina. Este
processo, já verificado por outros autores, poderia estar associado a mecanismo semelhante
ao de quorum sensing existente em bactérias.
Além disso, o incremento de até 50% na microcistina intracelular de M.aeruginosa
aponta para resposta da espécie à presença e/ou produtos celulares de C. raciborskii, os
quais poderiam atuar sinergicamente no mecanismo de regulação de síntese da
microcistina.
Constatou-se que cepas tóxicas e atóxicas respondem de forma diferenciada à
interação, indicando que microcistina e/ou processos bioquímicos vinculados à sua síntese
possam atuar na competição por interferência, produção de alelopáticos e comunicação
química.
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Desta forma, variáveis biológicas, além das nutricionais e de luz, têm atuação sobre
a produção de microcistina evidenciando a importância de estudos adicionais sobre este
processo.
Diante destas características, o equilíbrio das populações de Microcystis aeruginosa
e Cylindrospermopsis raciborskii pode estar vinculado ao balanço populacional de linhagens
resistentes à competição de interferência e capazes de produzir substâncias que atuem
contra o competidor.
O estímulo da síntese de microcistina em M. aeruginosa exposta a C. raciborskii
pode potencializar a toxicidade de florescimentos em que ambas estejam presentes. A
compreensão destes novos mecanismos reguladores de síntese é importante para
aperfeiçoar manejo de reservatórios e modelos de previsão e prevenção de florescimentos
tóxicos.
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APÊNDICE A - Tabelas de dados dos experimentos de interação
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EXPERIMENTO 01

-1

Densidade (10 células mL )
Controle

Interação
a

a

-1

Controle

Interação
a

137,24 ± 18,92

a

a

2

278,90 ± 39,81

a

220,21 ± 29,48

a

c

6

1026,05 ± 57,16

8

2235,81 ± 345,25

a

1875,68 ± 171,12

9

3326,00 ± 169,89

a

2390,59 ± 262,97

3

16,81 ± 3,31

a

14,80 ± 1,93

5

53,30 ± 1,96

a

26,70 ± 1,96

7

82,90 ± 13,46

a

48,32 ± 13,46

9

171,43 ± 1,98

a

139,22 ± 1,980

0,4009x

3

131,50 ± 11,02

3,98 ± 0,36

b

c

0,36x

a

0,373x

y = 3,2534e

y = 3,3432e

4

Biovolume (10 µm mL )

0

0

4,23 ± 0,98

C. raciborskii (BB048)
(dia)

4

Tempo

M. aeruginosa (BB005)
(dia)

Tempo

Tabela 10 – Densidade celular média de M.aeruginosa e biovolume médio de C. raciborskii.
Equações, abaixo das médias, correspondem ao modelo de crescimento exponencial obtido a partir
da regressão das curvas de crescimento. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão (n=3).

Y = 81,758e

901,47 ± 167,29

a

a

c

0,3236x

Y = 112,37e

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 11 – Concentrações médias de clorofila-a das monoculturas (controle) e cultura mista
(interação) ao longo do tempo. Tratamento controle representa a soma da clorofila-a das
monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão
(n=3)
Tempo
(dias)

0
3
6
9

-1

Clorofila-a (µg L )
Controle
Interação
a
a
6,51 ± 3,22
6,51 ± 3,22
a
a
26,97 ± 1,61
28,83 ± 1,61
c
a
87,42 ± 1,61
97,65 ± 2,79
c
a
239,94 ± 11,16
302,25 ± 13,19

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 12 - Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Valores ao lado das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).

3

Dia

Volume dos tricomas (µm )
Controle

Interação
a

0

322,75 ± 99,03

1

323,98 ± 104,16

2

335,02 ± 87,20

3

346,07 ± 109,54

4

366,52 ± 98,16

a

a
a

a

Dia

329,70 ± 128,21

a

5

332,161 ± 02,01

a

Controle

Interação

389,43 ± 87,60

a

382,06 ± 107,94

6

357,93 ± 84,66

a

366,11 ± 89,14

a

a

314,98 ± 91,51

a

7

370,61 ± 97,24

a

386,97 ± 101,90

a

356,29 ± 62,95

a

8

371,02 ± 81,45

a

367,75 ± 103,95

a

332,98 ± 88,48

a

9

361,20 ± 104,31

a

382,88 ± 117,90

a

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste Mann-Whitney :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).
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Tabela 13 - Concentrações de microcistina intracelular sintetizada pela cepa tóxica de M. aeruginosa
em monoculturas (controle) e culturas mistas (interação). Valores ao lado das médias indicam o
desvio padrão (n=3).
-1

-1

Microcistina intracelular (µg L )

Dia

Microcistina intracelular (fg célula )

Controle

Interação

Controle

*

*

*

0

Interação
*
a

66,39 ± 0,70

a

99,41 ± 3,78

a

80,36 ± 2,21

3

6,61 ± 0,48

6,36 ± 0,07

59,35 ± 4,32

6

33,95 ± 2,53

28,04 ± 1,07

91,62 ± 6,83

9

69,70 ± 0,65

66,76 ± 1,83

56,51 ± 0,53

b
a
d

*Não foi possível efetuar o cálculo uma vez que a concentração de microcistina extracelular estava abaixo do limite de
detecção do método. ** Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t
student : b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 14 – Concentrações de microcistina extracelular sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monoculturas (controle) e culturas mistas (interação). Valores ao lado das médias
indicam o desvio padrão (n=3).
-1

-1

Microcistina extracelular (µg L )

Dia

Controle

Microcistina extracelular (fg célula )

Interação

0

Controle

Interação

- - - - - - - - - - - Abaixo do limite de detecção do método - - - - - - - - - - -

3

0,28 ± 0,07

0,32 ± 0,05

2,50 ± 0,64

a

3,32 ± 0,63

a

6

1,07 ± 0,15

1,10 ± 1,07

2,87 ± 0,42

a

3,89 ± 0,49

a

9

3,61 ± 0,52

3,26 ± 2,39

2,92 ± 0,42

a

3,92 ± 0,39

b

•

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 15 – Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, ferro, zinco e relação N:P no meio de
cultivo das monoculturas e cultura mista de M. aeruginosa e C. raciborskii .
Dia 0
Nutriente

Nitrato

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monocultura
C. raciborskii

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monoculura
C. raciborskii

mg L-1

117,06

117,21

117,48

115,14

115,01

115,37

µM

1888

1890

1894

1857

1855

1860

mg L

7,36

7,39

7,50

7,04

7,10

7,29

µM

77

78

79

74

75

77

mg L-

0,16

0,16

0,17

0,12

0,13

0,12

-

Ortofosfato
Ferro
Zinco
Relação N:P

Dia 9

µM

2,87

2,87

2,91

2,15

2,33

2,15

mg L-

0,17

0,17

0,16

0,13

0,12

0,10

µM

2,60

2,60

2,45

1,99

1,84

1,53

15,9:1

15,9:1

15,7:1

16,4:1

16,2:1

15,8:1
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EXPERIMENTO 02

-1

Densidade (10 células mL )
Controle

Interação
a

a

0

7,66 ± 0,54

3

34,02 ± 10,41

5

54,69 ± 9,88

8

188,73 ± 43,98

a

150,78 ± 42,61

9

296,82 ± 30,55

a

242,17 ± 25,05

7,15 ± 1,69
a

a

0,3693x

C. raciborskii (ITEP29)
(dia)

4

Tempo

M. aeruginosa (BB005)
(dia)

Tempo

Tabela 16 – Densidade celular média de M.aeruginosa e biovolume médio de C. raciborskii.
Equações, abaixo das médias, correspondem ao modelo de crescimento exponencial obtido a partir
da regressão das curvas de crescimento. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão (n=3).

3

-1

Controle

Interação

0

473,28 ± 126,44

a

503,19 ± 85,61

a

a

563,01 ± 136,58

23,65 ± 2,83

a

3

612,07 ± 105,74

40,49 ± 1,02

a

5

1514,78 ± 121,37

a

855,43 ± 27,84

a

8

3623,39 ± 393,81

a

2114,46 ± 308,67

a

9

7540,20 ± 892,99

a

4298,36 ± 1286,74

0,3713x

0,2886x

y = 5,1439e

y = 6,5082e

4

Biovolume (10 µm mL )

y = 266,35e

a

c

b

b

0,2244x

y = 274,16e

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 17 - Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Valores ao lado das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).
3

Dia

Volume dos tricomas (µm )
Controle

Interação

Dia

252,39 ± 80,68

a

5

Controle

Interação

0

272,84 ± 88,77

a

285,52 ± 82,48

a

251,57 ± 72,76

a

1

276,53 ± 99,47

a

230,71 ± 99,93

b

6

319,48 ± 91,64

a

235,62 ± 79,82

d

2

247,89 ± 73,52

a

247,89 ± 68,62

a

7

285,12 ± 85,12

a

260,16 ± 71,66

a

3

286,75 ± 75,06

a

262,21 ± 97,72

a

8

303,52 ± 92,84

a

264,66 ± 81,25

a

4

276,12 ± 93,50

a

255,25 ± 61,77

a

9

312,93 ± 75,77

a

232,76 ± 65,61

d

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste Mann-Whitney :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 18 - Concentrações de microcistina intracelular sintetizada pela cepa tóxica de M. aeruginosa
em monocultura (controle) e culturas mista (interação). Valores ao lado das médias indicam o desvio
padrão (n=3).
-1

Dia

Microcistina intracelular (fg célula )
Controle

Interação

0

70,88 ± 6,91

a

3

84,16 ± 7,54

a

126,33 ± 15,57

6

97,64 ± 5,53

a

105,26 ± 3,39

9

66,19 ± 3,91

a

76,12 ± 3,65

58,83 ± 0,58

a
b

a

a

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).
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Tabela 19 – Concentrações de microcistina extracelular sintetizada pela cepa tóxica de M.
aeruginosa em monocultura (controle) e cultura mista (interação). Valores ao lado das médias
indicam o desvio padrão (n=3).
-1

-1

Microcistinas extracelulares (µg L )

Dia

Controle

Microcistinas extracelulares (fg célula )

Interação

Controle

Interação

0

1,02 ± 0,15

a

1,23 ± 0,09

a

15,65 ± 2,39

3

1,43 ± 0,04

a

1,35 ± 0,13

a

7,24 ± 0,20

a

6

2,68 ± 0,39

a

3,05 ± 0,25

a

4,49 ± 0,66

a

9

6,92 ± 0,80

a

6,22 ± 0,09

a

3,83 ± 0,44

a

a

23,97 ± 1,85
8,62 ± 0,82

a

6,40 ± 0,53
4,28 ± 0,07

b

b

a

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 20 – Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, ferro, zinco e relação N:P no meio de
cultivo das monoculturas e cultura mista de M. aeruginosa e C. raciborskii .
Dia 0
Nutriente

Nitrato
Ortofosfato
Ferro
Zinco
Relação N:P

Dia 9

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monocultura
C. raciborskii

Monocultura
M. aeruginosa

mg L-1

117,54

117,80

117,43

116,75

116,93

117,20

µM

1895,80

1900

1894,03

1883,06

1885,97

1890,32

Interação

Monocultura
C. raciborskii

mg L-

7,04

7,48

7,35

6,71

7,02

7,19

µM

74,10

78,74

77,37

70,63

73,89

75,68

mg L-

0,17

0,19

0,16

0,11

0,11

0,10

µM

3,04

3,40

2,87

1,97

1,97

1,79

mg L-

0,20

0,20

0,20

0,13

0,17

0,15

µM

3,06

3,06

3,06

1,99

2,59

2,29

16,69:1

15,74:1

15,98:1

17,40:1

16,66:1

16,30:1
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EXPERIMENTO 3
Tabela 21 – Densidade celular média de M.aeruginosa e biovolume médio de C. raciborskii.
Equações, abaixo das médias, correspondem ao modelo de crescimento exponencial obtido a partir
da regressão das curvas de crescimento. Valores ao lado das médias representam o desvio padrão
(n=3).

4

Tempo
(dia)

Tempo
(dia)

M. aeruginosa (BCCUSP9)
-1

Densidade (10 células mL )
Controle

Interação

C. raciborskii (ITEP29)
4

3

-1

Biovolume (10 µm mL )
Controle

Interação

0

11,35 ± 3,18

a

12,98 ± 0,76

a

0

283,90 ± 17,28

2

32,30 ± 6,22

a

29,75 ± 2,22

a

2

500,16 ± 100,36

4

62,85 ± 9,23

a

58,29 ± 5,02

a

4

852,03 ± 151,06

7

167,97 ± 50,84

a

119,54 ± 10,16

a

7

1735,48 ± 263,09

a

1593,10 ± 534,21

a

9

350,75 ± 25,40

a

248,03 ± 31,54

b

9

3951,70 ± 397,21

a

2842,01 ± 104,85

b

0,3439x

0,3047x

y = 12,011e

y = 10,881e

y = 198,16e

a

212,68 ± 54,95

a

a

344,55 ± 63,99

a

a

788,18 ± 123,85

0,2815x

a

0,2865x

y = 164,38e

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

•

Tabela 22 – Concentrações médias de clorofila-a das monoculturas (controle) e cultura mista
(interação) ao longo do tempo. Tratamento controle representa a soma da clorofila-a das
monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão
(n=3)
Tempo
(dias)

0
4
9

-1

Clorofila-a (µg L )
Controle
Interação
a
a
14,88 ± 4,26
15,35 ± 1,97
a
a
35,34 ± 4,26
34,88 ± 1,97
a
a
114,62 ± 8,02
106,37 ± 2,47

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 23 - Volume médio de tricomas de C. raciborskii em monocultura (controle) e cultura mista
(interação). Valores ao lado das médias correspondem ao desvio padrão (n=3).
3

Dia

Volume dos tricomas (µm )
Controle

Interação

Dia

Controle

0

253,21 ± 88,05

a

1

268,75 ± 83,87

a

272,43 ± 86,10

2

323,16 ± 114,91

a

263,84 ± 135,22

a

7

340,75 ± 98,32

3

272,03 ± 124,65

a

296,37 ± 127,92

a

9

306,39 ± 83,39

Interação

232,55 ± 88,98

a

a

4

305,16 ± 94,88

331,95 ± 120,47

a

a

6

294,93 ± 101,83

314,16 ± 118,20

a

a

298,82 ± 117,59

a

a

281,03 ± 80,61

a

a

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste Mann-Whitney :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).
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Tabela 24 – Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, ferro, zinco e relação N:P no meio de
cultivo das monoculturas e culturas mistas de M. aeruginosa e C. raciborskii .
Dia 0
Nutriente

Monocultura
M. aeruginosa

Nitrato
Ortofosfato
Ferro

Monocultura
C. raciborskii

Interação

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monoculura
C. raciborskii

mg L-1

126,88

128,83

129,63

120,98

118,77

125,25

µM

2046,45

2077,90

2090,81

1951,29

1915,64

2020,16

mg L-

7,12

7,41

7,45

6,97

6,96

7,22

µM

74,95

78

78,42

73,37

73,26

76

mg L-

0,16

0,16

0,15

0,11

0,10

0,10

µM

2,87

2,87

2,69

1,97

1,79

1,79

-

Zinco

Dia 9

mg L

0,15

0,14

0,16

0,13

0,11

0,14

µM

2,29

2,14

2,45

1,99

1,68

2,14

17,82:1

17,39:1

17,4:1

17,35:1

17,06:1

17,35:1

Relação N:P

EXPERIMENTO 4

M. aeruginosa (BB005)
4

Tempo
(dias)

Tempo
(dias)

Tabela 25 – Densidade celular média de M.aeruginosa e biovolume médio de C. raciborskii.
Equações, abaixo das médias, correspondem ao modelo de crescimento exponencial obtido a partir
da regressão das curvas de crescimento. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão (n=3).

-1

Densidade (10 células mL )
Controle

Interação
a

4,83 ± 0,73

a

0

5,86 ± 0,58

3

20,77 ± 0,92

a

20,83 ± 1,70

6

34,67 ± 3,35

a

8

126,67 ± 21,31

10

229,33 ± 6,42

a

a

0,3537x

y = 4,4515e

C. raciborskii (BB048)
4

3

-1

Biovolume (10 µm mL )
Controle

Interação
a

154,34 ± 22,45

a

555,51 ± 84,75

a

0

188,26 ± 8,46

a

3

550,01 ± 188,64

40,47 ± 2,03

a

6

1865,60 ± 189,51

a

1521,18 ± 242,27

a

87,41 ± 1,53

b

8

2999,11 ± 232,96

a

2696,26 ± 428,64

a

10

5890,85 ± 573,86

a

4045,14 ± 297,46

c

130,37 ± 16,04

d

0,306x

y = 5,2598e

a

0,3432x

y = 144,64e

0,323x

y = 140,89e

* Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student:
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).
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Tabela 26 – Concentrações médias de clorofila-a das monoculturas (controle) e cultura mista
(interação) ao longo do tempo. Tratamento controle representa a soma da clorofila-a das
monoculturas de M. aeruginosa e C. raciborskii. Valores ao lado das médias indicam o desvio padrão
(n=3)
-1

Dia
0
3
6
10

Clorofila-a (µg L )
Controle
Interação
a
a
9,71 ± 0,15
10,01 ± 0,08
a
a
22,63 ± 1,64
22,25 ± 1,63
a
a
59,46 ± 4,58
54,29 ± 3,71
a
d
196,19 ± 10,93
129,22 ± 3,29

Letras diferentes, em relação ao controle, apontam para diferença significativa de acordo com o teste t student :
b( p<0,05), c(p<0,01) e d(p<0,001).

Tabela 27 – Concentrações médias de nitrato, ortofosfato, ferro, zinco e relação N:P no meio de
cultivo das monoculturas e culturas mistas de M. aeruginosa e C. raciborskii .
Dia 0
Nutriente

Nitrato
Ortofosfato
Ferro
Zinco
Relação N:P

Dia 10

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monocultura
C. raciborskii

Monocultura
M. aeruginosa

Interação

Monocultura
C. raciborskii

mg L-1

131,81

130,74

132,14

124,86

121,25

124,01
2000,16

µM

2125,97

2108,71

2131,29

2013,87

1955,65

mg L-

7,27

7,32

7,14

7,06

7,16

7,10

µM

76,53

77,05

75,16

74,32

75,37

74,74

mg L-

0,16

0,16

0,15

0,10

0,11

0,11

µM

2,87

2,87

2,69

1,79

1,97

1,97

mg L-

0,16

0,17

0,16

0,14

0,15

0,15

µM

2,45

2,60

2,45

2,14

2,29

2,29

18,13:1

17,86:1

18,51:1

17,69:1

16,93:1

17,47:1

