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Introdução e Objetivos
Este trabalho visa caracterizar a produção, a composição e a bioatividade de polissacarídeos
produzidos por uma linhagem subtropical de Chlamydomonas sp. (Chlorophyceae) em cultura
estanque. Esse método de estudo possibilita inferir funções tanto ecológicas como
biotecnológicas destes compostos. A predominância de determinados açúcares na composição
dos polissacarídeos serve como indicação de potencial bioatividade (Giroldo e Vieira, 2002).
Uma vez isoladas e caracterizadas as diferentes frações de polissacarídeos, é possível
confirmar a sua bioatividade por diferentes testes biológicos e permitir o desenvolvimento de
novas drogas, valorizando assim a biodiversidade nacional. Os principais polissacarídeos
bioativos são os fucanos, com alto teor de fucose, e os polissacarídeos ricos em arabinose,
galactose e ácido galacturônico, reconhecidos como tendo atividade anti-inflamatória,
imunoestimuladora e anti-metástase, etc. (idem). Estudos preliminares com extratos brutos de
culturas de Chlamydomonas sp. revelaram efeitos analgésicos em ambos, especialmente com
o material particulado. A cepa utilizada neste projeto foi isolada de um lago raso subtropical da
FURG.

Metodologia

Foram realizados experimentos de crescimento dessa espécie em cultivos estanques até o
estabelecimento da fase estacionária de crescimento, sendo efetuadas amostragens periódicas
(48-72 h) para acompanhamento do crescimento (por contagens diretas ao microscópio e
dosagem de clorofila a) e a produção de carboidratos (método fenol-sulfúrico) particulados (CP)
e dissolvidos (CD). A caracterização monomérica dos polissacarídeos foi realizada por
cromatografia iônica de alta performance com detecção por amperometria pulsada (HPIC-
PAD). Em uma fase posterior do trabalho, as diferentes frações dos compostos produzidos pela
alga serão separadas por cromatografia em coluna de gel de troca iônica e de exclusão por
tamanhas e utilizadas em testes de bioatividade com ratos para a verificação do efeito
analgésico dos extratos polissacarídeos fracionados.

Resultados e Discussão

Chlamydomonas sp. apresentou taxas de crescimento de 0,8 div.dia-1, um crescimento rápido
em relação a algas abordadas em outros estudos (Maria et al, 2010). A produção de CP foi
diretamente relacionada ao crescimento, porém a produção de CD foi contínua durante o
crescimento, mesmo na fase estacionária, quando ocorre depleção nutricional. O conhecimento
desse comportamento possibilita o controle nutricional do meio de cultura, para que a alga
inicie a excreção de produtos de interesse. A análise por HPIC-PAD revelou a presença de
arabinose associada à galactose, indicando polissacarídeos semelhantes às pectinas de
plantas vasculares e aos fucanos das algas pardas, ambos associados a diversas atividades
biológicas (Kralovec et al., 2007).

Considerações Finais ou Conclusão

Uma vez que a composição dos polissacarídeos tanto intra quanto extracelulares apresenta-se
como uma característica espécie-específica (Paulsen e Vieira, 1994), esse campo de estudo
permanece largamente inexplorado, e encoraja amplos estudos nesta linha de pesquisa.
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