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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Ciência Naturais e exatas: os desafios do 

novo cenário” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Os eixos temáticos abordados 

como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas (Bioquímica, 

Ecologia, Fisiologia, Imunologia) e Ciencias Exatas e da Terra 

(Química) garantem uma ampla discussão, incentivando, 

promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado em 

Dezembro de 2021. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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RESUMO: 
Dentro do gênero Capsicum é possível identificar as culturas 
agrícolas cujo os atributos de aparência expressos nas fases 
vegetativas ou reprodutivas da espécies são empregados como 
critérios de seleção desde o início da domesticação das 
principais espécies cultivadas desse gênero. Portanto, 
objetivou-se avaliar os genes envolvidos na cor das pimentas 
(Capsicum spp). Trata-se de uma revisão de literatura do tipo 
narrativa utilizando as associações de descritores: “Capsicum” 
AND “Expressão de genes; Capsicum spp” AND “cor” e “genes” 
AND “pigmento”; “Capsicum ssp” AND “Gene expression”; 
“Capsicum spp” AND “Color” e “Genes” AND “Pigment”. Os 
pigmentos responsáveis pela cor da pimenta são, 
principalmente a clorofila, carotenóides e as antocianinas, em 
que o acúmulo destes pigmentos nos frutos condicionados a 
expressão dos genes: CaAn2, CCS, CaPP2C35, GGPS, PSY, 
CRTZ‐2 e o CaMYB durante o estágio inicial e final de 
amadurecimento, regulado por fatores de transcrição. Os genes 
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são responsáveis pela regulação da síntese dos pigmentos e a 
não expressividade gera perda da cor e o mau desenvolvimento 
do fruto. Portanto, a perda de cor pós-colheita do fruto das 
pimenteiras envolve a expressão gênica, tornando-se dessa 
forma fundamental buscar estratégias de melhoramento 
genético para aumentar a permanência de cor entre as 
cultivares de pimenteiras. 
 
Palavras-chave: Capsicum spp; Genes; Cor; Pigmentos. 
 

INTRODUÇÃO 

           As pimentas (Capsicum spp.) são especiarias 

originalmente cultivada em regiões tropicais e úmidas da 

América do Sul e Central, pertencem à família Solanaceae e 

ocupam posição de destaque entre as plantas mais antigas e 

comercializadas do mundo (BAENAS et al., 2019). O gênero 

Capsicum inclui muitas espécies, das quais apenas cinco são 

usadas frescas ou como especiarias culinárias: C. annuum; C. 

baccatum; C. chinense; C. frutescens e C. pubescens (DE 

OLIVEIRA, 2018). 

 As condições climáticas, a disponibilidade hídrica e a 

polimerização cruzada que possibilita o surgimento de uma 

gama de variedades do gênero Capsicum, podem gerar uma 

ampla variabilidade genética distribuídas entre características 

morfológicas, como o formato, tamanho, espessura, sabor e 

cores no gênero Capsicum (BAENAS et al., 2019; PEREIRA‐

DIAS et al., 2017). 

 No Brasil, a área cultivada da Capsicum spp chega a 5 

mil/ha (PELVINE, 2019). O cultivo de pimenta no país se 

sobressai devido a sua grande relevância em função de suas 

características de rentabilidade, especialmente quando se 
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agrega valor ao produto (processamento), assim como a sua 

importância social (HENZ, 2018). 

 O mercado das pimentas é bastante diverso, isso ocorre 

em virtude da ampla variedade de produtos, subprodutos, usos 

e formas de consumo (PELVINE, 2019). Essa cultura necessita 

de mão‐de‐obra, preferencialmente na pós‐colheita em que 

acontece quando se deparam com o tamanho máximo de frutos 

e formato típico de cada espécie e coloração definida pelo 

mercado (HENZ, 2018). 

 A cor é considerada a principal característica percebida 

pelos sentidos que representam um papel crucial durante 

séculos na aceitabilidade dos alimentos para melhorar sua 

aparência e qualidades reais. Os pigmentos vegetais, é a fonte 

natural impecável de cor, apresentam um enorme potencial 

para substituir muitos corantes sintéticos. Clorofilas, 

carotenóides e antocianinas são as classes extensas de cores 

naturais que contribuem com tonalidades de cores abrangentes 

para os alimentos (GHOSH et al., 2022). 

             Algumas variedades de pimentas são suscetíveis à 

perda de cor durante o armazenamento, e dentre os fatores 

determinantes, destaca-se a expressividade de genes que 

estão relacionados com a síntese dos pigmentos, clorofila, 

carotenóides e as antocianinas. O desenvolvimento de pimenta 

com propriedades otimizadas de fixação de cor é uma 

estratégia que pode ser empregada através da investigação da 

associação dos genes com o conteúdo de pigmentos (BERRY 

et al., 2021) 

 Portanto, a coloração da pimenta é importante para o 

desenvolvimento de estratégias economicamente eficientes no 

seu cultivo para a retenção de uma desejável cor vermelha 

durante o armazenamento para o preço ideal (WU et al., 2021). 
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Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi abordar sobre 

os genes envolvidos na cor das pimentas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa 

realizada nas bases de dados Scielo e Science Direct, 

utilizando as seguintes associações de descritores: “Capsicum 

spp” AND “Expressão de genes; Capsicum ssp” AND “cor” e 

“genes” AND “pigmento”; “Capsicum spp” AND “Gene 

expression”; “Capsicum ssp” AND “Color” e “Genes” AND 

“Pigment”. 

 Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: texto 

completo disponível que relacionasse a cor das pimentas com 

a expressividade de genes, publicados durante o período de 

2016‐2021 no idioma português e inglês. E como critérios de 

exclusão: artigos duplicados e que não atendessem a temática 

da pesquisa. Foram encontradas 28 publicações nas bases de 

dados utilizadas no qual foram selecionados 12 artigos por meio 

de leituras dos resumos para a elaboração do presente estudo. 

 

Figura 1: Representação gráfica da investigação científica a 

partir das bases de dados  

 

  

 

 

 

 

  

Palavras−chave:                          Período: 2016-2021 

“Capsicum spp”; 

“Genes”;                                       Idioma: Português e 

inglês 

“Cor”; 

“Pigmento”; 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pimenta (Capsicum spp.) 

 

             As pimenteiras (Capsicum spp.), estão incluídas na lista 

de culturas agrícolas cultivadas e economicamente importantes 

em todo o mundo, devido a versatilidade de uso que se deve 

tanto como vegetais frescos, quanto como condimentos secos 

e até como frutos ou plantas ornamentais. Na indústria de 

molhos ou de fármacos, é explorada devido à presença de 

capsaicina (DE JESUS, et al., 2020)  

 A Índia é o principal produtor e também exportador de 

pimenta do mundo, com uma produção anual de mais de 1,74 

milhões de toneladas (FAO, 2021; LI et al., 2021). No Brasil, a 

produção de pimentas vem aumentando, devido a crescente 

procura do mercado interno e externo, a partir disso têm‐se a 

promoção de áreas cultivadas em alguns estados, com uma 

área estimada no Brasil em 13 mil hectares, apresentando uma 

produção de 280 mil e um mercado anual de US$ 80 milhões 

toneladas, todavia, o cultivo da Capsicum spp é conduzido 

principalmente em especial pelos pequenos produtores em 

sistema de produção familiar (DE OLIVEIRA, 2018; EMBRAPA, 

2021). 

 A cultura da pimenta possui uma ampla diversidade 

fenotípica, especialmente em relação à forma, tamanho e 

coloração dos seus frutos. A formação da cor do fruto está 

intimamente relacionada à composição e ao teor de pigmentos 

como antocianinas, carotenóides e a clorofila, podendo ser 

examinada por descritores morfoagronômicos que contribuem 

nos estudos de diversidade genética (BIANCHI et al., 2016; KIM 

et al., 2017; LI et al., 2021). 
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 A utilização das pimentas na indústria alimentícia como 

tempero relaciona-se como uma forma de conferir mais sabor, 

aroma e cor aos alimentos, a partir dos diferentes compostos 

químicos presentes que podem desempenhar essas funções 

resumidas pelos paladares pungentes/picantes ou doces das 

pápricas, que são obtidas da maceração da polpa dos frutos 

das pimenteiras (XIAO et al., 2017). No gênero Capsicum spp 

podemos destacar a presença dos compostos bioativos como:  

glicosídeos e capsantina (EMBRAPA, 2021; GARG et al., 2018; 

SHARMA et al., 2021). 

     O conteúdo de capsaicinóides aumenta gradualmente 

durante a maturação do fruto da pimenta, sendo a cor verde 

menor conteúdo e a cor vermelha a maior concentração dos 

capsaicinóides no fruto (FAYOS et al., 2019). Desta forma, 

percebemos a existência de uma correlação direta e efeito 

cascata da expressão dos genes relacionados à produção de 

capsaicinóides com a sínteses dos pigmentos corantes como: 

licopeno, antocianinas, clorofilas, luteína, zeaxantina e 

flavonoides (FAYOS et al., 2019; TOBOLKA et al., 2021). 

 Os capsaicinóides são compostos produzidos por 

metabólitos secundários na placenta dos frutos e começam a 

se acumular no tecido vegetal entre 20-30 dias do início da 

maturação do fruto. A variação da produção desses compostos 

pode ser atribuída a fatores genéticos ou ambientais como 

fertilidade do solo, condições climáticas ou qualquer condição 

estressante para planta que estimule a produção de metabólitos 

secundários (ADAMS et al., 2020; SAINI et al., 2021).  

 Dessa forma, além de sua importância sensorial da 

pungência, as pimentas são cada vez mais valorizadas como 

uma boa fonte de muitos compostos bio-funcionais e 
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antioxidantes benéficos para a saúde humana (XIAO et al., 

2017).  

 Entendemos que a aceitação do consumidor e o valor 

comercial das pimentas pode ser ampliado pela possibilidade 

da existência de outras propriedades farmacológicas ou 

alimentícias a serem identificadas dentro desse espectro de 

variabilidade de pigmentos e concentrações de corantes e 

compostos variados contidos em diferentes frutos do gênero 

Capsicum spp.     

O papel dos pigmentos em vegetais 

  A ampla gama de cores observada entre os vegetais 

carrega intrinsecamente um indicativo de segurança e 

qualidade criado pelos consumidores a partir da associação aos 

diferentes tipos de pigmentos. Os carotenóides, por exemplo, 

são os responsáveis pela cor do vermelho, laranja até o 

amarelo; as antocianinas pelas cores azul, vermelho, branco, 

marrom até a cor creme e as clorofilas pela cor verde dos 

vegetais (SHARMA et al., 2021). 

 Os alimentos aparecem coloridos porque os pigmentos 

que contêm e absorvem a luz de comprimentos de ondas 

específicos refletem outros. A cor constitui o primeiro e mais 

importante conjunto de atributos sensoriais quando se 

considera o desenvolvimento de produtos alimentícios com 

base nas preferências do consumidor. A biodisponibilidade do 

pigmento após o processamento ou cozimento é um aspecto 

importante que afeta a preferência do consumidor e a aceitação 

de determinados itens alimentares (SHARMA et al., 2021). 

 A cor dos vegetais é afetada não apenas pela 

concentração dos pigmentos, mas também pela estrutura física 

e as propriedades de dispersão de luz da superfície do alimento 

(SHARMA et al., 2021). Em frutos imaturos, as cores mais 
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saturadas tendem a dominar as cores menos saturadas, 

ocorrendo complexidade da expressão de genes responsáveis 

pela cor verde em frutos imaturos de pimentas, mesmo estando 

presente em apenas um único locus (WU et al., 2021). 

  Os carotenóides são pigmentos naturais solúveis em 

lipídios, amplamente distribuídos, que produzem pigmentação 

amarela, laranja e vermelha. Com base nos seus grupos 

funcionais podem ser subdivididos em duas classes: α‐

caroteno, xantofilas, licopeno, β‐caroteno carotenos que 

contém apenas a cadeia de hidrocarboneto original, e luteína e 

zeaxantina contendo oxigênio como grupos funcionais (SHILPA 

et al., 2020).   

.  As antocianinas são responsáveis principalmente pelas 

cores amarela, vermelha e roxa em na epiderme das plantas, 

sua distribuição entre as células desempenha diferentes papéis 

no crescimento e desenvolvimento das plantas, como a 

resistência de pragas e proteção contra a radiação solar UV 

(CHENG et al., 2018). Os teores de antocianinas influenciam na 

aparência e na qualidade da pós-colheita, de modo que o 

mecanismo genético da biossíntese precisa ser melhor 

compreendido (JUNG et al., 2019). 

 As clorofilas são pigmentos esverdeados fotossintéticos 

que atuam como componente chave da fotossíntese, sendo 

decomposta por processo catabólico da senescência das folhas 

e do amadurecimento vegetal (JURIĆ et al., 2020).  

Todavia, o processamento e armazenamento dos 

vegetais, ocorre um acúmulo de diferentes compostos 

intermediários que podem mudar ou desenvolver uma cor 

totalmente diferente na matriz alimentar. O volume dos 

catabólitos e sua taxa de formação depende da expressividade 
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de genes envolvidos na cor, pH e temperatura (KIM et al., 

2017; SHARMA et al., 2021). 

   

Genes envolvidos na cor das pimentas 

    A cor é um dos parâmetros mais importantes para os 

consumidores na escolha, preferência e aceitabilidade do 

produto. Durante o processo de amadurecimento das pimentas 

ocorrem mudanças da cor: de roxo para amarelo, e no estágio 

final, vermelho, devido à degradação das antocianinas e 

acúmulo de grande quantidade de capsantina (Figura 1) 

(ZHANG et al.,2020). 

 

Figura 2. Genes envolvidos na cor das pimentas. 

 

 
 

Fonte: Jung et al., (2019); Li et al., (2021); Wu et al., (2021). 

 

 O teor dos pigmentos antocianinas, carotenóides e 

clorofila responsáveis pela cor das pimentas, estão 

relacionados à expressividade de genes no qual o acúmulo é 

regulado por fatores de transcrição codificado por determinados 

genes como: CaAn2, CCS e CaPP2C35 (Quadro 1) que 

apresentam expressão em diferentes tecidos ou estágios de 
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crescimento das plantas (JUNG et al., 2019; ZHANG et al., 

2020; WU et al., 2021). 

A biossíntese de antocianinas em plantas é regulada por 

fatores de transcrição MYB, nas pimentas o gene responsável 

por esses pigmentos é o CaAn2, que codifica o fator de 

transcrição R2R3 MYB. O mecanismo de ação do gene CaAn2 

é por meio da inserção de retrotransposon LTR (elementos 

genéticos que traduzem a sua ancestralidade) (JUNG et al., 

2019). 

Foi encontrado vários locais de ligação dos fatores de 

transcrição nos 330 bp da região promotora do gene CaAn2, 

incluindo bZIP, MYB, bHLH, e AP2/ERF, que foram 

identificados como reguladores da biossíntese de 

antocianinas.Sugerindo a possibilidade de outro fator de 

transcrição associado à biossíntese de antocianina na pimenta 

ou a possibilidade de autorregulação do CaAn2, significando 

que esse gene aumentaria a transcrição do próprio CaAn2 ao 

se ligar à região promotora (JUNG et al., 2019). 

 O gene estrutural CaMYB está associado ao conteúdo 

de antocianinas em pimentas, pois é um fator regulador primário 

na síntese desses pigmentos, e seu silenciamento nos frutos de 

pimenta resulta na diminuição do acúmulo de antocianinas e 

consequentemente desbotamento da cor, inibição das enzimas 

antioxidantes e mau desenvolvimento de pimentas (ZHANG et 

al., 2020). 
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Quadro 1. Genes e pigmentos envolvidos na coloração de 

pimentas (Capsicum spp.). UFMA, 2021. 

 

Pimenta Pigmento Gene/Função Fonte 

 

C. annuum 

 

 

Antocianinas 

Gene CaAn2/  

regulação da  

biossíntese de 

antocianinas. 

 

 

 

JUNG et 

al., (2019) 

 

     C. 

annuum 

 

Carotenóides 

Gene CCS 

estimulado pelo 

acúmulo de 

carotenóides. 

 

LI et al., 

(2021) 

 

C. annuum 

 

Clorofila 

CaPP2C35/ Faixas 

verdes na superfície 

dos frutos de 

pimenta. 

 

WU et al., 

(2021) 

 

Pimenta 

ornamental 

(Capsicum 

annuum 

L.) 

 

Carotenóides 

 

GGPS, PSY, CRTZ‐

2 e CCS/ Função 

regulatória devido 

ao acúmulo de 

carotenóides  

 

GUO et 

al., (2021) 
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  C. 

annuum 

 

Antocianinas 

 

CaMYB/Formação 

da cor, regulador da 

síntese de 

antocianinas. 

 

ZHANG et 

al (2020) 

 

          As cultivares de pimenta que apresentam 

pigmentação elas acumulam as antocianinas a base de 

delfinidina dilatada em suas flores e frutos enquanto que as 

cultivares que não apresentarem essa pigmentação elas não 

acumulam antocianinas. O acúmulo de antocianina é benéfico 

em termos de capacidade antioxidante quando consumido ou 

como pigmento (OHNO et al.,2020).   

  Em frutos jovens verdes de pimenta a quantidade 

produzida de antocianina é menor a que é degradada, portanto 

não se tem pigmento roxo na casca da fruta. Durante o 

processo de amadurecimento, a quantidade de antocianina vai 

se tornando superior a degradada fazendo com que esses 

frutos se tornem roxos, o padrão de acumulação das 

antocianinas se ajustou ao visual padrão de desenvolvimento 

(LIU et al., 2016). 

 A regulação negativa de múltiplas estruturas de genes 

enzimáticos sugere o envolvimento de transcritos nos fatores 

de ação. No experimento observou-se que os genes CaMYBA 

ou CaMYC poderiam ser o locus determinantes da antocianina, 

sendo importantes para a pigmentação das cultivares de 

pimentas. A localização genômica indicou que o CaMYC está 

localizado no cromossomo 10, enquanto que o CaMYBA se 

encontra no cromossomo 9 (ONHO et al., 2020). 
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 O locus LG controla a pigmentação verde claro em frutos 

imaturos da pimenta (Capsicum annuum), situando‐se na 

região entre 174.787.932 bp e 174.823.007 bp no cromossomo 

10, a definição dessa região de expressão gênica foi 

determinada a partir do silenciamento do gene CaPP2C35 que 

resultou no aumento de clorofila no exocarpo e no aparecimento 

de faixas verdes na superfícies dos frutos (WU et al., 2021).

  A diversidade de cores está relacionada à 

expressividade de genes da via dos carotenóides que são 

componentes integrais e essenciais das membranas 

fotossintéticas de todas as plantas. Existem cultivares de 

pimentas ornamentais, cujos frutos permanecem alaranjados 

na maturidade, pois não apresentou expressividade do gene 

CCS (capsantina e sintetase de capsorubina) ou mutação 

gênica (KIM et al., 2017) 

 Na cultura da pimenta ornamental (Capsicum annuum L.) 

observou que o conteúdo de carotenóides totais aumentou 

continuamente durante a maturação dos seus frutos, 

principalmente nos 40 e 50 dias após a floração, quando a cor 

dos frutos tendeu para laranja e vermelho. A quantidade de 

carotenóides foi menor na fase de frutificação e maturação 

verde (GUO et al., 2021). 

 A medida que a pimenta amadurece a clorofila é 

gradualmente degradada e os cloroplastos são convertidos em 

cloroplastos nos quais os carotenóides são sintetizados e 

armazenados, resultando em frutos de pimenta maduras com 

cores vermelha e amarela. Esses pigmentos além de 

apresentar suas propriedades de coloração, também exibem 

funções potenciais de promoção da saúde (GHOSH et al., 2022; 

LEE et al., 2021).   
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 Os genes GGPS, PSY, CRTZ‐2 e CCS apresentam 

aumento de expressão durante o acúmulo de carotenóides na 

maturação dos frutos da pimenta ornamental, possuindo função 

regulatória. De modo que a perda da clorofila total e 

antocianina, com um rápido acúmulo de carotenóides totais tem 

relação com o nível de expressão de genes‐chaves: CCS, PSY, 

GGPS e CRTZ‐2 na via biossintética dos carotenóides (GUO et 

al., 2021)  

 Os genes estruturais candidatos: CHS CA05g17060, CHI 

CA11g02280, F3H CA02g21550, F3’5’H CA11g18550, DFR 

CA02g22270, ANS CA01g03670 e UFGT CA10g16530, os 

genes reguladores candidatos: R2R3‐MYB CA10g11690, 

R2R3‐MYB CA10g11710 e AN11 CA03g21190 e o gene 

degradativo candidato POD CA02g17240 foram reconhecidos 

como os genes envolvidos no acúmulo do  pigmento da 

antocianina. A expressão padrão dos genes biossintéticos e dos 

genes degradativos foram fortemente correlacionados ao 

padrão de acumulação desse pigmento (LIU et al., 2016). 

 A transferência lateral de genes contribuiu para a origem 

das via metabólicas de algumas biomoléculas importantes, 

como amido, lipídios e carboidratos, em segundo desempenhou 

papéis essenciais na origem de muitas características 

adaptativas, incluindo os tecidos vasculares e em terceiro uma 

série de genes diretamente relacionados à resposta ao estresse 

e tolerância originadas por meio dessa transferência lateral 

durante a evolução das plantas (CHEN et al., 2021). 

 A introgressão dos genes pode fornecer soluções para o 

melhoramento de plantas e melhoramento de resistência. Na 

verdade, alguns genes adquiridos lateralmente têm mostrado 

um elevado potencial para o melhoramento de safras, um 

exemplo interessante é a fabricação de Fhb7 derivado de 
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fungos ao melhoramento de resistência a Fusarium. Portanto, 

vale a pena explorar a aplicação de genes derivados da 

transferência lateral para o melhoramento de culturas (WANG 

et al., 2020; ZENG et al., 2019). 

 Em Capsicum annuum, a antocianina possui um alto 

grau de importância nos estágios iniciais de amadurecimento 

do fruto que compreende do estádio 1 ao 3, isso se deve por 

esta relacionada positivamente a expressão de genes 

estruturais e aos fatores de transcrição, especialmente o gene 

CaMYB. Quando o gene CaMYB sofre o silenciamento tem-se 

uma redução no conteúdo de clorofila e carotenóides (ZHANG 

et al., 2020). 

           A expressão de alguns genes estruturais como: CaF 3′5 

′ H, CaPAL, CaDRF, e CaUFGT não foi detectada nos estádios 

intermediários e finais de maturação que é compreendido pelo 

estágio 4 ao 8 da planta, o gene CaF 3′5 ′ Ho seu nível de 

expressão está relacionado a síntese de antocianinas, o nível 

de expressão dos genes acima citados foram medidos por qRT‐

PCR, constatando que a expressão dos mesmos diminuiu 

durante o amadurecimento do fruto de pimenta (ZHANG et al., 

2020). 

 A formação da cor do fruto da pimenta é um processo 

biológico bastante complexo em que além dos carotenóides que 

é uma via que vem sendo investigada em que o Pirofosfato de 

geranilgeranil (GGPP) é o seu precursor, outras vias como o 

hormônio vegetal, transdução de sinal, biossíntese de 

fenilpropanóides, metabolismo de fenilalanina e biossíntese de 

flavonóides também estão envolvidos no processo (LI et al., 

2021; GUO et al., 2021). 

 A cor roxa presente no fruto da pimenta desaparece 

gradualmente durante o seu amadurecimento. Após a 
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degradação das antocianinas, no estágio final de maturação 

dos frutos, a pimenta geralmente acumula grande quantidade 

de capsantina para promover a geração de cor vermelha nos 

frutos da pimenta. Portanto a mudança de cor está implicada no 

conteúdo de pigmentos, incluindo a antocianina (ZHANG et al., 

2020). 

 Estudos anteriores demonstraram que a cor do fruto de 

pimenta está intimamente relacionado ao metabolismo dos 

carotenóides, o gene mais importante presente nesta via é o 

CCS que está envolvido na biossíntese dos carotenóides da 

Capsicum spp, esse gene indica que a sua expressão gênica 

desempenha um papel significativo na formação da coloração 

dos frutos de pimenta vermelho e laranja (LI et al., 2021). 

 Um dos genes envolvidos nas vias metabólicas dos 

carotenoides que é o CCS foi diferente nos frutos de pimenta 

vermelha e no seu mutante laranja, o gene CCS foi estável no 

mutante com um nível de expressão muito baixo, enquanto que 

na pimenta vermelha apresentou um nível de expressão alto. 

As diferenças de regulação desse gene acabaram resultando 

em distintas cores na formação de diferentes cores no fruto da 

pimenta (LI et al., 2021).  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os genes CaAn2, CCS, CaPP2C35, GGPS, PSY, CRTZ‐

2 e o CaMYB são importantes para a expressão das cores nos 

frutos em pimentas (Capsicum sp), principalmente devido ao 

acúmulo dos pigmentos como as antocianinas, clorofilas e 

carotenóides, pois estão relacionados com a regulação da sua 

síntese.  
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            A perda de cor pós-colheita da pimenta envolve a 

expressão gênica e em uma mesma pimenteira são 

encontrados diversos frutos em diferentes estágios de 

maturação, ressaltamos que é necessário observar a coloração 

dos frutos quando for feito a extração das sementes para saber 

sobre seu melhor estádio de colheita e o ponto de maturidade 

fisiológica.   

            Tendo conhecimento da alta variedade do uso e 

consumo da pimenta é importante conhecer os genes que 

atuam na formação de suas cores, pois assim, saberemos 

como manipulá-los geneticamente para obtenção de cores 

atendendo a demanda comercial. De acordo com as 

preferências de cada local. Podendo ainda expressar novas 

variedades que venham agradar a população, economizando 

assim tempo e dinheiro, pois terá um produto conforme a 

necessidade de todos. 
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RESUMO: A L-asparaginase, responsável por hidrolisar 
a L-asparagina obtendo como produto a amônia e ácido L-
aspártico, é utilizada nas áreas da saúde e indústria 
alimentar.Assim, o trabalho visa realizar pesquisas 
bibliográficas abordando funções e utilização dessa enzima. As 
pesquisas foram feitas no Pubmed, Science Direct e Google 
acadêmico. Resultando em 28 trabalhos elegíveis. A L-
asparaginase possui em sua estrutura, em torno de 335 
residuos de aminoácidos, geralmente formado por dois 
dímeros. Diversos organismos produzem a enzima e são 
separadas em tipos bacterianos, vegetal e rizobial. Os 
microrganismos são o alvo em pesquisas sobre a enzima, o 
qual, as bactérias da família Enterobacteriaceae são as mais 
utilizadas, destacando as espécies Escherichia coli e a Erwinia 
chrysanthemi. Os gêneros de fungos Fusarium, Aspergillus, e 
Penicillium são as mais estudadas no campo comercial, o qual 
as espécies Aspergillus oryzae e Aspergillus niger são seguras 
e comercialmente aprovadas. Somente 0,24% das enzimas 
registradas são provenientes de plantas devido a sua extração 
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ser menos viável quando comparada com microrganismos. 
Outros grupos como actinomicetos e algas tem-se ganhado 
visibilidade nas extrações da L-asparaginase. Na área da 
saúde, a enzima é utilizada principalmente para tratamentos de 
doenças linfoplorifetarivas e linfomas. Na indústria alimentar é 
utilizada para evitar a formação de acrilamida nos alimentos 
assados e fritos. Se faz essencial buscar L-asparaginases 
estáveis e sem efeitos adversos. 
Palavras-chave: L-asparagina. Leucemia linfoide aguda. 

Acrilamida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A enzima L-asparaginase (EC 3.5.1.1) é uma 

amidohidrolase que gera amônia e ácido L-aspártico como 

produto através da hidrolização do aminoácido L-asparagina 

(MAQSOOD et al, 2020). Essa enzima tem sido amplamente 

estudada devido às suas diversas aplicações, principalmente 

no uso terapêutico sendo administrada em tratamentos de 

leucemia linfoblástica aguda (LLA), leucemia linfocítica crônica, 

leucemia mielomonocítica aguda, câncer de Hodgkin e câncer 

de mama (GUO et al., 2017; NIU et al., 2021). Outra aplicação 

seria na indústria alimentar utilizando a L-asparaginase para 

minimizar a produção de acrilamida em alguns alimentos. A 

formação de acrilamida é proveniente de uma reação de 

Maillard em que açúcares redutores reagem com a L-

asparagina ocorrida em alimentos ricos em carboidratos, como 

a batata frita, pães e grãos que foram submetidos a altas 

temperaturas (FARAHAT; AMR; GALAL, 2020). 

Diversos organismos podem produzir a enzima L-

asparaginase como as bactérias, algas, plantas e fungos e suas 

características físico-químicas variam dependendo da fonte 
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produzida assim como os parâmetros cinéticos da enzima (EL-

GENDY et al., 2021). As enzimas de fontes bacterianas são 

produzidas comercialmente a partir de duas espécies, a 

Escherichia coli recombinante e a Erwinia chrysanthemi 

(MUNNER, et al., 2020). As bactérias produzem L-

asparaginases do tipo I (citosólica) e do tipo II (secretada) 

sendo a do tipo II a mais utilizada para fins farmacológicos no 

tratamento de LLA (MAGGI et al., 2021). Embora as L-

asparaginases bacterianas sejam bastante utilizadas em 

tratamentos antitumorais, diversos efeitos colaterais podem 

acometer os pacientes tratados, incluindo pancreatite, 

hiperglicemia, trombose, hepatotoxicidade e células 

neoplásicas resistentes as L-asparaginases bacterianas 

dificultando o tratamento ou agravando o câncer (BARUCHEL 

et al., 2020). Uma alternativa viável surgiu com a L-

asparaginase fúngica, pois não apresentaram nenhum efeito 

colateral grave, os principais gêneros são  Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium (BECHAMIN et al., 2019). 

Na indústria de alimentos, as enzimas provenientes de 

microrganismos também são as mais utilizadas, devido a sua 

manipulação facilitada que permite modificar, otimizar e 

purificar, sendo assim, alternativas mais rentáveis 

economicamente. Atualmente, duas enzimas fúngicas estão 

disponíveis comercialmente, a Acrylaway® (Novozymes, 

Dinamarca) e PreventAse™ (DSM, Holanda), produzidos a 

partir de Aspergillus oryzae e Aspergillus niger, 

respectivamente (ADEBO et al. 2017; MUNNER, et al., 2020; 

JIAO et al. 2020). Algumas fontes bacterianas são utilizadas em 

processamentos de alimentos produzidos como enzimas 

recombinantes por meio da Bacillus subtilis (BASKAR; 

AISWARYA; RENGANATHAN, 2019). 
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Com aplicações na indústria alimentar e farmacêutica, o 

interesse para pesquisa dessa enzima se mostrou crescente, o 

impacto causado pela L-asparaginase é refletido pela alta 

demanda mundial, que atingiu US $ 380 milhões no ano de 

2017 e deve aumentar até US $ 420 milhões até 2025 (ALAM 

et al., 2019; MUNNER, et al., 2020). 

Considerando a relevância da enzima apresentada, esse 

trabalho objetivou-se em realizar uma revisão bibliográfica da 

produção científica com a enzima L-asparaginase, abordando 

seu mecanismo, suas fontes produtoras e aplicabilidades 

atuais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

abordando assuntos atuais e relevantes com a finalidade de 

promover os conhecimentos e atualidades sobre o conteúdo do 

tema da pesquisa. Para isso, foi feita uma revisão sistemática. 

• Instrumentos 

Foram realizadas buscas utilizando bases de dados 

bibliográficos: Pubmed e Science Direct e para pesquisas 

parciais usou-se o Google acadêmico. A busca foi realizada até 

o dia 15 de novembro de 2021. 

• Critério de inclusão 

Os artigos que abordavam a identificação, 

funcionamento, meios de produção e as aplicações da L-

asparaginase eram elegíveis para a inclusão. Esses artigos 

foram publicados em língua inglesa e que estivessem 

disponíveis de forma íntegra para a leitura. 

• Critério de exclusão 
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Os estudos excluídos foram os que possuíam conteúdos 

sobre enzimas sem abordagem ou citações diretas da L-

asparaginase, como artigos que relatam somente a atividade da 

L-glutaminase. Artigos publicados nos anos anteriores a 2017 

também foram excluídos. 

• Procedimento 

Para cada base de dados, foram desenvolvidas 

estratégias de buscas utilizando o descritor L-asparaginase, 

complementado com palavras-chave: mecanismo de ação e 

aplicação. A triagem então foi realizada através da leitura dos 

títulos, resumos e palavras chaves, sendo excluídos os 

registros repetidos e os registros que não tratavam da L-

asparaginase. Além de resenhas, cartas, opiniões pessoais, 

resumos de conferências, slides, monografias ou trabalhos de 

conclusão de curso foram excluídos da pesquisa. Para acesso 

completo, o Google acadêmico foi utilizado quando necessário. 

• Aspectos éticos 

Este trabalho cumpriu as diretrizes preconizadas pela 

Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) nº 6023, na qual é 

estabelecido o uso correto de referências bibliográficas (ABNT, 

2018) . Este estudo possui finalidade científica e sua coleta de 

dados não oferece risco à sociedade, sendo todos os trabalhos 

aqui citados, devidamente referenciados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As buscas realizadas nas bases de dados resultaram em 

115 trabalhos, após aplicação de todo processo metodológico, 

resultaram em uma amostragem final de 28 trabalhos elegíveis 

para extração dos principais resultados deste trabalho. Os 

artigos encontrados variam entre os anos de 2017 a 2021. 
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Para uma melhor compreensão e discussão dos 

resultados encontrados, os registros foram distribuídos em 

quatro seções distintas, uma que corresponde aos aspectos 

estruturais e de identificação, outra sobre as fontes produtoras 

e os dois últimos sobre a aplicabilidade da enzima na saúde e 

indústria. 

• Identificação 

As L-asparaginases possuem divergências em suas 

sequências de aminoácidos, porém suas conformações e 

regiões dos sítios ativos são conservados. Possuem dois 

domínios, N-terminal e C-terminal com aproximadamente 195 e 

120 resíduos de aminoácidos, respectivamente, e estão 

conectados por um ligante flexível de aproximadamente 20 

resíduos de aminoácidos (LUBKOWSKI; WLODAWER, 2021). 

Guo et al., 2017, relatou a estrutura da enzima L-asparaginase 

de Thermococcus kodakarensis, uma arquia termofílica, onde o 

domínio N-terminal possui uma folha β mista de oito fitas 

cercada por quatro α-hélices, já o domínio C-terminal é menor 

e possui principalmente uma folha β paralela de três fitas e 

cinco hélices α. 

A enzima L-asparaginase é encontrada na sua forma 

ativa como um homotetrâmero (QESHMI et al., 2018). A forma 

tetramérica na estrutura quaternária da enzima pode ser 

visualizada como um dímero com dois dímeros juntos onde 

cada dímero possui dois sítios ativos completos (LUBKOWSKI; 

WLODAWER, 2021). 

Existe uma ampla distribuição referente a produção de 

enzimas L-asparaginases, pois são encontradas em diversos 

organismos vivos, como plantas e microrganismos e podem ser 

classificadas em três grupos distintos de acordo com as suas 

formas estruturais. As enzimas do tipo bacteriano e do tipo 
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vegetal são as mais estudadas devido às suas aplicações 

industriais e farmacêuticas e o tipo rizobial é a menos estudada 

dentre os três grupos (QESHMI et al, 2018; CHAND et al. 2020). 

A L-asparaginase do tipo bacteriano é dividida em dois 

tipos, diferenciando-as na sua localização celular e na reação 

enzimática. As L-asparaginases do tipo I são encontradas no 

citosol da célula e possuem altas afinidades para a L-glutamina 

e atividades baixas para a L-asparagina, já as L-asparaginases 

do tipo II são enzimas presentes na região do periplasma e 

apresentam alta afinidade para a L-asparagina e baixa 

afinidade para L-glutamina (QESHMI et al., 2018). As bactérias 

termófilas apresentam, em sua maioria, L-asparaginases do 

tipo I sendo homodímeros com sua massa molecular de 

aproximadamente 70 kDa, já L-asparaginases do tipo II é 

abundante em bactérias mesófilas com conformações 

tetraméricas de subunidades idênticas e massa molecular 

variando entre 140 a 160 kDa (SHI et al., 2017). 

As plantas possuem grandes quantidades de 

asparagina, as leguminosas são um exemplo clássico, pois a 

denominação do aminoácido asparagina se deve pelo seu 

descobrimento, foi o primeiro aminoácido isolado a partir do 

suco de aspargos (COOPER et al., 2020). Uma das vias que 

catabolizam a asparagina em angiospermas é mediada pela L-

asparaginase que hidrolisa a ligação amida da cadeia lateral do 

aminoácido gerando como produtos o aspartato e amônia 

(QESHMI et al., 2018). A L-asparaginase do tipo vegetal 

pertence às hidrolases N-terminais e é produzida como 

moléculas precursoras na sua forma inativa (ALAM et al., 2019). 

O tipo rizobial de L-asparaginase possui sequências 

homólogas com a L-asparaginase de um hospedeiro que vive 

em simbiose com plantas leguminosas, a bactéria Rhizobium 
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etli que utiliza unicamente o nitrogênio e carbono proveniente 

da L-asparagina, catalisada pelas enzimas asparaginase I e 

asparaginase II (JIA et al., 2021). 

• Fontes produtoras 

A enzima L-asparaginase é abundante na natureza, 

diversos organismos podem produzir, desde microrganismos a 

animais e plantas, porém o foco para a pesquisa está voltada 

aos microrganismos, como bactérias, fungos e microalgas por 

serem mais viáveis para isolamento e purificação da L-

asparaginase (MUNNER, et al., 2020). 

As bactérias são as mais estudadas dentre os 

microrganismos produtores de L-asparaginase, pois possuem 

fácil manuseio, extração conveniente e métodos que permitem 

a purificação que facilitam a produção em larga escala (CHAND 

et al. 2020). Bactérias da família Enterobacteriaceae se 

destacam por possuírem os melhores produtores de L-

asparaginase, dentre as espécies da família, a E. coli e a E. 

chrysanthemi são as maiores produtoras. As L-asparaginases 

produzidas por essas espécies possuem atividade 

antineoplásica e toxicidade parecidas, porém possuem perfis 

farmacocinéticos distintos além de apresentarem 

hipersensibilidade e inativação imunológica (LOPES et al., 

2017; CASTRO et al., 2021). 

Outras espécies são produtoras naturais da enzima, 

como o gênero Bacillus, Chakravarty et al., 2021 ao isolar L-

asparaginase de bactérias marinhas da espécie Bacillus 

australimaris NJB19, verificou in silico a produção de L-

asparaginase do tipo II com ausência de peptídeos tóxicos 

podendo ser uma alternativa na aplicação farmacêutica e 

industrial para a produção da enzima. 
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Os actinomicetos são microrganismos que podem ser 

encontrados em ambientes aquáticos e terrestres e quando 

comparados aos outros grupos descritos, são menos 

explorados para a produção de L-asparaginase. Esse grupo é 

explorado na indústria comercial pela sua capacidade de gerar 

novos metabólitos e aparecem como candidatos para a 

produção de L-asparaginases. As espécies Streptomyces 

griseoluteus, Nocardia levis e Streptomyces ginsengisoli são 

apresentadas como fontes potenciais na produção de L-

asparaginase (ORABI et al., 2021). Outras espécies do gênero 

Streptomyces e Nocardia apresentam produção da enzima e 

geralmente os actinomicetos produzem as L-asparaginases 

extracelular, considerada um benefício no processo de 

produção (CASTRO et al., 2021; ORABI et al., 2021). 

Os fungos são explorados comercialmente para 

produção enzimática, pois fornecem uma ampla variedade de 

enzimas com baixo custo nos processos devido ao seu alto grau 

de produtividade (SOUZA et al., 2017). Os gêneros de fungo 

mais comuns para a produção da L-asparaginase são cepas de 

Fusarium, Aspergillus, e Penicillium, o qual algumas espécies 

do gênero Aspergillus apresenta atividade antioxidante  (ORABI 

et al., 2021). Embora existam diversos gêneros que possam 

produzir a enzima, alguns fungos liberam metabólitos 

secundários, como a ocratoxina, zearalenona e aflatoxina, 

essas micotoxinas possuem efeitos tóxicos para humanos 

(CUNHA et al., 2019). As L-asparaginases provenientes de 

fungos que são utilizadas na indústria alimentar são as espécies 

A. oryzae e A. niger pois são consideradas seguras e aprovadas 

para o comércio (CUNHA et al., 2019; CASTRO et al., 2021). 

Na indústria farmacêutica, para as L-asparaginases fúngicas 

isoladas são esperados efeitos menos imunogênicos, por se 
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tratar de uma fonte de eucarioto o qual está mais relacionada 

com as células humanas quando comparado com as bactérias 

e assim espera-se reduzir ou deletar quaisquer reatividade 

cruzada (CHAND et al. 2020). Diversos gêneros de fungos 

leveduriformes apresentaram produção de L-asparaginases 

como os Saccharomyces, Candida, Pichia, Rhodotorula, 

Rhodosporidium, e Trichoderma (CASTRO el al., 2021).  

As plantas representam 0,24% das L-asparaginases 

registradas no Centro Nacional de Informações sobre 

Biotecnologia (NCBI) e embora seja uma fonte segura e de fácil 

manejo, o seu cultivo para produção de L-asparaginase em 

larga escala é desfavorável quando comparada com os 

microrganismos (CUNHA et al., 2019). São relatadas diversas 

plantas que produzem a L-asparaginase, como os pimentões 

verdes e vermelhos (Capsicum annum), feijão verde (Phaseolus 

vulgaris), entre outros, além de sementes de leguminosas das 

espécies P. vulgaris, Vigna unguiculata e Lupinus polyphyllus 

(ORABI et al., 2021). LIU, et al., 2019, extraíram L-

asparaginases de nódulos de raiz de soja e verificaram que as 

enzimas possuem alta especificidade. 

Outra fonte que tem-se ganhado destaque são as algas, 

principalmente a obtenção de L-asparaginase de microalgas 

verde-azuladas pois possuem características favoráveis para a 

produção industrial, como seu alto custo-benefício, baixo custo 

de nutrientes para ocorrer uma alta taxa de produtividade, não 

possuem variações sazonais facilitando o cultivo em larga 

escala (CASTRO el al., 2021; ORABI et al., 2021). As espécies 

Spirulina maxima, Chlamydomonas sp, Chlorella vulgaris e 

Phormidium formosum foram identificadas como fontes de L-

asparaginase, destacando-se a S. maxima pelo interesse para 

uso terapêutico pela sua temperatura ideal em torno de 37ºC e 
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Chlamydomonas sp para aplicação industrial por ser alcalino e 

devido a sua termotolerância (QESHMI et al., 2018; CASTRO 

el al., 2021; ORABI et al., 2021). Ademais, Elkomy, 2018, 

sugere que a cianobactéria Oscillatoria Terebriformis é uma 

fonte rica para a produção de L-asparaginase. 

• Aplicações da L-asparaginase na Saúde 

A L-asparaginase é uma amidohidrolase que hidrolisa o 

aminoácido L-asparagina obtendo como produto o ácido L-

aspártico e amônia. Como elucidado na Figura 1, a enzima atua 

em duas etapas, inicialmente uma base forte ativa o resíduo 

nucleofílico da enzima e reage com o átomo de carbono que 

está ligado ao grupo amina (NH2) da L-asparagina, produzindo 

o intermediário beta-acil-enzima e liberando uma amônia (NH3), 

posteriormente a enzima atua no carbono com uma ligação 

éster (RC=O) e ativado por uma molécula de água gerando o 

produto final, o ácido L-aspártico (SHAKAMBARI; 

ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019). 

As pesquisas na área da saúde envolvendo a aplicação 

da enzima L-asparaginase tem-se crescido muito nos últimos 

anos, devido a sua funcionalidade em células neoplásicas. A 

sua aplicação terapêutica é usualmente utilizada no tratamento 

de doenças linfoproliferativas e linfomas. Especificamente, o 

uso quimioterápico da enzima foi utilizado mais em leucemia 

linfoblástica aguda (LLA), leucemia mieloblástica aguda (LMA) 

e outras doenças malignas linfóides aplicado junto com outros 

medicamento (CHIU et al., 2020; CASTRO el al., 2021). As 

células neoplásicas de origem linfóide necessitam de elevadas 

concentrações do aminoácido asparagina utilizada para seu 

crescimento acelerado, porém os linfoblastos leucêmicos são 

auxotróficos para esse aminoácido e possuem baixos níveis de 

L-asparagina sintetase, consequentemente, essas células 
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necessitam de L-asparagina exógeno proveniente do soro 

sanguíneo para sua proliferação (SHAKAMBARI; 

ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019). A aplicação da L-

asparaginase realiza a hidrólise de asparagina, tendo como 

resultado a diminuição dos níveis séricos desse aminoácido e 

assim, inibe o crescimento das células leucêmicas (ENDICOTT; 

JONES; HULL, 2021). A depleção da asparagina tem ação 

inibitória na síntese de RNA e de proteínas, além de induzir a 

parada do ciclo celular e a apoptose de células leucêmicas 

(Meghavarnam et al., 2017). 

 

Figura 1. Mecanismo de ação da enzima L-asparaginase. 

 
Fonte: SHAKAMBARI; ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019. Editado. 

 
Para o tratamento de LLA, o uso de L-asparaginase foi 

introduzido na década de 1970 e entre os anos de 1971 a 2016, 

a taxa da mortalidade de pacientes entre 0 a 24 anos 

diminuíram progressivamente em torno de 82% (ENDICOTT; 

JONES; HULL, 2021). O tratamento utilizando a L-asparaginase 
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representa o primeiro e mais atual exemplo de métodos 

terapêuticos direcionada a características metabólicas de um 

câncer específico (CHIU et al., 2020). O procedimento terápico 

atualmente para LLA que envolve a L-asparaginase é realizada 

com injeção intravenosa da enzima de E. coli e E. chrysanthemi 

ou seus derivados em combinação com outros medicamentos, 

radioterapia ou quimioterapia (QESHMI et al., 2018). 

Ainda que a L-asparaginase seja considerada um 

potencial no tratamento de LLA e outras doenças, sua utilização 

gera efeitos colaterais graves aos pacientes e isso limita a sua 

aplicação. A maior parte dos efeitos colaterais são reações de 

hipersensibilidade; ademais, outras reações relevantes foram 

relatadas como disfunções do fígado e pâncreas, trombose, 

febre, edemas, erupções cutâneas, cistite hemorrágica, 

leucopenia, hiperglicemia, dor abdominal, infecções, reações 

alérgicas leves e choque anafilático que podem estar 

relacionada com a especificidade do substrato pela asparagina 

e também pela glutamina (QESHMI et al., 2018; BECKETT; 

GERVAIS, 2019). Outros efeitos colaterais relatados se referem 

ao desenvolvimento de anticorpos neutralizantes, sendo 

chamado de anticorpos silenciosos por causar inativação 

prematura e encurtar a duração do efeito do medicamento que 

possuem nas suas formulações as L-asparaginases (QESHMI 

et al., 2018; BRUMANO et al., 2019). Os anticorpos 

neutralizantes se ligam ao sítio ativo da enzima terapêutica e 

podem inibir a atividade e assim reduzir a eficácia da droga 

ministrada, o que ocasiona a necessidade de doses maiores ou 

com mais frequências para atingir os efeitos clínicos esperados 

(FONSECA et al., 2021). 

• Aplicações da L-asparaginase na Indústria de alimentos 
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Alguns alimentos quando submetido a processos em 

altas temperaturas, como batata frita, cereais, chocolate ou até 

mesmo o café, forma a acrilamida (C3H5NO) resultado da 

reação de Maillard entre o aminoácido asparagina e a carbonila 

proveniente de açúcares redutores (SHAKAMBARI; 

ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019). A reação de Maillard 

é uma das diversas reações que ocorrem para a formação de 

acrilamida, durante a reação, os açúcares redutores, como a 

glicose e frutose, reagem com os aminoácidos, principalmente 

a asparagina, produzindo N-glicosídeo que pode se reorganizar 

no produto de rearranjo Amadori, o qual posteriormente sofre 

diversas etapas para produzir a melanoidina, onde ocorre uma 

descarboxilação da base de Schiff resultando na formação da 

acrilamida, esse composto é responsável pela coloração 

marrom e pelo sabor característico (RIFAI; SALEH, 2020). 

A acrilamida, proveniente desses alimentos, foi 

classificada como uma "provável fonte carcinogênica para 

humanos” pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer 

(INCA) e do mesmo modo foi considerada como causador de 

neuropatia periférica após exposições ocasionais (QESHMI et 

al., 2018). Nessas circunstâncias, o mercado industrial 

alimentar iniciou pesquisas voltadas para a prevenção da 

formação da acrilamida. 

O aminoácido L-asparagina é um dos responsáveis para 

a formação da acrilamida, por isso a L-asparaginase têm 

ganhado a atenção nos últimos anos devido ao seu potencial 

de aplicação na redução da acrilamida derivada de alimentos 

(SHI et al., 2017). Algumas espécies de microrganismos 

mostraram ter capacidade de produzir L-asparaginases com 

potencial redutor da acrilamida ou da L-asparagina, algumas 

espécies de bactérias como a Bacillus licheniformis e de 
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arqueas como a espécie T. kodakarensis, além da produção 

comercial proveniente de fungos das espécies A. niger e A. 

oryzae (SHAKAMBARI; ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 

2019; CASTRO el al., 2021). 

Jiao et al. (2020) em suas pesquisas utilizaram o gene 

da L-asparaginase de Acinetobacter soli do tipo I e expressa em 

E. coli com o objetivo de reduzir a acrilamida em batatas fritas. 

Os conteúdos de L-asparagina e acrilamida da amostra de 

batata tratada com 30,0 UI/mL-1 de enzima foram reduzidos em 

22,0% e aproximadamente 55,9%, respectivamente, em 

comparação com o controle. Os autores relatam que a taxa de 

redução da acrilamida foi menor do que a maioria das enzimas 

do tipo II e acreditam que a baixa termoestabilidade da L-

asparaginase recombinante pode ser responsável por sua taxa 

de degradação da acrilamida insatisfatória. 

Grande parte das enzimas produzidas de 

microorganismos operam em uma faixa curta de pH além de se 

mostrarem termolábeis o que gera uma incompatibilidade com 

as condições de operação no processamento dos alimentos, o 

qual as temperaturas variam e podem chegar até 120°C 

(QESHMI et al., 2018). Assim, é necessário que a L-

asparaginase seja altamente termoestável (Li et al., 2018). 

Alam et al., 2018, utilizaram nanopartículas magnéticas 

modificadas com silano e conjugaram com L-asparaginases 

resultando na minimização efetiva da produção de acrilamida 

nos alimentos, além disso, aumentou a eficiência catalítica, a 

capacidade de reutilização e estabilidade térmica através da 

imobilização da enzima na superfície das nanopartículas 

magnéticas por meio de ligações covalentes. A tecnologia da 

produção enzimática pode auxiliar pesquisadores de L-

asparaginases a delinear versões altamente termoestáveis da 
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enzima que podem ser usadas em diferentes processos 

industriais com maior facilidade  (MUNNER, et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

O aminoácido L-asparagina participa de diversas 

reações maléficas ao humano, então a enzima L-asparaginase 

catalisa por hidrólise a L-asparagina e portanto é uma 

importante ferramenta para evitar a ocorrência das reações. 

Está enzima é produzida de forma natural por diversos 

organismos, principalmente grande parte dos microrganismos, 

entretanto, somente algumas espécies que fornecem a L-

asparaginase com as propriedades bioquímicas ideias para 

tornar a enzima comercialmente e economicamente viável. A 

aplicação da enzima na área da saúde está voltada 

principalmente no tratamento de leucemias, como na LLA. As 

L-asparaginases mais utilizadas são de algumas espécies de 

bactérias como a  E. coli e E. chrysanthemi e embora essas 

fontes sejam promissoras, as enzimas causam efeitos 

colaterais que podem agravar o tratamento. Com isso, outras 

fontes vêm sendo pesquisadas, tanto com bactérias quanto 

com fungos e esse último se mostra promissor. 

Além disso, a aplicação na indústria alimentar se detém 

como uma forma de evitar a formação de acrilamida em 

alimentos fritos ou assados. As L-asparaginases mais utilizadas 

são de algumas espécies de fungos, porém o maior empecilho 

está relacionada com a efetividade da enzima a altas 

temperaturas. A L-asparaginases de microrganismos 

termoestáveis é uma das alternativas potenciais para a 

aplicação na indústria alimentícia. 
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Devido a gama de aplicações da L-asparaginase e a 

importância das características físico-químicas, mais pesquisas 

são necessárias com a finalidade de reduzir os efeitos 

colaterais clínicos e custos de produção da enzima. 
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RESUMO: A antocianina pode ser considerada uma grande 
aliada na prevenção e tratamento de enfermidades, uma vez 
que estudos comprovam benefícios e resultados positivos de 
quem faz a utilização. Assim, objetivou-se elencar informações 
relacionadas a influência que a antocianina pode fazer 
positivamente na prevenção e tratamento de diabetes mellitus-
DM. O estudo foi realizado a partir das ferramentas de pesquisa 
do buscador Google Acadêmico e da base de dados do Scielo, 
com uso das palavras chaves: “Antocianina”; “Diabete mellitus” 
e “Alimentação”. As antocianinas-ANTs beneficiam 
positivamente a saúde humana, o uso dos alimentos que 
contenham esse tipo de pigmento proporciona melhor 
qualidade de vida. Podendo preservar as células do pâncreas, 
diminuir os níveis de glicose no sangue e fazer o controle da 
apoptose dessas células, melhorando a resistência à insulina e 
aumentando sua secreção, causando uma homeostasia no 
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metabolismo da glicose. Quando usadas em doses altas a 
ANTs, possuem um potencial de fazer a prevenção ou o 
tratamento DM 2. 
Palavras-chave: Antocianinas; Alimentação; Diabetes Mellitus. 
 
INTRODUÇÃO   

 

A diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica que 

se caracteriza pela presença de uma hiperglicemia crônica 

atingindo proporções epidêmicas, sendo um crescente 

problema de saúde pública (TEIXEIRA, 2020). O Brasil é o 4º 

país com o maior número de diabéticos no mundo, mais de 5,7 

milhões de brasileiros têm diabetes e não sabem, outros 14,6 

milhões correm o risco de desenvolvê-la, segundo a 

International Diabetes Federation (Confederação Internacional 

de Diabetes, 2019).  

Acredita-se que o aumento das incidências dessa 

patologia é atribuído ao envelhecimento da população mundial 

e ao estilo de vida atual que incluem hábitos alimentares e estilo 

de vida sedentário que contribuem para o acúmulo de gordura 

corporal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2018).  

As complicações associadas a diabetes mellitus tipo 2 

causam riscos de vida a longo prazo e provoca disfunção e falha 

dos órgãos vitais, como olhos (retinopatia), rins (nefropatia), 

nervos periféricos (neuropatia) e vasos cardíacos (doenças 

cardiovasculares). Por conta disso a aplicação de plantas como 

antibióticos tem sido sucedida nos últimos anos devido aos 

compostos bioativos presentes em sua composição, como é o 

caso das antocianinas, que vem apresentando ótimos 
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resultados quanto a capacidade de mitigar a doença (ZHAO et 

al., 2019). 

Recentes estudos experimentais realizados em 

humanos e animais evidenciaram um grande potencial 

farmacológico das antocianinas, podendo ser usadas na 

alimentação para a prevenção de algumas patologias como a 

obesidade e o diabetes mellitus (AL-ISHAQ et al., 2019). Dessa 

forma o principal objetivo do estudo foi abordar a influência das 

antocianinas na prevenção e tratamento da diabetes mellitus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado a partir das ferramentas de 

pesquisa do Science direct e da base de dados do Scielo, com 

uso das palavras chaves: “Anthocyanins" AND "food" AND 

"Diabetes Mellitus" AND“ Antocianina” AND “alimentação” AND 

"Diabetes Mellitus" 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 

2016 a 2021 no idioma português e inglês que tratavam sobre 

a influência da antocianina como ferramenta para prevenção e 

tratamento de diabetes mellitus. Foram encontradas 30 

publicações nas bases de dados utilizadas no qual foram 

selecionados 17 artigos por meio da leitura dos resumos para a 

elaboração do presente estudo (Figura 1). 

Tabela 1. Representação gráfica da investigação científica a 

partir das bases de dados 

 

Palavras-chaves 

 

Período: 2016-2021 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A diabetes mellitus (DM) é considerada um dos 

problemas de saúde pública mais significativos (DZYDZAN et 

al., 2019). A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é definida como uma 

doença não dependente de insulina e é caracterizada por 

hiperglicemia com um alto nível de glicose no sangue, o que 

leva a complicações graves, como doenças cardiovasculares 

(ZHANG et al., 2019; ZHAO et al., 2019). 

A DM2 também conhecida como “diabetes não insulina-

dependente” é responsável por 90% dos casos de diabetes. É 

a doença dominante em muitas sociedades modernas e está se 

tornando para a saúde pública uma séria ameaça em todo 

mundo. É um distúrbio metabólico complexo caracterizado por 

resistência à insulina (RI) e células-b das ilhotas prejudicando a 

função, que juntos vai resultar na incapacidade de fornecer 

insulina suficiente para atender as demandas do corpo eventual 

perda da célula-b (ZHAO et al., 2021). 

Numerosos estudos foram feitos para explorar as causas 

da hiperglicemia, podemos citar como exemplo α-glucosidase 

que se encontra localizada na membrana da superfície das 

células intestinais, onde pode efetivamente hidrolisar açúcares 

redutores de cadeia curta (exemplo a maltose e 

oligossacarídeo) para liberar uma única molécula de α-glicose, 

elevando os níveis de glicose no sangue (SUN et al., 2017). 

A busca por remédios que apresentem propriedades 

hipoglicemiantes e sejam capazes de corrigir distúrbios 

“Antocianinas” 

Idioma: português e inglês 
“Alimentação” 

“Diabetes Mellitus” 
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metabólicos e prevenir os processos de estresse oxidativos, 

glicação e peroxidação lipídica (LPO) em condições de diabetes 

é imprescindível nos dias de hoje. Produtos alimentares 

funcionais têm que influenciar a maioria dos processos que 

possuem propriedades antioxidantes para serem eficazes 

(DZYDZAN et al., 2019). 

Algumas das condições que estão fortemente 

associadas com a diabetes mellitus tipo 2 é a obesidade e a 

doença cardiovascular. Essas condições são reconhecidas 

como um componente inflamatório, uma série de citocinas e 

sinalização de vias inflamatórias estão envolvidas no 

desenvolvimento da DM2, ocorrendo dessa forma aumento nos 

níveis de vários biomarcadores inflamatórios, incluindo o fator 

de necrose tumoral-a, proteína c reativa, alto peso molecular 

adiponectina e interleucina, que são produzidas em parte pelo 

tecido adiposo branco em indivíduos obesos (ZHAO et al., 

2018). 

O tratamento tradicional da diabetes mellitus 2 (DM2) 

envolve geralmente múltiplas estratégias evolutivas que 

incluem uma variedade de medicamentos, exercícios físicos e 

controle da dieta. Os nutracêuticos, alimentos funcionais e 

fitoquímicos podem ser benéficos como adjuvantes ou terapia 

alternativa e, combinado com mudanças de estilo de vida 

adequadas, podem causar uma mudança positiva na evolução 

e prognóstico da DM (MENDES et al., 2018).  

Várias espécies de plantas e cogumelos têm sido 

utilizadas na medicina tradicional chinesa por terem 

demonstrado exercer efeitos antidiabéticos. Os produtos 

naturais bioativos que são usados no tratamento de diabetes 

estão baseados na modificação da estrutura de compostos 
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biologicamente ativos (leds) a fim de obter moléculas mais 

seguras, mais seletivas ou mais biodisponíveis, que é um 

requisito primário para o desenvolvimento de medicamentos. 

Um dos compostos que apresentaram a capacidade de mitigar 

a diabetes foi a antocianina (ZHAO et al., 2019). 

Quadro 1 - Vegetais, que possuem antocianinas e seus 

benefícios para os portadores de diabetes mellitus tipo 2, 

UFMA, 2021. 

Nome 

científico 

Nome 

popular 

Pigmento Benefícios para a 

saúde 

Autor 

Ribes 

nigrum 

Groselha  

preta 

Antocianinas 

 

 

Aumento nas 

atividades do 

LDL-R e estímulo 

do transporte de 

colesterol 

(MEHMOOD 

et al., 2021) 

 

Cornus 

mas L. 

 

 

Cereja 

cornalina  

Antocianinas 

 

Redução do nível 

de glicose no 

sangue. 

(DZYAN et 

al., 2019) 

Vaccinium 

myrtillus 

Mirtilo Antocianinas 

 

 

Proteção de 

inflamações que 

é induzida pela 

diabetes. 

(SONG et 

al., 2016; 

TOLENTINO 

et al., 2016; 

KIRSH et 

al., 2016). 

 

 

Fragaria 

vesca 

Morango Antocianinas 

 

alterar 

significativamente 

os níveis 

glicêmicos 

(RICHTER 

et al., 2017) 
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Oryzia 

sativa 

Arroz 

roxo 

(extrato) 

Antocianinas 

 

 

      

Regulou os 

eventos 

moleculares 

associados à 

inflamação 

induzida pela 

diabetes 

 

(CHEN et 

al., 2016). 

 

 

Lycium 

ruthenicum 

 

Espinho 

de caixa 

russo 

 

Antocianinas 

 

 

 

 

Redução da 

glicose no 

sangue, 

propiciando a 

prevenção e o 

controle da 

diabetes tipo 2. 

 

WANG et 

al., (2021) 

 

As antocianinas que se encontram presentes na Lycium 

ruthenicum Murray (LM) que é uma árvore de fruta comestível 

podem melhorar efetivamente os distúrbios do glico 

metabolismo, ajustando o consumo de glicose e a sua 

captação, sendo útil na redução dos níveis de glicose no 

sangue. Dessa forma as antocianinas podem inibir a atividade 

da α-glicosidase e, assim, reduzir os níveis de glicose, podendo 

ser um bom substituto para drogas sintetizadas como acarbose 

e metformina, e que podem ser usadas para prevenir e controlar 

a diabetes mellitus do tipo 2 (WANG et al., 2021). 

Um total de 14 antocianinas foram encontradas na 

Lycium ruthenicum Murray (LM) e 10 antocianinas individuais 

foram identificadas.  As antocianinas encontradas na LM estão 

principalmente na forma de glicosilação e estão conectadas 

com frações de açúcar, incluindo galactosídeo, glucosídeo, e 

rutinósido na terceira posição do anel C e na quinta posição no 
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anel A de peonidina, delfinidina e malvidina (WANG et al., 2021)

. 

A composição das antocianinas nas plantas é muito 

variável, sendo que algumas plantas apresentam apenas um 

tipo de antocianina, enquanto outras possuem diferentes 

estruturas. A título de exemplo, a cianidina encontra-se isolada 

na maçã, no figo e no pêssego; a delfinidina na beringela e na 

romã; algumas frutas têm duas antocianinas (cianidina e 

peonidina), como a cereja, enquanto outras têm mais de uma 

dezena de antocianinas distintas como a uva e o mirtilo. Em 

geral, a concentração de antocianina na maioria das frutas e 

vegetais varia de 0,1 a 1% do peso seco. (FREITAS, V., 2019). 

Frutas vermelhas coloridas podem ser fontes 

importantes de antocianinas inibidoras de α-glucosidase. Bagas 

de várias cores, especialmente as de mirtilo, groselha preta e 

madressilva azul, são amplamente distribuídas nas regiões das 

Grandes Montanhas Khingan, uma das maiores áreas de 

distribuição natural de frutas silvestres na China. Os resultados 

na análise quantitativa mostraram que a groselha preta tinha o 

nível mais alto de teor de antocianinas, logo em seguida a 

madressilva e a mirtilo (ZHANG et al., 2019). 

Muitas pesquisas demonstram o potencial antioxidante 

das antocianinas, além de sua capacidade em combater 

doenças crônicas neurodegenerativas, cardiovasculares e 

diabetes (CAMARGO, MARÍLIA CEOLIN [UNIFESP, 2018). A 

diminuição do nível de glicose no organismo em comparação a 

uma refeição feita com antocianinas e uma refeição sem o uso 

da mesma pode ser explicada pela inibição da enzima alfa-

glucosidase intestinal e da alfa-amilase do pâncreas pelas 

antocianinas (RÓŻAŃSKA; REGULSKA-ILOW, 2018). 
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O consumo das antocianinas vai propiciar um efeito 

regulatório que se dá pela expressão da regulação positiva do 

transportador de glicose GLUT4, que vai ocasionar a ativação 

da proteína quinase que consequentemente irá aumentar os 

níveis de monofosfato de adenosina (AMP) causando uma 

regulação negativa da proteína 4 ligada a retinol (RBP4) 

(RÓŻAŃSKA & REGULSKA-ILOW, 2016).  

O processo metabólico e o mecanismo de redução dos 

níveis de glicose no sangue ocorre da seguinte forma com a 

utilização das antocianinas, quando é levada para o trato 

intestinal: parte das antocianinas podem ser transferidas 

intactas através da parede do estômago para o fígado, em que 

vai ocorrer uma melhora na síntese de glicogênio, inibindo a 

gliconeogênese, vai se ter a melhora na função mitocondrial e 

aumento na produção de ATP e MMP, promovendo glico 

metabolismo, o restante das antocianinas podem ser 

transferidas para o intestino delgado (WANG et al., 2021). 

As antocianinas regulam a glicemia normalizando a 

secreção e a resistência à insulina, outros mecanismos 

importantes incluem a proteção das células β pancreáticas 

devido à capacidade das antocianinas em regular a apoptose. 

Além disso a antocianina tem efeito protetor no fígado por meio 

do equilíbrio do armazenamento e do metabolismo de lipídios 

de doenças como a hepatite, diabetes mellitus tipo 2 e doenças 

cardiovasculares (LES et al., 2020; MEHMOOD et al., 2021). 

De acordo com os resultados de estudos a antocianina 

presente na Lycium ruthenicum Murray elas podem aumentar a 

sensibilidade à insulina, o que é importante para controlar a 

diabetes que é dependente de insulina e elas melhoraram a 

função mitocondrial, dessa forma pode ser usada como uma 
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alternativa aos medicamentos prescritos na redução dos níveis 

de glicose no sangue e, assim, controlar a diabetes mellitus do 

tipo 2 (WANG et al., 2021). 

Em um estudo realizado com animais, verificou-se que a 

hemoglobina glicada aumentou significativamente em ratos 

diabéticos em comparação ao grupo de controle e diminuiu 

após o tratamento com extratos de frutas vermelhas de cereja 

cornalina que possuem antocianina, iridóides, ácidos fenólicos 

e flavonóides em sua composição. Não foram encontradas 

alterações significativas no nível de hemoglobina após a 

administração do extrato de frutos amarelas de cereja cornalina, 

sendo assim vemos que a Cornus mas L. induz efeitos 

hipoglicêmicos em ratos diabéticos (DZYDZAN et al., 2019). 

O estudo feito sobre o efeito da antocianina na fibrose 

cardíaca em ratos diabéticos demonstrou que os cortes de 

tecido cardíaco corados mostraram um alto acúmulo de 

colágeno ventricular no grupo de diabetes mellitus e, em 

contraste, o acúmulo desse colágeno foi significativamente 

reduzido nos corações de ratos com diabetes quando foram 

tratados com antocianina (CHEN et al., 2016) 

Os parâmetros funcionais cardíacos, como a dimensão 

diastólica final do ventrículo esquerdo diminuíram no grupo com 

diabetes mellitus, mas foram restauradas nos grupos de 

tratamento com antocianina, os resultados mostram que a 

antocianinas mantém de forma eficiente a função contrátil 

cardíaca. Os estudos sugerem que a suplementação do extrato 

de antocianina de arroz roxo seria potencialmente semelhante 

ao efeito terapêutico de reposição de insulina em corações com 

diabetes mellitus (CHEN et al., 2016). 
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A cereja cornalina (Cornus mas L.) pode ser considerada 

um suplemento alimentar  para o alívio de diabetes mellitus e 

as suas complicações, a administração dos extratos desse fruto 

pode iniciar a captação de glicose pelos tecidos periféricos e, 

assim, melhorar o metabolismo da glicose como uma das 

principais fontes de energia, além de provavelmente interferir 

no trânsito, digestão ou absorção de açúcares no intestino 

delgado, resultando na diminuição do nível de glicose no 

sangue (DZYDZAN et al., 2019). 

Foi realizado um estudo com ratos diabéticos em que 

demonstrou que o tratamento com antocianinas reverteu os 

efeitos que surgiram que foram a coloração imuno-histoquímica 

das seções de tecidos cardíacos mostrou um aumento na 

expressão do marcador de inflamação COX-2 em corações 

diabéticos, além disso, o nível de proteína TLR4 também foi 

visto como elevado, indicando um aumento nos possíveis 

eventos de inflamação cardíaca, como ativação de proteínas p-

Ikka / β, p-IkBa e p-NFkB (CHEN et al., 2016). 

Estudos sugerem que alimentos enriquecidos em 

polifenóis, especialmente as antocianinas, têm a capacidade de 

combater a diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares 

por meio do reequilíbrio da composição da microbiota intestinal. 

As antocianinas presentes na groselha preta aumentam a LDL-

R em células Caco-2, tomadas em conjunto, as antocianinas 

podem aumentar as atividades do LDL-R e estimular o 

transporte de colesterol (MEHMOOD et al., 2021). 

Os resultados dos estudos expuseram que os níveis de 

glicose estavam altos no grupo de diabetes mellitus, mas a 

partir do momento que houve a utilização da antocianina de 

extrato de arroz roxo, houve uma redução significativa após 4 
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semanas de tratamento. Após o tratamento com antocianina, o 

arranjo anormal das células miocárdicas e o aumento dos 

espaços intersticiais observados nos corações dos ratos com 

diabetes mellitus foram totalmente revertidos nos corações 

diabéticos (CHEN et al., 2016). 

Com base nos estudos os resultados sugeriram que a 

utilização da suplementação das antocianinas presentes no 

estrato roxo de arroz seria potencialmente semelhante ao efeito 

terapêutico da reposição de insulina em coração de indivíduos 

que apresentavam a doença crônica diabetes mellitus (CHEN 

et al., 2016) 

A retinopatia diabética está relacionada à 

neovascularização da retina estimulada por um nível elevado 

de glicose no sangue. Isso pode causar edema macular, 

descolamento da retina e glaucoma neovascular. A retinopatia 

diabética é uma das principais causas de cegueira nos Estados 

Unidos e estima que afete entre 28% e 40% dos pacientes com 

mais de 40 anos (KIRSCH et al., 2016). 

As antocianinas que são abundantes no mirtilo, fornecem 

proteção significativa contra muitas doenças crônicas, como é 

o caso da diabetes mellitus. Os resultados demonstram que o 

mirtilo pode proteger as células retinais do estresse oxidativo e 

da inflamação induzida por diabetes, e isso pode ser regulado 

por meio da sinalização Nrf2/HO-1 (SONG et al., 2016). 

O marcador de estresse oxidativo (MDA), é um produto 

da peroxidação lipídica, envolvendo a conversão oxidativa de 

ácidos graxos poliinsaturados. É a reação do radical livre 

biologicamente relevante mais estudada. Os dados do estudo 

mostraram que após a administração de 20, 40 e 80 mg/kg de 

mirtilo em 12 semana, os níveis de MDA diminuíram 
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significativamente. além disso, os níveis diminuídos de MDA no 

grupo de 80 mg/kg foram próximos ao grupo controle (SONG et 

al., 2016). 

As antocianinas exercem muitos efeitos curativos na 

diabetes mellitus tipo 2 e em doenças cardiovasculares por 

meio da modulação do estresse redox, microbiota intestinal, 

fatores de transcrição, metabolismo de lipídios, glicose e 

inflamação, as antocianinas previnem a progressão da lesão 

hepática. Pode-se sintetizar que a ingestão diária de 

antocianinas em uma quantidade apropriada em torno de 12-

150 mg por dia, pode ser benéfico para a saúde (MEHMOOD et 

al., 2021). 

Estudos mostraram que os níveis de glicose no sangue 

em um grupo que apresentava a diabetes mellitus foram 

significativamente maiores em relação ao grupo controle. No 

entanto, a partir do momento que se utilizou mirtilo que 

apresenta uma quantidade abundante de antocianinas, os 

níveis de glicose foram significativamente menores em relação 

aquele grupo com diabetes mellitus não tratado no final do 

período de 12 semanas (SONG et al., 2016). 

O mirtilo pode inibir efetivamente as anormalidades 

metabólicas da retina, reduzindo assim o estresse oxidativo e a 

inflamação, que são consideradas estágios importantes na 

progressão da retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a 

complicação mais comum do diabetes mellitus em adultos, é 

geralmente caracterizada por disfunção da microvasculatura 

retinal (SONG et al., 2016; TOLENTINO et al., 2016; KIRSH et 

al., 2016). 

Em um período de 8 semanas foi realizada a 

administração da suplementação de morango em um grupo que 
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apresentava algumas condições como diabetes e doença 

cardíaca. De acordo com estudos, a utilização do morango 

como suplementação reduziu significativamente o colesterol 

total e a lipoproteína de baixa densidade (LDL), demonstrando 

que o fruto proporcionou efeitos positivos em sua administração 

devido a sua composição ser rico em compostos fenólicos 

(CAMARGO, 2019). 

Os estudos indicaram que a antocianina que se encontra 

presente no extrato de arroz roxo regula os eventos 

moleculares associados à inflamação induzida pela diabetes e 

à hipertrofia e fibrose cardíacas subsequentes e, portanto, 

restaura a função cardíaca. A suplementação com 250 mg/kg 

de antocianinas reduz os níveis de diabetes mellitus (DM) no 

coração dos ratos que apresentavam a DM (CHEN et al., 2016). 

A procura por compostos antidiabéticos naturalmente 

presentes em frutas e hortaliças e que não estimulam efeitos 

colaterais, tem sido motivo de muitos estudos nos últimos anos. 

As pequenas frutas como é o caso dos morangos, mirtilo e a 

amora-preta dispõe de uma grande quantidade de vitaminas A, 

E e C e do complexo B e são vistas como antioxidantes, por 

contribuir no combate dos efeitos do estresse oxidativo e 

doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da 

diabetes e doenças cardíacas (CAMARGO, 2019). 

A amora-preta possui elevados índices de antocianinas 

e outros compostos fenólicos, especialmente flavonoides e 

elagitaninos, que colaboram para a sua alta capacidade 

antioxidante e outras atividades biológicas. Os estudos 

mostraram que o consumo de bebidas da amora-preta em 

circunstâncias de diabetes mellitus podem ser grandes aliados 
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ao combate da doença devido a composição dos compostos 

presentes neste fruto (CAMARGO, 2019). 

As características farmacológicas do morango estão 

relacionadas à presença de flavonoides (antocianinas, 

flavonóides, flavonóides), ácidos fenólicos e a vitamina C. 

Esses compostos apresentam atividade anticarcinogênica e 

anti-inflamatória. No diabetes mellitus, os compostos fenólicos 

e a vitamina C atuam na redução dos níveis de glicose 

circulante, devido à capacidade de estimular a secreção de 

insulina pelas células β pancreáticas (NUNES, et al., 2021). 

Podem reduzir o risco de doenças degenerativas, 

obesidade, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, 

doenças neurológicas e cânceres (AFRIN et al., 2016). Os 

polifenóis são fitoquímicos presentes em elevados teores no 

morango (200 mg 100 g -1 a 300 mg 100 g-1) (KIM et al., 2016), 

sendo as antocianinas os fenóis mais predominantes, contudo 

os polifenóis apresentam um teor de absorção pelo organismo 

de apenas 1% (WINK, 2016). São metabolizados na microbiota 

intestinal após atingir o ceco, resultando em uma menor 

biodisponibilidade. No entanto, as antocianinas são absorvidas 

rapidamente no estômago e no intestino delgado (ARIZA et al., 

2016), resultando em uma colaboração no aumento da 

utilização em processos antibacterianos, anti-inflamatórios e 

anticarcinogênicos. 

Dessa forma, as concentrações plasmáticas de vitamina 

C podem aumentar ou reduzir significativamente (p<0,05), 

dependendo do consumo (CHOI et al., 2017). Baixas 

concentrações plasmáticas de vitamina C estão associadas à 

resistência insulínica (DONIN et al., 2016) e câncer gástrico 

(HOANG et al., 2016).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As antocianinas oferecem benefícios para a saúde 

humana, podendo ser usadas na prevenção e tratamento de 

patologias como a diabete mellitus tipo 2. Os vegetais, 

hortaliças e frutas que apresentaram uma maior influência no 

tratamento de diabetes mellitus é a groselha preta (Ribes 

nigrum), a cereja coralina (Cornus mas L), mirtilo (Vaccinium 

myrtillus), morango (Fragaria vesca), casca da jabuticaba 

(Plinia trunciflora), extrato de arroz roxo (Oryzia sativa) e 

espinho de caixa russo (Lycium ruthenicum). 

De modo geral, as antocianinas beneficiam 

positivamente a saúde humana, o uso de alimentos que 

contenham esse tipo de pigmento proporciona uma melhor 

qualidade de vida. Podendo preservar as células do pâncreas, 

diminuir os níveis de glicose no sangue e fazer o controle do 

apoptose dessas células, melhorando a resistência à insulina e 

aumentando sua secreção, causando uma homeostasia no 

metabolismo da glicose. Quando usadas em doses altas a 

ANTs, possuem um potencial de fazer a prevenção ou o 

tratamento DM 2. 
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RESUMO: Técnicas de geoengenharia têm sido usadas para 

controlar o fósforo e cianobactérias com resultados promissores 

na recuperação de sistemas aquáticos em todo mundo. No 

entanto, o efeito que os produtos utilizados nessas técnicas 

podem causar na comunidade zooplanctônica ainda não estão 

claros. Nesse estudo, realizamos um experimento a nível de 

bancada para verificar os efeitos negativos da aplicação dos 

coagulantes policloreto de alumínio (PAC) e sulfato de alumínio 

(SUL) de forma isolada e combinada com argila modificada com 

lantânio (BML) na estrutura da comunidade zooplanctônica. O 

uso isolado de PAC e SUL e o uso combinado destes com BML 

reduziram eficientemente a concentração de fósforo total, 

ortofosfato e clorofila-a da água. No entanto, a argila modificada 

com lantânio apresentou menor eficiência de remoção ao longo 

do tempo. Observamos alterações significativas na estrutura da 

comunidade zooplanctônica ao longo dos dias de experimento 

que ocorrream de forma similar entre os tratamentos. Rotíferos 
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foram mais sensíveis à aplicação dos produtos e o aumento da 

biomassa de Cyclopoidas foram observadas ao longo do tempo. 

Esses resultados trazem implicações importantes para o 

manejo e restauração de sistemas eutrofizados e indicam que 

a técnica “floc & sink” pode ser usada na restauração de 

sistemas aquáticos, mas o uso da BML pode não ser indicada.  

 
Palavras-chave: Argila modificada com lantânio. Eutrofização. 

Geoengenharia. Policloreto de alumínio. Sulfato de alumínio.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Atividades humanas têm resultado no enriquecimento de 

nutrientes em ecossistemas aquáticos em todo mundo (SMITH; 

SCHINDLER, 2009). Esse processo de eutrofização cultural é 

um problema ambiental global e de qualidade de água que tem 

colocado em risco os serviços e funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos (CHORUS; BARTHAM, 1999). O 

aumento da biomassa da comunidade fitoplanctônica, em 

especial das cianobactérias, é um dos sintomas mais claros 

observados nesse processo de eutrofização. Essas 

cianobactérias podem causar alta turbidez, anoxia, mortandade 

de peixes, mal cheiro e sabor na água e representam uma séria 

ameaça à saúde humana e biota, visto que várias 

cianobactérias podem produzir uma variedade de toxinas 

nocivas. Assim, controlar e reverter o processo de eutrofização 

tem sido um grande desafio para a ecologia aquática 

(JEPPESEN et al., 1991; SØNDERGAARD et al., 2000). 

 Reduzir a carga externa de nutrientes é o primeiro e o 

mais importante método usado para controlar a eutrofização e 

restaurar lagos e reservatórios eutróficos (SU et al., 2021). No 
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entanto, a recuperação dos sistemas pode levar décadas 

devido a elevada carga interna de nutrientes presente nos 

sistemas. Assim, técnicas de geoengenharia (ferramentas que 

interferem nos ciclos biogeoquímicos para controlar a 

eutrofização) (LÜRLING et al., 2016) têm sido testadas em 

laboratório, mesocosmos e em campo, fornecendo resultados 

promissores na inativação do fósforo e remoção de 

cianobactérias da coluna de água (YANG, et al., 2016; ARAÚJO 

et al., 2018; LUCENA-SILVA et al., 2019). Nesta abordagem, 

são utilizados um coagulante e um composto de lastro que se 

complexam com a matéria orgânica e inorgânica na coluna de 

água, formando flocos que se precipitam (“floc and sink”) e se 

depositam no sedimento (LÜRLING et al., 2016). Os compostos 

de lastro podem ser argilas modificadas ou produtos naturais 

com capacidade de adsorção de fosfato (e.g. argila modificada 

com lantânio), enquanto os coagulantes variam entre sais 

metálicos, óxidos e hidróxidos os quais têm sido amplamente 

utilizados (e.g. policloreto de alumínio, sulfato de alumínio).  

 Embora esses produtos possam ser úteis no controle do 

nível de nutrientes e cianobactérias, se faz necessário avaliar 

os impactos da adição desses materiais exógenos nos 

componentes bióticos do ecossistema aquático (WANG et al., 

2015). Isso ocorre, pois alguns desses produtos são polímeros 

ou complexos inorgânicos que possuem metais pesados (e.g. 

Al, Fe) em sua constituição e podem reduzir o pH do sistema 

além de produzirem hidróxidos metálicos remanescentes (AL-

MUTAIRI, 2006, LÜRLING et al., 2016). Assim, a presença e 

concentração de coagulantes remanescentes na coluna de 

água e substrato após o processo de restauração por 

coagulação são fortemente relacionados com a toxicidade em 
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alguns sistemas aquáticos (AL-MUTAIRI, 2006; LIU et al., 

2017).  

Nos sistemas aquáticos a comunidade zooplanctônica é 

composta por consumidores primários e, portanto, tem papel 

chave nas redes tróficas mediando a ciclagem de nutrientes e 

o fluxo de energia aos níveis tróficos superiores e assim, sendo 

determinante em vários processos ecossistêmicos (KIØRBOE 

2011; BARNETT et al., 2007). Assim, se torna importante 

investigar os potenciais efeitos negativos da aplicação desses 

produtos na comunidade zooplanctônica. As investigações de 

toxicidade relacionada ao coagulante com combinações de 

alumínio e alumínio+polímero(s) demonstraram resultados 

mistos, incluindo reduções na toxicidade para o zooplâncton 

com tratamento de policloreto de alumínio (PAC) (SELCUK et 

al., 2007) e aumentos relacionados à dosagem na toxicidade de 

alumínio para zooplâncton e algas (GUIDA et al., 2004). 

Estudos experimentais a nível populacional têm mostrado que 

argilas modificadas apresentaram baixa toxicidade para 

cladóceros e copépodos, enquanto a adição de lantânio foi 

considera cronicamente tóxica para Daphnia spp. (STAUBER, 

2000; AFSAR; GROVES, 2009). No entanto, Lurling e Toalman 

(2010) não observaram efeito tóxico em Daphnia magma, 

embora os animais tenham se tornado menores, reproduzido 

menos e com maior tempo de maturação, resultando em 

menores taxas de crescimento populacional com o uso de argila 

modificada com lantânio, na presença de fosfato. Para rotíferos, 

van Ossterhout e Lurling (2013) sugeriram como adequada a 

aplicação de 0.15g de Phoslock L-1como a EC50 (metade da 

concentração efetiva máxima) em campo baseados na resposta 

do rotífero Brachionus calyciflorus. No entanto, Peng et al., 

(2019) verificaram o efeito de um floculante a base de solo 
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vermelho a nível de comunidade e verificaram redução 

significativa na densidade do zooplânctom, especialmente em 

rotíferos. Portanto, ainda não está claro quais os efeitos da 

aplicação desses produtos na estrutura da comunidade 

zooplanctônica de sistemas eutrofizados.   

Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 

experimentalmente os efeitos da aplicação de produtos 

utilizados nas técnicas “floc & sink” sobre a estrutura da 

comunidade zooplanctônica de reservatório eutrófico 

semiárido. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo e procedimentos em campo  

O reservatório Argemiro de Figueiredo (7º27.5'3'' S, 35º 

35'52.6'' W) está localizado no município de Itatuba, estado da 

Paraíba, Brasil. O clima da região é do tipo As´ (clima tropical 

com verão seco) de acordo com a classificação de Köppen-

Geiger (ALVARES et al., 2013) e um período chuvoso de 

fevereiro a julho. Esse reservatório está inserido na bacia do 

Rio Paraíba do Norte e tem uma capacidade máxima de 

armazenamento de 255,000,000 m3 de água, e é usado 

principalmente para abastecimento de cidades próximas, 

piscicultura e agricultura (AESA, 2021). Este sistema possui 

área média de 2,300 m2 e profundidade máxima de 58 m 

passou por intenso processo de eutrofização desde seu início e 

apresenta florações perenes de cianobactérias potencialmente 

tóxicas (CAVALCANTE et al., 2017). O reservatório é 

considerado hipereutrófico com concentrações médias de PT 

(945  21 g L-1) e clorofila-a (133  4 g L-1) com dominância 

das cianobactérias Planktothrix agardhii e Raphidiopsis 
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raciborskii (LUCENA-SILVA et al., 2019), e a comunidade 

zooplanctônica é principalmente composta por rotíferos e 

copépodos cyclopoidas. Para realização de experimento em 

escala de bancada, amostras de água e da comunidade 

zooplanctônica foram coletadas do reservatório Argemiro de 

Figueiredo em agosto de 2021, próximo a barragem, na zona 

litorânea a uma profundidade de 0.5m. Nesse período o 

reservatório estava com 13.2% de sua capacidade máxima 

(AESA, 2021).   

 

Desenho experimental  

 O experimento foi realizado em de agosto de 2021. 

Utilizamos 39 aquários de vidro com capacidade de 3.4L (0,1m 

x 0,1m x 0,34 m). Os ensaios de “floc & sink” foram realizados 

com os coagulantes: policloreto de alumínio (PAC) e sulfato de 

alumínio (SUL) e a argila: bentonita modificada com lantânio 

(BML) de modo a verificar o efeito isolado e em conjunto dos 

produtos. Assim, os tratamentos foram atribuídos em tréplicas 

da seguinte forma: Controle; PAC; SUL; BML; PAC+BML e 

SUL+BML. Para cada tratamento aplicamos as dosagens de 

8mg L-1 para os coagulantes e 100mg L-1 para a argila. Essas 

dosagens foram preestabelecidas como mais eficiente na 

remoção de fósforo, cianobactéria e cianotoxinas em estudo 

prévio realizado com amostras de água do mesmo reservatório 

(LUCENA-SILVA et al., 2019).  

 Os aquários foram preenchidos com água não 

processada (3L por aquário) do reservatório ao mesmo tempo 

para ter certeza que todos os tratamentos estivessem nas 

mesmas condições iniciais. A comunidade zooplanctônica foi 

coletada filtrando 234 L de água do reservatório com rede de 

plâncton com 68m de abertura de malha, transportadas em 
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frascos de polietileno e mantidas sem alimento até a inoculação 

nos aquários (aproximadamente quatro horas). A amostra 

filtrada foi igualmente distribuída nos aquários de modo que em 

cada um deles foram adicionados cerca de 100 gDW L-1 (g 

de peso seco por litro) da comunidade zooplanctônica.   

 

Amostragem e análises  

Amostras das variáveis físicas e químicas e clorofila-a 

foram coletadas após a adição da água do reservatório e da 

comunidade zooplanctônica (Dia 0) nos aquários. Duas horas 

após a aplicação dos produtos uma nova amostragem foi 

realizada (Dia 1) para atestar a eficiência dos produtos na 

remoção de fósforo, e em seguida no quarto (Dia 4). Em cada 

aquário, foram mensurados os valores de oxigênio dissolvido 

(mg L-1; HANNA-HI9146), pH (Quimis-Q400HM). As mostras de 

água foram coletadas cuidadosamente com seringas de 60 mL 

para evitar a ressuspensão das partículas decantadas. 

Alíquotas de 100ml de água foram coletadas para quantificar as 

concentrações de fósforo total (PT; g L-1) e fósforo reativo 

solúvel (SRP; g L-1) de acordo com APHA (2005). Alíquotas de 

5 ml de água foram coletadas para determinar a clorofila-a (g 

L-1) com auxílio do Analisador de Fitoplâncton e Fotossíntese 

de Excitação Múltipla (Walz - PHYTO-PAM II) que analisa a 

fluorescência da clorofila em suspensão incluindo as medidas 

de deconvolução dos principais tipos de pigmento do 

fitoplâncton através da excitação de comprimentos de ondas 

utilizados na diferenciação entre algas verdes (Verde); 

cianobactéria (Azul); diatomácias/dinoflagelados (Marrom) e 

organismos contendo ficoeritrina (e.g criptófitas; Tipo-PE). 

Antes da aplicação dos produtos e no primeiro, quarto e 

oitavo dia os aquários foram esvaziados e todo o volume de 
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água foi filtrado em redes de plâncton com abertura de malha 

de 68 m e posteriormente fixados em formol gliclosado 8% 

para análise da comunidade zooplanctônica. Cerca de 100 ml 

de água no fundo do aquário não foram filtrados de modo a 

evitar a coleta e quantificação de indivíduos mortos e removidos 

por açao dos coagulantes em cada tratamento. As espécies 

foram quantificadas em câmaras de Sedgewick-Rafter (1 mL), 

com a contagem de cinco subamostras por amostra em 

microscópio óptico (Zeiss Axio Lab.A1). A biomassa foi 

calculada usando regressões entre o peso seco (gDW L-1), 

comprimento e largura das espécies de rotíferos (RUTNNER-

KOLISKO, 1977) e microcrustáceos (DUMONT et al., 1975). A 

biomassa do zooplâncton foi separada em rotíferos, náuplios de 

copépodes, copepoditos de cyclopoida e copépoda cyclopoida.  

 

Análise dos dados  

Para verificar diferenças significativas entre os 

tratamentos em relação as variáveis físico-químicas e clorofila-

a ao longo do tempo, foi realizada uma Análise de Variância de 

Medidas Repetidas (rmANOVA) de dois fatores (tratamento x 

dias), seguida do post-hoc de Student-Newman-Keuls para 

discriminar as diferenças de cada sujeito em relação aos 

controles. Detectamos as variâncias das diferenças entre todas 

as combinações de grupos de fatores dentro dos sujeitos pelos 

testes de esfericidade de Mauchly e teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Nos casos de não esfericidade de 

variâncias, a correção de Greenhouse-Geisser foi aplicada. 

Para verificar variações significativas na biomassa da 

comunidade zooplanctônica entre os tratamentos ao longo dos 

dias, foi realizada um teste de escalonamento multidimensional 

não-métrico (nMDS) e os valores de stress foram 
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documentados. Os dados foram transformados em log (x + 1), 

para atender aos pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade e, em seguida, foram convertidos em 

matrizes de similaridade triangular usando distância de Bray-

Curtis. A diferença significativa entre os grupos formados foi 

avaliada com uma análise de variância multivariada 

permutacional (PERMANOVA) (9,999 permutações) 

(ANDERSON, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observamos diferenças significativas do pH da água 

após a aplicação dos produtos entre os tratamentos ao longo 

do tempo (F10,72= 3.46, p <0.001). No entanto, durante todo 

experimento o pH permaneceu alcalino variando de 7.35 a 8.93. 

Os menores valores foram observados no primeiro dia de 

aplicação para SUL e SUL+BML (Figura 1). Observamos 

diminuição na concentração de oxigênio dissolvido após a 

aplicação dos produtos ao longo do tempo em todos os 

tratamentos (F10,72= 2.14, p <0.03), o qual variou entre 4.55 e 

7.6 mg L-1. Os menores valores foram observados nos últimos 

dias de experimento para os tratamentos com BML e 

PAC+BML. 
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Figura 1. Oxigênio dissolvido (mg L-1) e pH entre os 
tratamentos ao longo dos dias de experimento. D, Dia; PAC, 
policloreto de alumínio; SUL, sulfato de alumínio; BML, 
bentonita modificada com lantânio. Letras diferentes em cada 
dia de cada tratamento indicam diferenças significativas (p 
<0.05) e os traços em cada barra indicam o desvio padrão.  

 
 

 Foram observadas reduções significativas nas 

concentrações de PT e SRP na interação dos tratamentos ao 

longo do tempo (F10,72= 18.64, p <0.05; F10,72= 8.82, p <0.05, 

respectivamente; Figura 2). Observamos as maiores eficiências 

de remoção de PT nos tratamentos com PAC, SUL, PAC+BML 

e SUL+BML os quais mostraram aumento na remoção do 

nutriente até o último dia de experimento (~89.8%; Tabela 1). 

De forma similar, observamos a maior eficiência de remoção de 

SRP nos mesmos tratamentos no primeiro dia após a aplicação 

dos produtos (~95.1%). No entanto, mesmo com redução 

significativa ao longo do tempo, a menor eficiência na remoção 

tanto de PT quanto de SRP foi observada no tratamento com 

BML (~ 58.7% e 69.2%, respectivamente; Figura 2).   
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Figura 2. Fósforo Total (PT, g L-1) e Fósforo reativo solúvel 

(SRP, g L-1) entre os tratamentos ao longo dos dias de 
experimento. PAC, policloreto de alumínio, SUL, sulfato de 
alumínio, BML, bentonita modificada com lantânio. Letras 
diferentes em cada dia de cada tratamento indicam diferenças 
significativas (p <0.05) e os traços em cada barra indicam o 
desvio padrão. 

 
 

Observamos reduções significativas na clorofila-a total 

na interação dos tratamentos ao longo do tempo (F10,72= 3.01, 

p <0.003). As maiores reduções de clorofila-a foram observadas 

nos tratamentos com PAC, SUL, PAC+BML e SUL+BML, as 

quais ocorreram no último dia de experimento (~ 81,7%). De 

forma menos eficientes, BML também mostrou redução na 

concentração de clorofila-a ao longo do tempo (63,9%). Antes 

de aplicação dos produtos a análise da clorofila-a revelou que 

a comunidade fitoplanctônica foi composta por algas azuis 

(cianobactérias) e organismos contendo ficoeritrina (criptófitas) 

a qual se manteve entre os tratamentos ao longo do tempo.  
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Figura 3. Clorofila-a (g L-1) obtida através da soma dos grupos 
Azul e Tipo-PE entre os tratamentos ao longo dos dias de 
experimento. PAC, policloreto de alumínio, SUL, sulfato de 
alumínio, BML, bentonita modificada com lantânio. Letras 
diferentes em cada dia de cada tratamento indicam diferenças 
significativas (p <0.05) e os traços em cada barra indicam o 
desvio padrão. 

 
 

De modo geral não observamos alterações drásticas nos 

valores de pH e concentração de oxigênio dissolvido da água 

após aplicação dos produtos. Além disso, os coagulantes 

utilizados (PAC e SUL) removeram eficientemente as 

concentrações de ortofosfato, fósforo total e clorofila-a. No 

entanto, observamos baixa eficiência no uso isolado da argila 

BML. Portanto, a eficiência observada do uso combinado de 

PAC+BML e SUL+BML parece ser resultado do mecanismo dos 

coagulantes per si e não da ação sinergética dos produtos. 

Resultados similares da baixa eficiência da BML foram 

observados por Lucena-Silva et al. (2019) indicando que o 

sucesso da técnica floc & sink não depende necessariamente 

do uso combinado de coagulantes e argilas. Miranda et al. 

(2017) também atestaram experimentalmente que tratamentos 
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com PAC foram eficientes na redução da biomassa de algas 

independente do uso de argilas.  

Estudos têm mostrado a eficiência de remoção de argilas 

modificadas com lantânio diminui com o aumento do pH 

(MOERMOND et al., 2001; TIAN et al., 2009). Em nosso estudo, 

antes da aplicação e ao longo dos dias no tratamento com BML 

o pH esteve acima de 8 o que pode ter potencialmente 

influenciado a capacidade de remoção de fósforo e partículas 

negativamente carregadas na água. Isso ocorre, pois, nessas 

condições em que o lantânio (La) se encontra como um cátion 

livre La+3, pode ocorrer uma maior competição entre OH- e as 

espécies de fosfato pelos locais de adsorção, diminuindo a 

formação do rabdofano (LaPO4 – nH2O) e consequentemente o 

sequestro de PO4
-3 da coluna de água (MOERMOND et al., 

2001; TIAN et al., 2009).  

Nossos resultados mostraram redução da biomassa 

fitoplanctônica, em especial das cianobactérias nos tratamentos 

com PAC, SUL e no efeito combinado destes com BML. A 

diminuição na biomassa algal nesses tratamentos se comportou 

de forma concomitante à redução na concentração de fósforo 

na água, indicando um efeito limitante dos nutrientes para a 

comunidade fitoplacntônica (SØNDERGAARD et al., 2000).  

Ao longo do experimento foram identificados 10 taxons 

da comunidade zooplanctônica os quais foram divididos em 

Cyclopoidas (3), Rotíferos (5) e fases larvais Náuplio e 

Copepodito de Cyclopoida. Antes da aplicação dos produtos, a 

comunidade zooplanctônica esteve composta por todos os 

grupos (Figura 4). De forma geral, verificamos variações 

significativas na estrutura da comunidade zooplanctônica por 

efeito dos tratamentos (Pseudo-F5,38: 2.91; p = 0.01), do tempo 

(Pseudo-F2,38: 39.44; p = 0.001), mas não na interação do efeito 
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dos tratamentos ao longo do tempo (Pseudo-F5,38: 1.47; p = 

0.19). Para cada grupo separadamente observamos efeito da 

interação do tratamento ao longo do tempo nos Náuplios 

(F10,72= 1.97, p <0.05) e para os Rotíferos (F10,72= 2.43, p <0.01). 

Para os Copepoditos de Cyclopoida e Cyclopoidas adultos, 

observamos apenas o efeito dos tratamentos (F5,72= 4.87, p 

<0.0006; F5,72= 5.96, p <0.0001, respectivamente). Nossa 

nMDS mostrou claramente a formação de dois grupos entre os 

dias de experimento (Figura 5). A estrutura da comunidade 

zooplanctônica antes da aplicação dos produtos é similar aos 

tratamentos no primeiro dia de experimento. No quarto dia 

observamos variação na estrutura da comunidade em relação 

ao primeiro, mas com similaridade entre os tratamentos 

(Pseudo-F1,56: 27.6; p = 0.001; Figura 4, 5). De forma geral, a 

ausência de rotíferos, em especial a espécie Brachionus 

calyciflorys, é observada entre os tratamentos, assim como o 

aumento da biomassa de Cyclopoida, com maior contribuição 

de Mesocyclops longisetus no último dia de experimento, são 

as principais alterações observadas.  
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Figura 4. Biomassa total (gDW L-1) da comunidade 
zooplanctônica entre os tratamentos ao longo dos dias de 
experimento. PAC, policloreto de alumínio, SUL, sulfato de 
alumínio, BML, bentonita modificada com lantânio. Letras 
diferentes em cada dia de cada tratamento indicam diferenças 
significativas (p <0.05) e os traços em cada barra indicam o erro 
padrão. 
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Figura 5. Escalonamento multidimensional não-paramétrico 
(nMDS) da comunidade zooplanctônica entre os tratamentos ao 
longo dos dias de experimento. PAC, policloreto de alumínio, 
SUL, sulfato de alumínio, BML, bentonita modificada com 
lantânio.  

            
O uso de coagulantes e argilas podem promover uma 

perturbação abrupta nas variáveis físicas, químicas e 

biológicas, que diretamente ou indiretamente influenciam a 

estrutura da comunidade zooplanctônica (SEDA, DEVETTER, 

2000; GLIWICZ et al., 2010). Em nosso estudo, observamos 

alterações na biomassa dos grupos zooplanctônicos entre os 

tratamentos aplicados. A diminuição significativa da biomassa 

de rotíferos (em especial de Brachionus calyciflorus) em todos 

os tratamentos a partir do quarto dia de experimento, indica a 

maior sensibilidade desses organismos às alterações nas 

condições físicas, químicas e biológicas da água promovidas 

pelos produtos (KALFF, 2002). Resultados similares também 

observaram reduções na abundância de rotíferos durante a 

aplicação de coagulantes e argilas em experimento a nível de 

laboratório e em mesocosmos in situ (VAN OOSTERHOUT, 

LÜRLING, 2011; PENG et al., 2019). 



EFEITO DA TÉCNICA “FLOC & SINK” NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE 
ZOOPLANCTÔNICA DE RESERVATÓRIO SEMIÁRIDO 

90 
 

Uma parte do coagulante permanece no meio ambiente 

em qualquer processo de tratamento de coagulação, e a 

concentração de coagulante está fortemente correlacionada 

com a toxicidade em alguns sistemas aquáticos (AL-MUTAIRI,  

2006). Esses coagulantes podem ser constituídos pelo metal 

pesado alumínio, o qual tem sido reconhecido como tóxico a 

diversos organismos aquáticos (DESOUKY et al., 2002; VRBA 

et al., 2006; WALTON et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2017). Em 

nosso estudo, apesar do efeito na redução na biomassa de 

rotíferos nos tratamentos com coagulantes que possuem 

alumínio em sua fórmula (PAC e SUL), a biomassa total da 

comunidade zooplanctônica se manteve similar ao longo do 

tempo nos tratamentos com uso isolado desses coagulantes. 

Resultados similares foram observados em estudos que 

avaliaram a toxicidade desses coagulantes na comunidade 

zooplanctônica (SCHUMAKER et al., 1993; SELCUK et al., 

2007; LOPUS et al., 2009). No entanto, esses resultados 

contrariam estudos que atestam o potencial tóxico das formas 

de alumínio na comunidade zooplanctônica (VRBA et al., 2006; 

QUIROZ-VÁZQUEZ et al., 2010; GARCÍA-GARCÍA et al., 

2017). Nesses estudos, o efeito negativo das formas de 

alumínio nas espécies de zooplâncton apresentam relação 

sinergética com a diminuição do pH na água. Assim, como não 

observamos a acidificação da água após a aplicação de PAC e 

SUL (pH > 7), isso pode ter explicado o menor efeito desses 

produtos na estrutura da comunidade zooplanctônica.  

 

CONCLUSÕES  

 

A aplicação dos produtos resultou em alterações 

semelhantes na estrutura da comunidade zooplanctônica. Além 
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disso, com exceção da BML, os produtos reduziram 

eficientemente as concentrações de fósforo e clorofila-a da 

água. Vale salientar que o uso combinado de PAC+BML e 

SUL+BML mostraram eficiência de remoção similar aos 

tratamentos com os coagulantes isolados, mas efeitos 

negativos na comunidade zooplancônica também foram 

observadas. Os resultados aqui recolhidos têm implicações 

importantes para o manejo e restauração de sistemas 

eutrofizados, visto que como os coagulantes sozinhos foram tão 

eficientes quanto o uso combinado com a argila o custo 

benefício da aplicação in situ pode ser melhorada. No entanto, 

estudos futuros devem ser realizados de modo a avaliar o efeito 

desses produtos na comunidade zooplanctônica com unidades 

experimentais maiores e com maior duração de modo a 

perceber a manutenção ou não dessas alterações ao longo do 

tempo.  
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RESUMO: A hipertensão arterial (HA) é o maior fator de risco 
para doenças cardiovasculares e atinge aproximadamente 30% 
da população mundial. Há estudos em modelos experimentais 
cujo o desenvolvimento dessa fisiopatologia cardiovascular é 
caracterizada pelo aumento da Angiotensina-II (Ang-II) 
plasmática, neuroinflamação e redução da permeabilidade da 
barreira hematoencefálica (BHE). Outros estudos mostram que 
a micróglia possue papel crucial na neuroimunoproteção 
cerebral. Entretanto, um desbalanço na atividade dessas 
células gliais pode culminar em uma resposta neurotóxica, 
gerando uma resposta pró-inflamatória, a qual induz 
neuroinflamação e aumento da permeabilidade da BHE, 
contribuindo com o acesso da Ang-II plasmática a áreas do 
sistema nervoso central (SNC) envolvidas diretamente com a 
modulação da atividade simpática cardiovascular. O objetivo 
dessa revisão foi reunir alguns dados experimentais recentes 
que demonstrem a participação da micróglia na gênese da 
hipertensão. Os estudos mostram que, em animais hipertensos, 
a micróglia ativa atua liberando citocinas pró-
inflamatórias,promovendo neuroinflamação e aumento da 
permeabilidade da BHE, além de atuar em núcleos centrais 
envolvidos com a modulação simpática, promovendo disfunção 
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da atividade astrocítica e aumento da neurotransmissão 
glutamatérgica. Apesar dos achados demonstrarem a 
participação central da micróglia e astrócitos para o 
estabelecimento/manutenção da hipertensão arterial, ainda 
sabe-se pouco a respeito dos mecanismos envolvidos na 
disfunção dessas células gliais e sua interação com a 
simpatoexcitação em animais hipertensos. 
Palavras-chave: Células da glia e hipertensão. Hipertensão 

renovascular. Neuroinflamação. Permeabilidade da barreira 

hematoencefálica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão arterial: classificação, tratamentos e 

estudos experimentais 

 

A Hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não 

transmissível,dependente, para o seu desenvolvimento, de 

fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais, sendo um 

problema de saúde global (ARQUIVOS BRASILEIROS DE 

CARDIOLOGIA, 2021; BARROWS; RAMEZANI; RAJ, 2019). 

Essa fisiopatologia é definida por altos níveis de pressão arterial 

(PA), correspondentes a valores maiores ou igual a 140/90 

mmHg PA sistólica e diastólica, respectivamente (BARROSO et 

al., 2021).  

A HA pode ser classificada como primária ou secundária, 

sendo a primária uma condição na qual não é possível 

identificar uma causa única do aumento crônico da pressão 

sanguínea e esta é responsável por 90% a 95% dos casos. Já 

a HA secundária corresponde de 5% a 10% do total de casos 

de hipertensos e o aumento da PA, nesses casos, possui causa 

identificável (BARROSO et al., 2021; MILLS; STEFANESCU; 
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HE, 2020; PUAR et al., 2016; SILVA, 2019; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020).  

A HA é o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares (DCVs), estando associada a 41% das mortes 

por essa causa e 51% por doenças cerebrovascular, no ano de 

2017 (ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, 2021). 

Somando-se a isso, estudos revelaram que 27% dos pacientes 

com COVID-19 que apresentaram a síndrome do desconforto 

respiratório agudo eram hipertensos (SCHIFFRIN et al., 2020). 

Atualmente, a HA acomete cerca de 30% da população mundial 

adulta (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020; 

BARROSO et al., 2021) e sua prevalência aumenta conforme a 

idade, atingindo 69,9% dos idosos (MALTA et al., 2018; 

PIMENTA et al., 2015). 

O tratamento da HA abrange medicamentos com ação 

diurética, inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA) e bloqueadores dos receptores AT-1 da Angiotensina-II 

(Ang-II), inibidores direto da renina, dentre outros (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Tais medicamentos 

quando usados em associação possuem boa eficácia 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). No 

entanto, alguns indivíduos apresentam resistência mesmo com 

o uso combinado de medicamentos farmacológicos e não 

farmacológicos (NEUBIAP et al., 2018). A dificuldade no 

tratamento de hipertensos se dá justamente por ser uma 

condição clínica multifatorial (GEWEHR et al., 2018). Nesse 

contexto, a busca tanto por novas terapias eficazes quanto uma 

melhor compreensão dos mecanismos de desenvolvimento e 

manutenção da HA são imprescindíveis.  

Experimentalmente, há diferentes modelos de 

hipertensão, como o modelo dietético e genético (spontaneous 
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hypertensive rats – SHR) (MALINOSK et al., 2016). Destaca-se 

também o modelo experimental de Goldblattet, modelo 2 rins 1 

clip (2R1C), que consiste na indução da hipertensão 

renovascular (HRv) a partir da supressão do fluxo sanguíneo ao 

rim após implante de um clip de prata na artéria renal do animal 

(GOLDBLATTET et al., 1934). Esse modelo é caracterizado por 

perda imeditada da sensibilidade barorreflexa, seguida de 

redução da atividade parassimpática e aumento do tônus 

simpático (que é observada já na 4 semana após a clipagem 

arterial) (OLIVEIRA-SALES et al., 2016). Além disso, Martinez-

Maldonado et al. (1991) relataram que esse modelo 

experimental é caracterizado por três fases e que a segunda 

fase do estabelecimento da hipertensão é caracterizada por um 

aumento na concentração de angiotensina-II (Ang-II) 

plasmática, um potente peptídeo vasoconstritor (LI; ZHANG; 

ZHUO, 2017). 

 

Modulação da pressão arterial e implicação na hipertensão 

arterial 

 

A manutenção da PA em níveis fisiológicamente normais 

é modulada por um conjunto de mecanismos que agem a curto, 

médio e longo prazo,controlando parâmetros bioquímicos e 

mecânicos (EIBL et al., 2019; MICHELINI, 2018). Os principais 

agentes do controle momento a momento da PA são os 

barorreceptores e mecanorreceptores presentes na artéria 

aorta e na bifurcação das carótidas, sensíveis a distenção da 

parede dos vasos, os quais enviam sinais aferentes ao SNC 

para que este promova a modulação da PA a partir de vias 

neurais  eferentes  autonômicas simpática e parassimpática. 

(EIBL et al., 2019; SALMAN, 2016).  
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Na modulação da PA a longo prazo, os rins 

desempenham um papel importante através do controle do 

volume sanguíneo, por meio da modulação do balanço de NA+ 

e água, além da liberação de hormônios (RIET et al., 2015; 

MICHELINI; FRANCHINI, 2018). O sistema renina angiotensina 

(SRA) é o principal mecanismo atuante a médio/longo prazo 

(GONZALES et al., 2019; LIU; SHI; SAMNERS, 2016). A 

ativação do SRA se dá em situação de hipovolemia, 

hiposmolalidade ou hipotensão. Nessas condições, ocorre a 

liberação da renina pelas células justaglomerulares da arteríola 

aferente.No plasma, a renina cliva seu substrato, o 

angiotensinogênio (um oligopeptídeo), em Angiotensina-I (Ang-

I), um decapeptídeo com atividade vasoconstritora leve, não 

possuindo, então, ação suficiente para causar alterações 

significativas na PA. No entanto, esse peptídeo é clivado pela 

enzima conversora de angioensina (ECA), localizada no 

endotélio vascular, transformando então a Ang-I em um 

octapeptídeo com ação vasoconstrictora, a Ang-II, que atua 

através do seu repector AT1 (AT1R) (FLÔR et al., 2018; LI; 

ZHANG; ZHUO, 2017; KAWAI et al., 2017; RIET et al., 2015; 

SATA et al., 2018). A Ang-II atua modulando a hemodinâmica 

renal, induzindo  uma maior constrição da arteríola eferente e 

consequente aumento do rítmo de filtração glomerular. Além 

disso, esse peptídeo, atuando nas células dos túbulos renais, 

promove o aumento da reabsorção de Na+, por meio do 

aumento da síntese e inserção do transportador NHE3 

(Isoforma 3 do trocador de Na+/H+) na membrana basolateral 

do túbulo renal proximal. Além de ser o principal estímulo para 

a liberação da aldosterona pelas células da zona glomerulosa 

do cortéx adrenal. A Ang-II ainda tem ações no SNC em núcleos 

desprovidos de BHE, como o núcleo subfornicial (SFO) 
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promovendo, então, aumento da ingestão e retenção de água 

através do estímulo da sede e secreção do hormônio anti-

diurético (ADH), o qual atua no túbulo distal e coletor, 

promovendo a inserção de aquaporinas na membrana lumial 

desses segmentos do néfron, induzindo, consequentemente, 

aumento da reabsorção de água. Em conjunto, as ações da 

Ang-II promovem aumento da volemia e, consequentemente, o 

reestabelecimento dos níveis basais da PA em condições 

fisiológicas (BIANCARDI; STERN, 2016; FERREIRA et al., 

2020; KLOET et al., 2015; MICHELINI, 2018; SATA et al., 2018).  

No entanto, a ativação desbalanceada do SRA pode 

corroborar para o desenvolvimento da hipertensão, como é 

observado no modelo de hipertensão renovascular (HRv, 

modelo de Goldblattet) (MARTINEZ-MALDONADO et al., 

1991). Estudos mostram que, na HA dependente de Ang-II, o 

aumento plasmático desse peptídeo promove fragilização da 

BHE e consequente aumento da sua permeabilidade, 

permitindo que Ang-II, nessa condição, atue em núcleos 

cardiovasculares antes protegidos por essa barreira, como a 

região ventrolateral rostral do bulbo (RVLM) e o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) (BIANCARDI; STERN, 

2016). A BHE é uma barreira crucial que fornece proteção 

metabólica e física ao SNC. Esta é composta por proteínas de 

junção e células da glia, como os astrócitos e as células da 

micróglia (BIANCARDI; STERN, 2016; SETIADI et al., 2017).  

 

Células da glia e a modulação da pressão arterial 

 

Os astrócitos e a micróglia desempenham papéis 

complementares no apoio ao desenvolvimento de sinapses e 

na resposta a sinais neuronais (VAINCHTEIN; MOLOFSKY, 
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2020). Os astrócitos possuem íntimo contato com os neurônios 

e, além da função de sustentação e nutrição, possuem também 

capacidade de recapatação de neurotransmissores da fenda 

sináptica, liberação de gliotransmissores e proteção mecânica 

à ação neuronal através dos seus prolongamentos (PEKNY et 

al., 2016). Estudos recentes têm revelado uma disfunção da 

atividade de recaptação de glutamato por células astrogliais em 

alta concentração de Ang-II (FLÔR et al., 2018; STERN et al., 

2016), o que poderia promover aumento da pressão arterial 

(STERN et al., 2016). Já as células microgliais são células 

derivadas dos macrófagos  e componentes do sistema 

neuroimune  (BADIMON et al., 2020), cuja disfunção está 

envolvida com a modulação da pressão arterial e da atividade 

simpática em animais  hipertensos (SHI et al. 2010). 

Além do aumento da permeabilidade da BHE, outro fator 

correlacionado a HA é a neuroinflamação (BIANCARDI et al., 

2016). Estudos sugerem que o aumento da Ang-II plasmática 

contribui para a disfunção dos astrócitos e micróglia, 

promovendo a neuroinflamação e comprometendo, 

consequentemente, a permeabilidade da BHE e aumento da 

pressão arterial (BIANCARDI et al., 2016; LI et al., 2017a; LI et 

al., 2017b; SHI et al., 2010; SIGMUND; GROBE, 2020; STERN 

et al., 2016). 

 Apesar desses estudos, sabe-se pouco a respeito da 

interação mecanicista entre o aumento da Ang-II plasmática, 

neuroinflamação e aumento da permeabilidade da BHE na HA. 

Nesse sentido, uma das linhas de pesquisa do nosso 

laboratório investiga a participação da micróglia e dos astrócitos 

bulbares na modulação da PA em ratos com HRv.  

Dessa forma, o presente trabalho de revisão tem como 

objetivo reunir dados existentes na literatura a respeito da 
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participação das células microgliais no desenvolvimento da 

neuroinflamação e aumento da pressão arterial, características 

da hipertensão arterial. E, com isso, mostrar como a micróglia 

pode estar corroborando para o desenvolvimento dessa 

fisiopatologia cardiovascular. Tendo em vista que, a 

compreensão de mecanismos fisiopatológicos da HA pode 

revelar novos alvos terapêuticos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um levantamento bibliográfico do tipo revisão 

da literatura de cunho qualitativo descritivo, desenvolvido com 

base nas células imunológicas centrais, a micróglia, bem como 

a sua participação no desenvolvimento da hipertensão arterial. 

Foram utilizadas as plataformas “National Center of 

Biotechnology Information” (NCBI), “Google scholar”, “Scielo” 

(Scientific Electronic Library Online) e “Science Direct” para 

reunir os artigos científicos. As escolhas das plataformas de 

busca justificam-se pelo fato desses sites fornecerem a 

possibilidade de encontrarmos resultados em revistas de 

diferentes áreas das ciências biológicas. Como método de 

critério para a escolha dos trabalhos, foram selecionados 

estudos de idioma inglês e português, com delineamento 

descritivo e/ou experimental, publicados preferencialmente no 

período de 2016 a 2021, utilizando as palavras chaves 

“micróglia”, “microglia and hypertension”, “neuroinflamação”, 

“hypertension”, "blood brain barrier and hypertension” para a 

pesquisa dos referentes estudos. Foram excluídos da revisão 

bibliográfica os trabalhos que não correspoderam ao eixo 

temático, trabalhos com ano de publicação fora do período 
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estipulado, afim de garantirmos uma revisão que trouxesse 

resultados atualizados acerca do assunto dessa revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Hipertensão arterial: ação da Ang-II periférica e o aumento 

da permeabilidade da barreira hematoencefálica 

 

É conhecido que na HA há o aumento da atividade do 

SRA, cujos mecanismos intracelulares desencadeados estão 

envolvidas no desenvolvimento e/ou manutenção da HA 

(BIANCARDI; STERN, 2016; SETIADI et al., 2017).  

A Ang-II é um hormônio peptídeo composto por oito 

aminoácidos, logo suas características estruturais não 

permitem que esta atravesse a BHE. Entretanto a Ang-II 

plasmática atua em órgãos circuncentriculares (CVOs), os 

quais são desprovidos de BHE (BIANCARDI; STERN, 2016). A 

ação da Ang-II nesses núcleos centrais se faz através da 

ativivação dos seus receptores AT1, os quais, por meio da ação 

da proteína quinase C (PKC), desencadeiam diferentes 

mecanismos intracelulares, incluindo estímulo da produção 

central de Ang-II em um fenômeno denominado “Ang-II de 

novo”. Assim, a Ang-II periférica estimula vias 

angiotensinégicas centrais com projeções à núcleos envolvidos 

com a modulação da atividade simpática (BRAGA et al., 2011; 

FLÔR et al. 2018; DE KLOET et al., 2015). Além disso, na HA 

o aumento da permeabilidade da BHE permite que a Ang-II 

plasmática tenha acesso a outros núcleos do SNC, 

anteriormente protegidos por essa barreira, como o núcleo do 

trato solitário (NTS) e o RVLM no bulbo e o PVN no hipotálamo. 

Tais núcleos estão envolvidos nas vias neurais de modulação 
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dos reflexos cardiovasculares, bem como da modulação da 

atividade simpática e pressão arterial (BIANCARDI; STERN, 

2016) (Figura 1).  

A BHE é um sincício rigidamente regulado por células 

endoteliais, com propriedades de transporte transcelular e 

paracelular baixas que circundam os vasos cerebrais e 

protegem o microambiente neuronal de componentes 

neurotóxicos (HARUWAKA et al., 2019). Proteínas de junção, 

astrócitos, pericitos e micróglias são componentes da unidade 

neurovascular que mantêm a integridade da BHE (SETIADI et 

al., 2017). Como já citado, estudos revelaram que a HA é 

caracterizada por um aumento na permeabilidade da BHE, o 

que permite acesso a diferentes núcleos os SNC, não apenas 

da Ang-II, mas também de outros componentes, como 

mediadores inflamatórios periféricos (MEISSNER et al., 2017).  

O aumento da permeabilidade da BHE na HA é 

promovida, em parte, pela ação da Ang-II através dos 

receptores AT1, visto que o tratamento de animais hipertensos 

com o losartana, um antagonista do receptor AT-1, além de 

promover redução da PA, reduziu a permeabilidade da BHE 

(PELISCH et al. 2011; SETIADI et al., 2017).  
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Figura 1: Agiotensina-II infiltra a barreira hematoencefálica e 
atua em núcleos simpatoextitatórios. LT- lámina terminal; SFO 
- núcleo supra óptico; MnPO - área pré-óptica mediana; OVLT - 
órgão vasculoso da lâmica terminal; PVN - núcleo 
paraventricular do hipotálamo; SON - núcleo supra óptico; 
RVLM - região rostro ventro lateral do bulbo; IML - coluna 
intermédio lateral; SNA - atividade simpática; BP - pressão 
arterial 

 

 
Fonte: Biancardi; Stern, 2016. 

 

 

Células astrogliais e a gênese e manutenção da 

hipertensão arterial 

 

Há evidências de que a Ang-II age nos astrócitos através 

dos seus receptores AT1, promovendo redução da sua 

capacidade para promover a recaptação do glutamato, o 

principal neurotransmissor excitatório do SNC (FLÔR et al., 

2018; STERN et al., 2016), contribuindo para o aumento do 

glutamato entre as sinapses e consequente aumento da 

atividade neuronal. Estudos de Stern et al. (2016) observaram  
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que o bloqueio dos transportadores de glutamato nos astrócitos 

(GLT-1) do PVN de ratos normotensos anestesiados promoveu 

um aumento da atividade simpática renal e um aumento da PA. 

Sugerindo que a Ang-II poderia atuar em astrócitos, induzindo 

a redução da atividade dos recaptadores de glutamato 

astrocíticos, os quais são importantes para promover o 

clearance desse neurotransmissor no espaço extracelular, 

promovendo, consequentemente, um aumento do glutamato 

extracelular, o qual então atua em receptores extrasinápticos, 

promovendo aumento na atividade neuronal (FLÔR et al., 2018; 

SETIADI et al., 2017; STERN et al., 2016). Ou seja, esses 

estudos sugerem que a Ang-II pode promover disfunção da 

atividade astrocítica, induzindo, consequentemente, HA.  

Outros estudos sugerem que a Ang-II e as citocinas pró-

inflamatórias periféricas atuam sobre o endotélio da BHE, 

promovendo a ruptura de proteínas de junção, determinando 

uma interrupção dessa barreira e, assim, agindo sobre os 

neurônios, células astrogliais e microgliais, promovendo a sua 

disfunção (SETIADI et al., 2017). A ação da Ang-II sobre as 

células da micróglia promove a liberação de citocinas pró- 

inflamatórias, bem como induzindo o estresse oxidativo, 

levando ao desenvolvimento da neuroinflamação. Nesse 

contexto, há estudos mostrando o envolvimento das células 

microgliais no desenvolvimento da neurofinflamação e aumento 

da PA na hipertensão neurogênica (SETIADI et al., 2017). 

 

Células microgliais e neuroinflamação na hipertensão 

 

As células microgliais são as células imunes do SNC e 

correspondem a 10% das células adultas presentes no cérebro. 

Desempenham uma variedade de funções biologicamente 
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importantes, incluindo o suporte ao desenvolvimento neuronal, 

poda sináptica (eliminação de sinapses em excesso) ou 

eliminação de células mortas. Em situações fisiológicas basais, 

a micróglia permanece em seu estado inativo, com morfologia 

ramificada. Contudo em situação de infecções e lesões, essas 

células se adaptam, morfológica e fenotipicamente, mudando 

para estados ativos em virtude de sua plasticidade, retraindo 

suas ramificações e se tornando mais ameboides. Esse estado 

ativo desencadeia a produção de uma variedade de 

substâncias pró-inflamatórias e neuroativas, incluindo citocinas, 

quimiocinas e espécies reativas de oxigênio (EROs).  

A atividade responsiva da micróglia possui duas ações 

opostas. Uma está voltada para o auxílio na defesa contra 

patógenos, por exemplo, em situação de infecção essas células 

podem atuar sobre a BHE deixando-a “mais seletiva”. Esta ação 

imunoprotetora reduz  a possibilidade de infiltração de 

patógenos ao SNC. A segunda resposta microglial pode se 

tornar neurotóxica em certas situações por acarretar uma 

neuroinflamação e contribuir, com isso, para desordens no SNC 

como, por exemplo, em doenças neurodegenerativas. Tem-se 

observado intensa influência da atividade pró-inflamatória 

microglial para o desenvolvimento/manutenção da hipertensão, 

por promover, em parte, neuroinflamação e fragilização da 

BHE. Tendo como principal teoria a via de ativação microglial 

induzida por Ang-II (BADIMON et al., 2020; BIANCARDI et al., 

2016; BUTOVSKY; WEINER, 2018; HANSEN; HANSON; 

SHENG, 2018; HARUWAKA et al., 2019; MASUDA et al., 2020; 

MASUDA; PRINZ, 2016; SHEN et al., 2015).  

Estudos sugerem que a inflamação sustentada induz a 

micróglia a se modificar em um fenótipo com capacidade de 

fagocitar pés terminais astrocíticos e prejudicar a função da 



ATIVIDADE PRÓ-INFLAMATÓRIA MICROGLIAL CONTRIBUI PARA O 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL  

109 
 

BHE (HARUWAKA et al., 2019). Essa modificação morfológica 

microglial é modulada pela expressão do CD68, uma 

glicoproteína transmembranar expressa em macrófagos 

fagocíticos e células microgliais ativadas. 

A micróglia ativada, ao fagocitar os prolongamentos 

terminais astrocíticos (endfeet) durante uma inflamação 

sistêmica prolongada, contribuem para o aumento da 

permeabilidade da BHE (HARUWAKA et al., 2019). 

Corroborando com isso, há estudos mostrando que, em 

modelos animais hipertensos dependentes de Ang-II e com 

inflamação sistêmica sustentada, o tratamento com minociclina, 

um antiobiótico inibidor da atividade inflamatória das células 

microgliais, reduziu a PA e a concentração de citocinas pró-

inflamatórias no PVN, bem como aumento da concentração das 

citocinas anti-inflamatórias também no PVN (SHI et al., 2010). 

Interessantemente, esses resultados sugerem um importante 

papel da neuroinflamação induzida pela micróglia ativa no 

desenvolvimento e/ou manutenção da HA (SHI et al., 2010). 

Resultados de estudos de Li et al. (2017b) demonstraram 

que, em animais hipertensos, por administração subcutânea de 

Ang-II, houve uma maior densidade de micróglia ativada na 

região do PVN, caracterizando uma microgliose, a qual foi 

atenuada após a administração do TGF-β (fator de crescimento 

transformante beta, que possui seu receptor expresso na 

micróglia em condições normais), uma proteína cuja perda  

resulta em aumento da morte neuronal e microgliose em lesões 

cerebrais. Foi visto que a administração intracerebro ventricular 

(ICV) do TGF-β resultou em atenuação da neuroinflamação e 

redução da PA nos animais com hipertensão Ang-II 

dependente. Esses resultados demonstraram não apenas a 

intensa participação da atividade pró-inflamatória microglial 
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para o aumento da PA, mas também sugeriu que o TGF-β é 

capaz de modular a ativação microglial, impedindo que se 

diferencie em um estado pró-inflamatório, podendo este ser um 

novo alvo para o tratamento da HA (LI et al., 2017b). 

Além disso, estudos de Shen et al. (2015) observaram 

uma redução da PA em camundongos com hipertensão 

induzida por infusão subcutânea (sc) com Ang II ou alimentação 

com L-NAME em água potável, frente a inibição microglial. Para 

isso, foram utilizados camundongos transgênicos CD11b-

receptor da toxina da difteria (DTR), ou seja, camundongos  

modificados geneticamente de forma que apenas as células 

microgliais no SNC expressam o receptor da toxina difteria 

(DTR), e a PA foi avaliada após inibição da atividade microglial 

por administração da toxina da difteria (DT, tóxico para as 

células). Nesses animais, devido a modificação genética pré-

determinada, apenas as células micrógliais foram suprimidas e 

a resposta observada originou-se de sua inibição. Os 

resultados, em ambos os modelos de hipertensão (Ang-II ou L-

NAME), mostraram que a inativação microglial  promoveu a 

redução gradual da PA. Além disso, através de análise por 

ELISA, notou-se que a hipertensão resultou em aumento 

significativo das citocinas TNF-α e IL-1β, cenário que foi 

revertido após a inativação da da micróglia. A transferência de 

micróglia ativada para camunfongos C57BL/6J naive resultou 

em aumento da resposta pressora. Em conjunto, esses 

resultados sugerem que a atividade pró-inflamatória das células 

microgliais está envolvida com o desenvolvimento da 

neuroninflamação observada em animais hipertensos (SHEN et 

al., 2015). 

Estudos de Biancardi et al. (2016) mostraram que as 

células micrógliais do PVN expressam os recepetor AT1 e o 
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TLR4, um receptor que desempenha um papel importante na 

imunidade inata e contribui para a indução da neuroinflamação. 

Através de ensaios imunohistoquímicos, foi observado  que 

tanto a ativação microglial quando a produção de EROs é 

dependente do TLR4, visto que, a neuroinflamação no PVN e a 

produção de EROs é prevenida em animais deficientes de 

TLR4. Esses resultados sugerem uma interação entre o sistema 

renina-angiotensina central e a imunidade inata na regulação 

de fluxos neuro-humorais do PVN (BIANCARDI et al., 2016). 

Somado a isso, estudos de Kerkhofs et al. (2020) 

constataram que camundongos com hipertensão dependente 

de infusão de Ang-II demonstraram, além da neuroinflamação 

e aumento da permeabilidade da BHE, um prejuízo significativo 

na memória de curto prazo dos animais, a qual foi atenuada 

após inibição da atividade das células microgliais. Esses 

resultados suportam a hipótese de que essas células imunes 

exercem um papel crítico na patogênese do comprometimento 

cognitivo relacionado à hipertensão e acentua a relevância da 

interação vascular-imune para a homeostase cerebral. A partir 

desses resultados, sugere-se que a expressão fenotípica 

microglial modulada adequadamente pode ser relevante para 

prevenir a progressão do comprometimento cognitivo vascular 

(perda da função mental devido à destruição do tecido vascular) 

(FOULQUIER et al., 2018; KERKHOFS et al., 2020) 

É sabido que a micróglia possui receptores para 

neurotransmissores, incluindo para glutamato e, devido a isso, 

a atividade neuronal pode potencializar as respostas dessas 

células imonológicas cerebrais (HU et al., 2019; LI et al., 2020). 

Tendo em vista que, a atividade de captação de glutamato 

extrasináptico pelos astrócitos encontra-se prejudicada na HA 

induzindo, assim, um aumento na disponibilidade do glutamato 
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extracelular e consequente aumento da ativida pós-sináptica 

(STERN et al., 2016), pode-se sugerir uma relação entre a 

atividade microglial nessa condição clínica e a alta 

concentração desse neurotransmissor excitatório. Além disso, 

foi observado que, no PVN de ratos hipertensos Ang-II 

dependente, houve um aumento na expressão do receptor para 

glutamato, considerado crítico para hipertensão 

neurogênica.No entanto, a depleção das células microgliais 

nesses animais reduziu essa expressão. Com isso, sugere-se 

que, as células microgliais modulam a plasticidade neuronal, 

aumentando a expressão de receptores de glutamato através 

da liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β e TNF-

α (SHEN et al., 2015). 
 

CONCLUSÕES  

 

Em conjunto, os estudos citados nessa breve revisão, 

trazem resultados substanciais a respeito da capacidade da 

micróglia em seu estado morfológico ativo em promover a 

neuroinflamação observada na hipertensão arterial. Além disso, 

há estudos que sugerem que o aumento da concentração de 

Ang-II plasmática pode estar atuando sobre as células 

microgliais, auxiliando em sua modificação morfológica reativa 

e interrupção da BHE, por consequente, fagocitose dos pés 

astrocíticos e prejuízo nas proteínas de junção. Como 

observado, essa reatividade microglial desencadeia a produção 

de citocinas pró-inflamatórias, com consequente 

neuroinflamação. A neuroinflamação é crucial nessa cascata de 

acontecimentos que contribui para uma maior atividade 

simpática, a qual esta pode ser modulada, também, pelo 
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aumento da expressão de receptores glutamatérgicos na região 

do PVN incitados pela ação microglial (Figura 2).  

 

Figura 2. Mecanismo hipotético de regulação da função 
autonômica mediada pela microglia na hipertensão: o aumento 
da concentração de Ang-II periférica e central (1) atuam sobre 
as células microgliais, que se modificam, morfológica e 
fenotipicamente, em um estado pró-inflamatória ativado (2). 
Estas, por sua vez, liberam citocinas pró-inflamatórias que 
atuam no núcleo paraventricular do hipotálamo, 
desencadeando uma resposta simpática nos vasos sistêmicos 
(4). Ang-II, angiotensina-II; IL-1, interleucina-1; IL-6, 
interleucina-6; PVN, Núcleo paraventricular; TNF-α, fator de 
necrose tumoral – alfa.  

 
Fonte: Produção autoral, 2021 
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RESUMO: A lesão pulmonar aguda (LPA) é uma patologia de 
origem inflamatória com infiltrado celular, lesão da barreira 
alvéolo-capilar e edema pulmonar levando a insuficiência 
respiratória aguda. A complexidade dos eventos 
fisiológico/imunológicos, dificulta a farmacoterapia específica. 
Assim, os protocolos experimentais auxiliam na avaliação de 
parâmetros inflamatórios na LPA com intuito de desvendar 
marcadores moleculares para desenvolver estratégias 
terapêuticas na resolução da inflamação. Portanto, o objetivo 
desse estudo foi avaliar o edema pulmonar e mecanismos 
moleculares intracelulares, utilizando o modelo murinho de LPA 
induzido por lipopolissacarídeo (LPS) no laboratório de 
Imunofarmacologia/UFPB. Para tal, camundongos BALB/c 
foram desafiados com LPS e 24 h após os animais foram 
eutanasiados e o lavado broncoalveolar (BAL) e os pulmões 
foram coletados para as análises. Os resultados mostraram a 
formação do edema pulmonar que, em parte, está relacionado 
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à ação da kinase B (Akt) e do fator nuclear-κB (NFκB). Diante 
dos resultados obtidos, o modelo murino de LPA implantado no 
Laboratório de Imunofarmacologia, permite testar estratégias 
terapêuticas para o tratamento da inflamação pulmonar 
apontando mecanismos intracelulares envolvidos nessa 
patologia. 
Palavras-chave: Protocolo experimental. Doença pulmonar. 

Edema. NFκB e Akt.  

 
INTRODUÇÃO 

 

  As doenças pulmonares afetam a qualidade de vida de 

milhões de indivíduos no mundo. Anualmente cerca de 7,5 

milhões de pessoas morrem em decorrência de complicações 

por doenças e, entre elas estão: infecções respiratórias agudas, 

pneumonia, doenças pulmonares obstrutivas, doença pleural, 

além de malignidades do trato respiratório (GLASS; 

ROSENTHAL, 2018).  

A lesão pulmonar aguda (LPA) é uma patologia de risco 

de vida com origem inflamatória que pode ser causada por 

muitos estímulos, como a pneumonia bacteriana ou viral. Os 

principais fatores no desenvolvimento da LPA estão associados 

ao aumento da resposta inflamatória pulmonar caracterizada 

pela migração de células inflamatórias, edema pulmonar e 

produção de citocinas pró-inflamatórias, os quais conduzem a 

um quadro de insuficiência respiratória (MATTHAY et al., 2019; 

REZOAGLI; FUMAGALLI; BELLANI, 2017). 
A origem etiológica da LPA pode ser classificada em 

causas diretas (pulmonar) ou indiretas (extrapulmonar). As 

lesões pulmonares diretas afetam os pulmões como uma 

infecção primária a exemplo da pneumonia, que pode ser 
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bacteriana, viral ou fúngica. As lesões pulmonares indiretas 

acometem o pulmão de forma secundária, sendo mais comum 

na sepse grave, que pode estar relacionada a uma fonte 

infecciosa não pulmonar, por exemplo a peritonite. Em alguns 

casos, a distinção entre as lesões diretas ou indiretas não é tão 

simples; isso devido à possibilidade de as duas injúrias 

coexistirem (CHEUNG; GRAZIANO; SMITH, 2018; KALLET et 

al., 2017).  

O desenvolvimento da LPA com estímulo inicial nos 

pulmões ocorre com a ativação das células teciduais, como 

macrófagos alveolares que liberam diversos mediadores 

inflamatórios que aturam no endotélio vascular aumentando a 

expressão de moléculas de adesão permitindo o influxo de 

células inflamatórias (leucócitos). Esses mediadores 

inflamatórios aumentam permeabilidade vascular levando a 

ruptura da barreira alvéolo capilar e a exsudação proteica, 

culminando na formação do edema intersticial, disfunção e 

diluição do surfactante sendo este parâmetro um marco 

fisiopatológico da LPA (MATTHAY; ZEMANS, 2011; 

THOMPSON; CHAMBERS; LIU, 2017; YANG et al., 2017). 

 Como consequência do edema pulmonar há acúmulo de 

líquido nos alvéolos e restos celulares formando membranas 

hialinas, gerando o colapso alveolar afetando, portanto, as 

trocas gasosas o que leva a um quadro de hipóxia, 

característico dessa doença (HERRERO; SANCHEZ; 

LORENTE, 2018). 

Uma das principais causas da LPA é a inflamação 

generalizada nos pulmões associada a ativação de várias vias 

de sinalizações intracelulares, especialmente vias dependentes 

de fator de transcrição que induzem, direta ou indiretamente a 

o aumento do processo inflamatório nessa patologia.  
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 Chen e Hua (2020) relataram a participação de algumas 

vias dependentes de fatores de transcrição como a sinalização 

do eixo entre o receptor Toll-like do tipo 4 (TLR4) e o fator 

nuclear-kappa B (NF-κB). Os receptores Toll-like (TLRs) 

desempenham papel crucial na imunidade inata. O TLR4 

reconhece padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs) o que leva a ativação do NF-κB desempenha papéis 

críticos na inflamação, imunidade, proliferação celular, 

diferenciação e sobrevivência celular. Na LPA é um dos 

principais fatores de transcrição pois controla a produção de 

citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (DO NASCIMENTO 

XAVIER et al., 2019; OECKINGHAUS; GHOSH, 2009; TANG, 

J. et al., 2021).  

Outra proteína intracelular que tem um papel na ativação 

do NF-κB é a Akt, também conhecida como PKB (proteína 

quinase B). Essa proteína é ativada por produtos lipídicos da 

ação da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) que ativada, fosforila 

alvos proteicos que controlam a sobrevivência, proliferação e 

motilidade das células. Estudos demonstram que a Akt regula a 

atividade transcricional do NFκB, induzindo a fosforilação e 

subsequente degradação do inibidor de κB (IκB), o que 

desencadeia a ativação do NFκB, levando ao desenvolvimento 

patológico (HO et al., 2017; JIN et al., 2017).  

Apesar dos crescentes acúmulos de conhecimento na 

fisiopatologia e na resposta imune da LPA, a eficácia das 

abordagens terapêuticas na doença que possam contribuir para 

a redução dos níveis de mortalidade ainda é limitada, e não há 

tratamento farmacológico específico estabelecido até o 

momento. Portanto, é de interesse avaliar e implementar 

protocolos experimentais que mimetizam a LPA de humanos 

com intuito de testar e desenvolver estratégias terapêuticas que 
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promovam a resolução da inflamação e aumentem a taxa de 

sobrevivência do paciente acometido.  

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar o 

edema pulmonar, um dos sinais cardinais da inflamação, e os 

mecanismos de sinalizações intracelulares no modelo murino 

de LPA induzido por lipopolissacarídeo (LPS). 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Animais 

 
 Camundongos BALB/c machos (6~8 semanas de idade, pesando entre 20 e 30g) 

foram adquiridos da Unidade de Produção Animal (UPA) do Instituto de Pesquisa em Drogas e 

Medicamentos (IPeFarM) da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil, e suas 

utilizações aprovadas pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal/UFPB sob  o protocolo 

N0 7316150420. Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno a uma temperatura de 

22 ± 2 ºC, ventilação regular, bem como água potável e alimento suficiente durante o período 

de experimentação. 

 

Protocolo experimental da lesão pulmonar aguda (LPA) 

induzida por lipopolissacarídeo (LPS)  

 

 Para induzir a lesão pulmonar aguda, os grupos de 

animais foram anestesiados com 50 μL (intramuscular, i.m.) de 

xilazina (1,91 mg/kg, Agener União) e ketamina (29 mg/kg, 

Vetnil) em seguida receberam, por instilação nasal (i.n.) 2,5 

mg/kg de lipopolissacarídeo (LPS – E. coli 0111:B4 - Sigma-

Aldrich®) diluído em 40 µL de salina estéril (veículo) (grupo 

LPS) ou apenas salina (grupo basal). Os camundongos foram 

eutanasiados 24h após o desafio com LPS por overdose de 

anestésico (300 ul) para a obtenção do material biológico, o 

fluido do lavado broncoalveolar (BAL), para avaliar possíveis 

mecanismos envolvidos como edema pulmonar via o peso 
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pulmonar e vias de sinalização nas células inflamatórias 

infiltradas no pulmão (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema utilizado do protocolo da lesão pulmonar 

aguda (LPA) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. BERNARDO, L.R. 2021. 

 

Razão do peso úmido/seco do pulmão  

 

 Para a obtenção do índice do edema pulmonar (Ie), foi 

realizada a análise da razão entre o peso úmido (Pu) e o peso 

seco (Ps) dos pulmões. Assim, os pulmões foram retirados e 

pesados em balança analítica de precisão (Marte mod: 

SHIMADZU AY220) para obtenção do peso úmido. 

Posteriormente, os pulmões foram incubados em estufa de 

secagem (Socc. Fabbe LTDA, São Paulo-SP) por 48h a uma 

temperatura de 60 °C, sendo em seguida pesados para 

obtenção do peso seco (Figura 2).  
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Figura 2. Representação do protocolo para obtenção do índice 

do edema (Ie) pela razão do peso úmido (Pu) e seco (Ps) do 

pulmão 

 
Fonte: Elaborado pela autora. BERNARDO, L.R. 2021. 

 

Citometria de Fluxo 

 

A metodologia de citometria de fluxo foi utilizada para 

realizar a expressão das proteínas intracelulares Akt e da 

porção p65 do fator de transcrição NFκB. As células obtidas do 

BAL foram centrifugadas para obtenção do pellet, ressuspensas 

e ajustadas para 5x105 células/mL. Em seguida foram 

incubadas com anticorpos específicos para as proteínas com o 

anti-Akt PE conjugado ou anti-p65NFκB PE conjugado. No 

citômetro de fluxo (Becton–Dickinson FACS Canto II) foi 

analisado as diferentes populações celulares e em seguida a 

intensidade de fluorescência da marcação com os anticorpos 

específicos (Figura 3). O protocolo específico para cada 

marcação foi realizado em conformidade com as especificações 

do fabricante (BIOSCIENCE, Inc. Science Center Drive, San 

Diego, CA-USA). 
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Figura 3. Representação do protocolo de citometria de fluxo 

para obtenção da expressão Akt e p65 (NF-κB) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. BERNARDO, L.R. 2021. 
 

Análise Estatística 

 

 Os dados foram analisados pelo programa GraphPad 

Prism versão 8.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) e 

os valores foram considerados significativos para p <0,05. Para 

analisar os dados do citômetro de fluxo foi utilizado o programa 

FlowJo, versão 10. Os resultados foram expressos por média ± 

erro padrão da média (E.P.M) e analisados estatisticamente 

utilizado Test-T não pareado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A lesão pulmonar aguda (LPA) é uma patologia com 

heterogênese etiológica, onde diversos fatores podem 

predispor essa condição que conduzem a insuficiência 

respiratória. Essa patologia caracteriza-se pela inflamação 

aguda, com a formação de edema pulmonar não hidrostático, 

rico em proteínas e células inflamatórias, que leva a um quadro 
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de hipoxemia refratária, afetando a complacência pulmonar e 

comprometendo a eliminação do dióxido de carbono pelo 

pulmão, podendo levar a óbito (MATTHAY et al., 2019).   

O processo fisiopatológico se inicia com o insulto inicial, 

onde os macrófagos alveolares ativados induzem a inflamação 

pulmonar, levando a uma ruptura da membrana alvéolo-capilar, 

o que promove o aumento da permeabilidade de proteínas e 

macromoléculas (exsudato) resultando no edema pulmonar, um 

marco fisiopatológico da LPA (HERRERO; SANCHEZ; 

LORENTE, 2018). O edema afeta as trocas gasosas o que leva 

a um quadro de hipóxia, isto é, a quantidade de oxigênio 

transportada para os tecidos do corpo é insuficiente. 

 
Gráfico 1. Avaliação do edema pulmonar pela razão 

úmido/seco (U/S) do pulmão após 24 h do estímulo com o LPS 

 
Gráfico 1. Camundongos BALB/C (n=6) foram desafiados com LPS (Grupo 

LPS; 2,5 mg/kg; i.n) ou apanas salina (grupo basal). Vinte quatro horas após 

o desafio, os animais foram eutanasiados e coletado o pulmão, pesado e 

armazenado em estufa por 48h e, em seguida, os pulmões foram novamente 

pesados, obtendo-se a razão do peso pulmonar úmido/seco (u/s). O gráfico 

representa a média ± E.P.M. Os dados foram submetidos à análise de Test-

T não pareado, onde ++ p<0,01 são comparados entre grupos LPS e basal. 
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Portanto, edema pulmonar foi determinado pela razão do 

peso dos pulmões (úmido e seco) após 24h do estímulo com o 

LPS. O gráfico 1, apresenta os resultados dos grupos de 

animais saudáveis (basal) e doentes (LPS). Assim, observamos 

aumento (p<0,01) da razão u/s dos pulmões dos animais do 

grupo LPS em relação aos do grupo basal, demonstrando a 

viabilidade do protocolo. Dessa forma, estratégias 

farmacológicas ou não farmacológicas que promovam a 

redução do edema pulmonar, pela inibição do recrutamento 

celular e/ou do exsudato proteico regularão a formação do 

edema com consequente diminuição da lesão pulmonar. 

A quinase Akt intracelular (ou também denominada de 

PKB) desempenha um amplo papel na transdução de sinal, 

sobrevivência, proliferação e migração celular. Essa quinase é 

ativada por meio da via fosfatidilinositol 3-quinases (PI3Ks), 

enzimas associadas a membrana plasmática que se ativam por 

estímulos extracelulares (MANNING; TOKER, 2017; TANG et 

al., 2018). Tem sido demonstrado que a Akt está envolvida na 

ativação de macrófagos alveolares e neutrófilos estimulados 

com LPS no pulmão (HO et al., 2017).  

O protocolo experimental de LPA induzido por LPS de 

24h induz a lesão pulmonar com a migração de células 

inflamatórias no lavado broncoalveolar (BAL). Essas células 

foram analisadas quanto à expressão da proteína intracelular 

Akt. O gráfico 2 apresenta a análise das células dos grupos 

experimentais (LPS e basal) em dot plots, sendo que, o gráfico 

2A mostra o gate (janela) da população de células selecionada 

por tamanho e granulosidade. O gráfico 2B mostra a marcação 

por fluorescência para Akt das células. Os resultados dos 
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gráficos 2C e 2D mostram os dot plots da marcação de células 

para Akt dos grupos basal e LPS, respectivamente.  

A partir desses resultados obtivemos a frequência 

(gráfico 3A) e intensidade (gráfico 3B) de fluorescência da 

proteína Akt ativada, nos quais, os animais do grupo LPS 

apresentaram aumento da atividade da proteína Akt (p< 0,001; 

p< 0,0001) quando comparado ao grupo Basal. Esses dados, 

em conjunto, demonstram que a Akt possui papel na 

patologênese da LPA. E nesse sentido, estudos anteriores 

indicaram que essa patologia pode ser tratada pela inibição da 

sinalização PI3K/Akt em modelo de LPA com até 6h de estímulo 

com LPS ou em modelo de LPA associada por pancreatite 

aguda (HO et al., 2017; JIN et al., 2017).  
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Gráfico 2. Expressão da proteína intracelular Akt a partir do 

lavado broncoalveolar após 24h do estímulo com o 

lipopolissacarídeo (LPS) no modelo de lesão pulmonar aguda 

(LPA) 

 
Gráfico 2. Camundongos BALB/C (n=6) foram desafiados com LPS (Grupo 

LPS; 2,5 mg/kg; i.n) ou salina (grupo basal). As células inflamatórias do BAL 

foram coletadas 24 h após o desafio e avaliadas, pela técnica da citometria 

de fluxo. O gráfico (A) mostra os pontos (dot plots) com o gate da população 

de células selecionadas por tamanho e granulosidade, O gráfico (B) mostra 

os pontos da fluorescência de células marcadas para Akt e os gráficos (C) e 

(D) mostram os pontos da fluorescência pela expressão de Akt nos grupos 

basal e LPS, respectivamente. 
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Gráfico 3. Frequência e intensidade de ativação da proteína 

intracelular Akt a partir do lavado broncoalveolar após 24h do 

estímulo com o lipopolissacarídeo (LPS) no modelo de lesão 

pulmonar aguda (LPA) 

 
Gráfico 3. Camundongos BALB/C (n=6) foram desafiados com LPS (grupo 

LPS; 2,5 mg/kg; i.n) ou salina (grupo basal). As células inflamatórias do BAL 

foram coletadas 24 h após o desafio e avaliadas pela técnica da citometria 

de fluxo. O gráfico (A) representa a média do percentual de expressão da 

frequência de ativação do Akt. O gráfico (B) representa a intensidade de 

fluorescência (MFI) do marcador anti-Akt. Os resultados foram expressos 

como média ± E.P.M. e submetidos à análise de Test-T não pareado, onde 

+++ p<0,001 e ++++ p<0,0001 são comparados entre grupos LPS e basal. 

 

A ativação de Akt está ativamente envolvida na 

regulação do fator nuclear kappa B (NF-κB) (HO et al., 2017; 

WANG et al., 2020). O NF-κB é considerado um regulador da 

imunidade inata e é caracterizado pela ativação de várias vias 

de sinalização que regulam a expressão de mediadores pró-

inflamatórios tais como citocinas quimiocinas e moléculas de 

adesão endotelial. Em adição, regula a proliferação, apoptose, 

morfogênese e diferenciação celular (LIU et al., 2017; ZHANG; 

LENARDO; BALTIMORE, 2017).  
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A ativação do NF-κB é iniciada principalmente por 

endotoxinas bacterianas, como LPS, e citocinas pró-

inflamatórias, como fator de necrose tumoral e IL-1β 

(TANIGUCHI; KARIN, 2018). Assim, os animais sob o estímulo 

do LPS e após 24h, apresentaram em suas células do BAL 

aumento na expressão do p65 NF-κB quando comparados com 

os do grupo basal.   

O gráfico 4 (A, B) apresenta a análise em dot plots pela 

citometria de fluxo, sendo que o gráfico 4A representa o gate da 

população de células selecionadas e o gráfico 4B representa a 

intensidade de fluorescência das células marcadas com p65 

NF-κB. Os gráficos 4C e 4D representam a intensidade de 

fluorescência das células marcadas para p65 NF-κB nos grupos 

basal e LPS, respectivamente.  

A partir desses resultados obtemos a frequência (gráfico 

5A) e intensidade de fluorescência (gráfico 5B) de ativação do 

fator de transcrição p65NF-κB. Assim, os animais do grupo LPS 

apresentaram aumento (p< 0,0001; p< 0,01) na frequência e 

intensidade de fluorescência quando comparados aos animais 

do grupo basal.  

Portanto, o conjunto dos resultados obtidos nesse 

estudo, indica que o modelo experimental de LPA com estímulo 

do LPS por 24h, utilizado no laboratório de 

Imunofarmacologia/UFPB tem sido útil para demonstrar, em 

parte, que há uma regulação positiva na via de sinalização 

Akt/NFκB e elas estão intimamente associadas. Esses 

resultados estão em conformidade com a literatura que mostra  

que a via de sinalização do NF-κB é o principal alvo das vias 

enzimáticas Akt e p38MAPK, onde controlam a fosforilação do 

inibidor do NF-kB (IkB) e a translocação nuclear, para 
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realização da superprodução de citocinas que podem conduzir 

no agravamento da LPA (NIE et al., 2019).  

 

Gráfico 4. Expressão da porção p65 do fator de transcrição NF-

κB a partir do lavado broncoalveolar após 24h do estímulo com 

o lipopolissacarídeo (LPS) no modelo de lesão pulmonar aguda 

(LPA) 

 
Gráfico 4. Camundongos BALB/C (n=6) foram desafiados com LPS (grupo 

LPS; 2,5 mg/kg; i.n) ou salina (grupo basal). As células inflamatórias do BAL 

foram coletadas 24 h após o desafio e avaliadas pela técnica da citometria 

de fluxo. O gráfico (A) mostra os pontos com o gate da população de células 

selecionadas por tamanho e granulosidade. O gráfico (B) mostra os pontos 

da fluorescência de células marcadas pelo NF-κB (p65), e os gráficos (C) e 
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(D) os pontos da marcação de NF-κB (p65) para os grupos Basal e LPS, 

respectivamente. 

 

Gráfico 5. Frequência de ativação da porção p65 do fator de 

transcrição NF-κB (p65) a partir do lavado broncoalveolar após 

24h do estímulo com o lipopolissacarídeo (LPS) no modelo de 

lesão pulmonar aguda (LPA) 

 
Gráfico 5. Camundongos BALB/C (n=6) foram desafiados com LPS (grupo 

LPS; 2,5 mg/kg; i.n) ou salina (grupo basal). As células inflamatórias do BAL 

foram coletadas 24 h após o desafio e avaliadas pela técnica da citometria 

de fluxo. O gráfico (A) representa a média do percentual de expressão da 

frequência de ativação da p65 do NF-κB. O gráfico (B) representa a 

intensidade de fluorescência (MFI) do marcador anti-p65 do NF-κB. Os 

resultados foram expressos como média ± E.P.M. e submetidos à análise de 

Test-T, onde ++++ p<0,0001, ++ p<0,01 são comparados entre grupos LPS 

e basal; 

 

Portanto, diante do exposto acima podemos inferir que o 
modelo experimental de LPA utilizado no Laboratório de 
Imunofarmacologia da UFPB, pode ser utilizado para testar 
atividades farmacoterapêuticas de moléculas naturais e/ou 
sintéticas no processo inflamatório pulmonar e identificar as 
vias de sinalizações intracelulares envolvidas em tal patologia  
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CONCLUSÃO  

 

 O presente estudo relatou a importância do modelo 

experimental de lesão pulmonar aguda (LPA) induzido por 

lipopolissacarídeo (LPS) implantado no Laboratório de 

Imunofarmacologia da UFPB-Campus I/João Pessoa-PB, Brasil 

no sentido de desvendar os mecanismos intracelulares 

responsáveis pelo processo inflamatório que promove danos ao 

tecido pulmonar e, em adição, permite estudar os efeitos de 

moléculas de origem natural e/ou sintética que venham a ser 

protóticos, em potencial para o tratamento da LPA. 
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RESUMO: A L-asparaginase é uma enzima com ampla 
aplicação em terapias antitumorais na indústria farmacêutica 
utilizada no tratamento de leucemia linfoblástica aguda (LLA); 
possui ampla produção natural sendo as de fontes microbianas 
um importante alvo terapêutico promissor na ação 
antineoplásica. Além de medicamentos para LLA, a eficácia 
dessa amidohidrolase nos tratamentos antitumorais se 
estendem a neoplasias de origens hematológicas como 
leucemia mieloide aguda (LMA) e não hematológicas como 
câncer de pâncreas e linfossarcomas. A L-asparaginase 
também pode ser usada na indústria alimentícia na redução de 
acrilamida, uma substância neurotóxica com potencial 
cancerígeno, presente em alimentos ricos em carboidratos 
submetidos a altas temperaturas; fritos, assados ou torrados. O 
Monascus sp. é conhecido pela produção de pigmentos 
seguros na aplicação alimentícia principalmente na Ásia, os 
metabólitos secundários produzidos por esse gênero possuem 
diversas aplicações como antitumoral, antimicrobiano e 

mailto:sarahbiologa@gmail.com
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antioxidante. Neste estudo, o M. ruber foi selecionado por 
testagem rápida em placa e submetido a fermentação 
submersa (FMS) com meio Czapek’s Dox (CZD) modificado, 
utilizando a asparagina a 1%, fermentado em pH 7,0 a 30ºC por 
120 horas. O extrato bruto extraído extracelularmente contendo 
asparagina obteve absorbância média de 1,3353 ± 0,0028 U/ml 
de produção extracelular, rendimento equivalente a 390% a 
mais se comparado ao intracelular. O extrato bruto foi testado 
frente a cepas bacterianas e obteve um efeito bacteriostático 
contra S. aureus. 
PALAVRA-CHAVE: Amidohidrolase. Bacteriostático.  
Fermentação Submersa 
 

INTRODUÇÃO 

 

A L-asparaginase (L-asparagina amidohidrolase; L-ASP; 

L-ASNase; EC 3.5.1.1) tem sido amplamente estudada devido 

ao seu potencial como agente oncológico ao promover a 

hidrólise da conversão de L-asparagina em L-aspartato e 

amônia (CASTRO et al., 2021). É uma amidohidrolase com 

ampla distribuição na natureza, podendo ser encontrada em 

diferentes animais, vegetais e microrganismos, como: 

bactérias, actinobactérias e fungos (LOPES et al., 2017; 

NUNES et al., 2020); sendo as microbianas de maior interesse 

econômico devido à sua estabilidade, manipulação genética, 

versatilidade de substratos alternativos, alta tolerância térmica 

e pH (FAZELI et al., 2021); com amplo uso que vai desde 

aplicações industriais alimentícias (ORABI et al, 2019) a 

farmacêuticas (ABU-TAHON  et al, 2019). 

O potencial anticâncer da L-asparaginase foi descrito 

pela primeira vez por Kidd em 1953, ao tratar camundongos 
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portadores de linfoma, onde foi relatada uma ação tumoral 

rápida e quase total (KIDD, 1953, revisado por CASTRO et al., 

2021). Atualmente a L-asparaginase é comercialmente 

produzida por duas das principais linhagens terapêuticas são 

Erwinia chrysanthemi e Escherichia coli (PAZ et al, 2020), 

associada à outras drogas são utilizadas no tratamento de 

doenças agudas, como: leucemia linfoblástica aguda (LLA), 

leucemia mieloblástica aguda (AML) e outras doenças linfóides 

malignas (VALA et al., 2018). 

As propriedades quimioterápicas da L-asparaginase 

comumente utilizadas no tratamento antineoplásico contra 

distúrbios linfoproliferativos; possuem como princípio de ação 

citotóxico a desaminação da asparagina e da glutamina 

exógena existente no plasma sanguíneo e nos tecidos, 

impedindo as células cancerígenas de realizarem a síntese 

proteica provocando apoptose (MUNEER, et al., 2020). 

 Além das aplicações clínicas, a L-asparaginase é 

comercialmente utilizada pela indústria alimentícia diminuindo 

cerca de 90% da L-asparagina presente na cadeia estrutural da 

acrilamida (C3H5NO) um composto neurotóxico com potencial 

cancerígeno, essa substância é formada pela reação de 

Maillard entre a asparagina e compostos carboxílicos, 

resultantes da redução de carboidratos em alimentos 

submetidos a altas temperaturas, assados fritos ou torrados, 

como é o caso de batata frita, cereais e café são exemplos de 

me maiores fontes de ingestão (JIA et al., 2021; HUNT et al, 

2020). 

O substrato de maior afinidade desta enzima é um dos 

primeiros aminoácidos descritos a asparagina; descoberta 

pelos cientistas franceses Louis Nicolas Vauquelin e Pierre 
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Jean Robiquet em 1806, foi isolada em forma de cristais a partir 

de misturas complexas no extrato concentrado de broto de 

aspargos, deixado acidentalmente em repouso por alguns dias 

(MAJHI et al, 2019). A asparagina (Asn ou Ácido (2S)-2,4-

diamino-4-oxobutanóico), é um aminoácido não-essencial 

derivado do oxalacetato. A aminação da asparagina se dá pela 

doação de amônio do glutamato para o aspartato (NELSON & 

COX, 2018). 

Diversos fungos foram relatados como produtores dessa 

amidohidrolase, dentre os gêneros mais comuns estão as 

cepas de Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp.  e 

Trichoderma sp.; alguns gêneros de leveduras como 

Saccharomyces sp., Candida sp., Pichia sp., Rhodotorula sp. e 

Rhodosporidium sp. também foram relatados como produtores 

de L-asparaginase (CASTRO et al., 2021). As L-asparaginases 

fúngicas são consideradas seguras, fáceis de extrair e 

processar por serem excretadas no ambiente extracelular 

(CUNHA et al., 2019). 

O gênero Monascus são fungos filamentosos que têm 

sido usados há anos ao redor do mundo, principalmente em 

países asiáticos, na produção industrial de vários compostos e 

medicamentos (VIRK ET AL., 2020).  Arroz com fermento 

vermelho é um alimento e medicamento tradicional em países 

asiáticos (SHETTY et al., 2021). A partir dos metabólitos 

secundários desse gênero, principalmente os produzidos pelo 

arroz vermelho, são produzidos pigmentos Monascus (MPs), 

lipídeos e Monacolina K, substância natural eficaz na 

manutenção dos níveis normais de colesterol no sangue 

(CHAUDHARY et al., 2021; NGUYEN ET AL., 2020). 
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 Os produtos fermentados de Monascus sp. são 

utilizados como corantes alimentares e produtos dietéticos. 

Além disso, muitos de seus compostos foram purificados e 

identificados como substâncias bioativas, com efeitos: 

teratogênicos, imunossupressoras, antioxidantes, antitumorais 

e antimicrobianas (CHANG et al 2012 apud Da COSTA et al., 

2020; HSU et al., 2012). 

Os pigmentos produzidos por Monascus sp. são 

divididos em pigmentos vermelhos (monascorubramina e 

rubropuntamina), pigmentos laranjas (monascorubrina e 

rubropuntatina) e pigmentos amarelos (monascina, ankaflavina, 

amarelo II e xantomonascina A). Os pigmentos laranjas 

possuem atividade antibiótica contra bactérias, leveduras e 

fungos filamentosos, já os pigmentos amarelos têm atividade 

imunossupressoras (MARTINKOVA 1999 apud HSU & PAN, 

2012). Considerando a importância da L-asparaginase e a 

busca por novas fontes de produção eficiente, este estudo foi 

realizado para produzir e otimizar a L-asparaginase, bem como, 

avaliar o screening da atividade antimicrobiana do extrato bruto. 

 

MÉTODOS  

 

Produtos Químicos  

Reagente Nessler’s da marca Merck® ; L-Asparagina Anidra 

(H2NCOCH2CH(NH2)HO2H) e reagente de Bradford (0.1-1.4 

mg/ml proteína) da marca Sigma–Aldrich®. 

Cepas fúngicas  

Foram selecionadas para serem testadas as cepas: Monascus 

ruber (F18) e Aspergillus sydowii (F01 con); que estão 

depositadas na Micoteca URM (Universidade Federal de 
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Pernambuco-Brasil), foram cultivadas por 5 dias em Batata-

Dextrose (BD) a 30°C. 

Teste qualitativo  

Como primeira seleção foram realizados ensaios qualitativos. 

As cepas fúngicas foram cultivadas em meio Extrato de Malte 

por 7 dias a 30°C. Após o período de incubação, um bloco de 

gelose de Ø7 mm foi transferido para placa de Petri contendo o 

meio composto por Czapek Dox modificado: glicose (2,0 g/L), 

L-asparagina (10,0 g/L), KH2PO4 (1,52 g/L), KCl (0,52 g/L), 

MgSO4.7H2O (0,52 g/L), CuNOH3.3H2O (0,001 g/L), 

ZnSO4.7H2O (0,001 g/L) e FeSO4.7H2O (0,001 g/L), 

suplementado com vermelho de fenol (0,009% v/v 

concentração final), a viragem do vermelho de fenol depende 

do valor de pH, entre 6,8 a 8,2. O pH inicial do meio foi ajustado 

para 6,0. O vermelho de fenol foi utilizado como indicador de 

produção de L-asparaginase. Como controle foram utilizadas 

placas de Petri contendo o meio de cultura sem L-asparagina 

com adição do fungo. Todas as placas de Petri contendo os 

fungos foram incubadas a 30°C por 48 horas. A formação de 

uma zona vermelha indicou a capacidade de produção de L-

asparaginase pelo fungo (IMADA et al., 1973; DIAS et al. 2016). 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

Seleção para produção extracelular com substrato 

asparagina 

A cepa que apresentou halo no teste qualitativo foi cultivada em 

meio ágar extrato de malte, por 7 dias a 30°C. Para o inóculo 

foram utilizados 5 blocos de gelose de Ø5 mm (50 ml em frasco 

de 250ml) com meio líquido Czapek Dox modificado (GULATI 

et al; 1997) (g/L): 2g glicose (C6H12O6); 10g L-asparagina; 1,52g 

Fosfato monopotássico (KH2PO4); 0,52g Cloreto de potássio 
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(KCl) e 0,52g sulfato de magnésio heptahidratado  

(MgSO4.7H2O). O tempo de incubação foi de 120 h, estático a 

30°C e o extrato enzimático foi centrifugado (10.000 rpm, 4°C 

por 5 min), o sobrenadante considerado como extrato bruto foi 

submetido a dosagens protéicas e enzimáticas (PATRO KR & 

GUPTA N., 2012; MORE, 2013). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata.  

Extração intracelular com substrato asparagina 

Para o rompimento celular, foi realizada a metodologia 

adaptada de Rocha et al. (2018), 2g de micélio fúngico 

submetido a congelamento overnight na ultrafreezer (-80°C), 

triturado manualmente com Almofariz de porcelana. Após esse 

processo foi adicionado 4 ml de tampão Tris-HCl 50 mM (pH 

8,5). O sobrenadante foi recuperado e submetido a dosagem 

enzimática de asparaginase e proteínas totais.  

Quantificação enzimática  

A dosagem quantitativa dos referidos complexos enzimáticos 

realizadas com o método de Nesslerização conforme descrita 

por Imada et al. (1973) modificado: 0,5ml da asparagina 0,04M 

dissolvida em tampão fosfato (pH 7,0), 0,025 ml do extrato bruto 

e 0,025 ml tampão fosfato (pH 7,0) incubado a 37°C por 30 min. 

Em seguida foi adicionado 0,015 ml de Ácido Tricloroacético 

(1,5M) para parar a reação e centrifugado a 10.000 rpm por 3 

min; 0,05 ml do complexo enzimático formado foi transferido, 

adicionado 0,05 ml do reagente de Nessler e  1 ml de H2O. A 

leitura foi verificada após 20 min de incubação a temperatura 

ambiente na absorbância de 450 nm com o espectrofotômetro 

e a atividade residual foi expressa como a quantidade de 

amônia liberada de 1 μmol por minuto nas condições padrões 

do ensaio (DIAS et al., 2016).  
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Estimativa de proteína total 

A quantificação de proteína total foi realizada conforme descrito 

por Bradford (1976), com curva padrão de absorbância de 

595nm, nas concentrações já descritas em metodologias 

conhecidas utilizando Albumina de Soro Bovino (BSA). 

Análise estatística de dados 

Para as dosagens enzimáticas que demonstraram significância 

(P<0,05) entre as propriedades bioquímicas das enzimas foram 

estipuladas por ANOVA (DIAS et al., 2016). 

Screening da atividade antibactericida 

Foi realizado por meio de avaliação da atividade antibactericida 

com a técnica de poços em placas de Petri contendo meio AN 

(ágar nutriente); após a solidificação os poços foram 

confeccionados com um furador metálico esterilizado de Ø5 mm 

de diâmetro e foram preenchidos com 50 µl de extrato bruto 

esterilizado por filtração usando filtro de membrana de 0,22 μM. 

A atividade antimicrobiana com infusão de disco contendo as 

seguintes cepas: 02- Sthaphylococcus aureus (GRAM +), 

1025B- Actinobacter baumani (GRAM +), 416- Pseudomonas 

aueruginosa (GRAM -) e 224- Escherichia coli (GRAM -). O 

tempo de incubação foi de 24h a 37ºC, a análise foi feita de 

forma qualitativa com a formação do halo de inibição ao redor 

do poço (INDIRA et al., 2018). Teste realizado em triplicata.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ensaio qualitativo  

A cepa selecionada no teste qualitativo para ensaios 

posteriores foi o M. ruber (figura 1). 
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FIGURA 1 – morfologia do Monascus:r semeado em meio Malte 

no tubo inclinado (A) e Monascus em microscopia  

 
Fonte: PAN & HUR, 2014 

 

A virada do corante se dá pela alteração da cor do meio 

devido a mudança do pH entre 6,8 a 8,2; por se tratar de um 

(B) 

(A) 
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teste colorimétrico a mudança de cor para rosa do meio ao redor 

da colônia indica produção de enzima e amarelo para ausência 

de produção (figura 2B e C). A cepa Aspergillus sydowii (F01 

con) não obtive halo significativo (tabela 1).  

Corroborando com a metodologia selecionada, Gulati e 

colaboradores (1997) em seus estudos testaram várias 

concentrações do vermelho fenol entre 0,001 a 0,009% v/v, 

concluíram que a maior concentração foi eficiente na 

identificação do halo colorimétrico e que o teste sofre 

influências tanto da alteração do pH do meio, quanto do tempo 

de incubação que varia de acordo com o tipo de microrganismo 

testado.  

 

FIGURA 2 - efeito da variação da atividade de L-asparaginase 

detectada pelo ensaio em placa com vermelho fenol: (A) M. 

ruber e (B) Controle negativo contendo meio Czapek Dox 

modificado com ausência de vermelho fenol (C) A. sydowii e (D) 

Controle negativo contendo meio Czapek Dox modificado com 

ausência de vermelho fenol 

    

(A) 
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(B) 

(C) 
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Fonte: Autoral, 2021 

 

TABELA 1- No ensaio qualitativo dos fungos produtores de L-

asparaginase a determinação do índice enzimático Índice 

Enzimático (IE) em centímetros corresponde ao diâmetro do 

halo/ diâmetro da colônia. 

Microrganismo IE (Índice Enzimático) 

Monascus ruber (F18) 1,45 ± 0,23 

Aspergillus sydowii (F01 con) ND* 

*Não detectado 

 

Ensaio quantitativo  

A extrato bruto extracelular produzida por M. ruber (F 18) 

obteve a absorbância média 1,3353 ± 0,0028 U/ml e atividade 

específica de 0,7267 ± 0,0104 U/µg de proteína, com 

(D) 



MONASCUS RUBER: PRODUTOR DE L-ASPARAGINASE E UM SCREENING DO 
POTENCIAL ANTIMICROBIANO 

151 
 

rendimento equivalente a 390% em relação à extração 

intracelular (0,1481 ± 0,0021 U/ml).  

DHALE e colaboradores (2011) em seus estudos 

concluíram que o Monascus sp. excretam extracelularmente a 

L-Asparaginase (0,103 U/ml), que podem desempenhar um 

papel de inibição tumoral.  

Antimicrobiano 

Foi testado o extrato bruto fermentado com M. ruber, 

suplementados com 1% de asparagina. O extrato bruto de M. 

ruber no meio contendo asparagina (A) apresentou o perfil 

bacteriostático, retardando o crescimento a S. aureus, com halo 

significativo de 2,41 ± 0,4 mm; já para P. aeruginosa, A. 

baumani e E. coli não apresentou halo significativo (figura 2).  

Segundo MARTINKOVA e colaboradores (1995) a 

atividade antimicrobiana produzida por Monascus está 

relacionada ao pigmento laranja produzido por ele. O halo e o 

pigmento laranja também foram observados em pesquisas de 

FENG e colaboradores (2019), que a atividade antibacteriana 

com efeito bactericida do Monascus sp. frente a S. aureus foi 

atribuída ao pigmento produzido pelo fungo. 

 

  



MONASCUS RUBER: PRODUTOR DE L-ASPARAGINASE E UM SCREENING DO 
POTENCIAL ANTIMICROBIANO 

152 
 

FIGURA 2- Atividade antimicrobiana com infusão de disco. 1) 

S. aureus, 2) E. coli; 3) P. aeruginosa 4) e A. baumani 

 

 

A 

B 
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Fonte: autoral, 2021 

D 

C 
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CONCLUSÃO  

 

O presente estudo demonstrou que o Monascus ruber 

(F18) por fermentação submersa com meio sintético, 

apresentou potencial de produção da L-asparaginase tanto intra 

quanto extracelularmente. A extração intracelular foi realizada 

por um processo simples visando o barateamento da técnica, 

mas ainda assim os resultados não são expressivos para 

sustentar esse tipo de procedimento, deste modo, a extracelular 

se torna a técnica mais viável devido ao próprio tipo de 

microrganismo utilizado, possuir a digestão extracorpórea. A 

quantidade de enzima produzida extracelularmente foi maior 

em quantidade, eliminando etapas de extração reduzindo o 

custo de produção. 

O gênero Monascus já é dito na literatura como 

produtores de variados metabólitos secundários de importância 

industrial, dentre eles pigmentos com potenciais 

antimicrobianos.  

O screening do teste antimicrobiano com o extrato bruto 

utilizando a asparagina como substrato, demonstrou um efeito 

bacteriostático frente ao S. aureus, resultado a ser investigado 

em testes posteriores com técnicas mais precisas para 

identificação do composto responsável pela inibição parcial da 

cepa bacteriana. 
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RESUMO: Os microrganismos produzem uma variedade de 
substâncias biologicamente ativas, a exemplo dos compostos 
antimicrobianos. Estes, revolucionaram o tratamento de 
doenças infecciosas no último século, porém, seu uso 
indiscriminado tem causado um aumento do número de casos 
de patógenos resistentes à antibióticos, o que justifica a busca 
por novas fontes de substâncias antimicrobianas produzidas 
por microrganismos e plantas. Em vista da relevância do tema, 
este trabalho se propõe a investigar os motivos que levam 
comunidades microbianas a produzirem antibióticos, seu uso na 
medicina humana e veterinária e os impactos disso na 
resistência de patógenos humanos e animais aos mesmos. 
Para tal, foram utilizados artigos selecionados nas plataformas 
Web of Science e Science Direct. Como resultado, pôde-se 
constatar que a competição por habitat e recursos do ambiente 
é a principal razão que leva esses organismos a secretarem tais 
compostos, com o intuito de matar ou inibir o crescimento de 
populações rivais. A descoberta de que bactérias e fungos 
produziam antibióticos revolucionou o tratamento de doenças 
infecciosas, garantindo um aumento da expectativa de vida das 
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sociedades modernas. Contudo, o constante aparecimento de 
microrganismos patogênicos resistentes às principais classes 
de antibióticos vem acendendo o alerta para o uso 
descontrolado desses agentes, principalmente na 
agropecuária. Por esse motivo, a descoberta de novos 
fármacos antimicrobianos de origem natural apresenta elevado 
interesse biotecnológico e de saúde pública. 
Palavras-chave: Antimicrobianos. Antibióticos. Resistência. 

Microbiologia. Biotecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Comunidades microbianas são formadas pelo conjunto de 

populações que ocupam o mesmo habitat. Tendo isso em vista, 

a distribuição dos microrganismos é estritamente determinada 

pelas interações bióticas e abióticas, afetando a habilidade 

fisiológica de cada organismo de sobreviver e se reproduzir. Os 

recursos do meio, componentes físicos capturados pelos 

microrganismos (nutrientes e território, por exemplo), são 

limitados e uma vez consumidos, reduzem sua disponibilidade 

para outros indivíduos com necessidades semelhantes, 

gerando um fenômeno conhecido como competição (MORRIS; 

BLACKWOOD, 2015). 

Por esse motivo, muitos microrganismos produzem metabólitos 

secundários, que uma vez secretados no ambiente, lhes 

garantem vantagens competitivas em relação a outros 

organismos dentro de um mesmo nicho ecológico (LARSSON; 

FLACH, 2021). Eventualmente, sua produção é acionada 

quando o crescimento dos microrganismos que habitam o solo 

é limitado pela depleção de carbono, nitrogênio, fósforo e outros 

nutrientes-chave. Antibióticos são uma classe de metabólitos 
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secundários produzidos por uma ampla variedade de bactérias 

e fungos que desempenham um importante papel ecológico nas 

interações com outros organismos. Aventa-se que a habilidade 

para matar ou inibir o crescimento de organismos competidores 

tenha favorecido a seleção de microrganismos produtores de 

substâncias antimicrobianas frente àqueles suscetíveis às 

mesmas (TYC et al., 2016).  

Desde sua descoberta em meados do século XX, os antibióticos 

de origem microbiana têm revolucionado o tratamento de 

doenças infecciosas pela redução das taxas de mortalidade, 

contribuindo para um aumento expressivo da expectativa de 

vida de milhões de pessoas. Entretanto, a utilização cada vez 

maior de antibióticos, associada a um aumento do número de 

internações e procedimentos cirúrgicos, ausência de programas 

de saneamento básico em países emergentes e uso 

descontrolado na agropecuária, por exemplo, têm levado a uma 

diminuição de sua eficácia, mediante o surgimento de 

patógenos humanos resistentes a um espectro crescente de 

antibióticos (HOLMES et al., 2016; LAXMINARAYAN et al., 

2016.).  

À vista disso, este trabalho tem por objetivo apresentar uma 

revisão da literatura sobre a produção de substâncias 

antimicrobianas pelos microrganismos, traçando um breve 

histórico da descoberta e utilização desses fármacos pelo 

homem, e fornecer uma explanação a respeito da resistência 

aos antimicrobianos e suas principais causas, destacando a 

necessidade de se descobrir novos antibióticos a partir de 

pesquisas de bioprospecção de microrganismos produtores, 

por exemplo. 

 



DA DESCOBERTA À RESISTÊNCIA: UM ENSAIO SOBRE ANTIMICROBIANOS  

161 
 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Para redação desta revisão da literatura, realizou-se 

buscas (em inglês) nas bases de dados Web of Science e 

Science Direct pela associação de termos, como, “metabólitos 

secundários microbianos”, “substâncias antimicrobianas”, 

“bioprospecção de microrganismos”, “resistência aos 

antimicrobianos”, entre outros. 

 À princípio, focou-se em referências bibliográficas dos 

últimos 5 anos, ampliando em seguida, para aquelas dos 

últimos 10 anos, de modo que o escopo deste trabalho fosse 

perfeitamente atendido. A escolha dos artigos se deu pela 

relevância das informações apresentadas frente ao número de 

citações que cada um recebeu nas referidas bases. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os microrganismos, para se adaptar às frequentes 

mudanças impostas pelo meio (variação na disponibilidade de 

nutrientes, temperatura, pH e umidade, por exemplo), 

desenvolveram mecanismos de resposta, como a produção de 

metabólitos secundários, que apesar de não estarem 

diretamente envolvidos nos processos de crescimento e 

reprodução celular, desempenham importantes papéis de 

defesa, regulação e comunicação (TYC et al., 2017). Deste 

modo, sinalização intra e extracelular, modulação da replicação 

e transcrição do material genético, transferência gênica, 

transporte e solubilização de metais são algumas de suas 

funções (BÉRDY, 2012).  
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Metabólitos secundários microbianos podem apresentar 

atividades químicas e fisiológicas diversas, como resultado de 

suas interações com outros microrganismos, plantas e animais. 

Assim, eles podem desempenhar diversos papéis nas 

aplicações biotecnológicas e terapêuticas atuando como 

antibióticos, fatores de crescimento de plantas, herbicidas, 

fitotoxinas, hormônios, feromônios, inseticidas, antiparasitários, 

moluscicidas, inibidores enzimáticos, neurotransmissores, 

imunossupressores, imunoestimulantes, anti-inflamatórios, 

antioxidantes, hipocolesterolêmicos e agentes antineoplásicos  

(BÉRDY, 2012). À vista disso, o isolamento de microrganismos 

para realização de ensaios de bioatividade é uma importante 

área de pesquisa, em virtude da multiplicidade de funções que 

essas substâncias podem desempenhar. 

Como exemplo, a utilização de antibióticos no combate a 

infecções microbianas, associada às melhorias das condições 

sanitárias, de moradia e alimentação e juntamente com o 

advento de programas de vacinação em massa, diminuíram 

expressivamente a taxa de mortalidade de doenças infecciosas 

letais, disseminadas no passado (PROCÓPIO et al., 2012). 

Microrganismos produzem substâncias antimicrobianas com o 

objetivo de eliminar ou inibir o crescimento de outros 

microrganismos competidores. Sua produção é o resultado 

direto de interações bióticas específicas, uma vez que, 

bactérias do solo, por exemplo, conseguem distinguir 

microrganismos competidores, de modo a secretar substâncias 

antimicrobianas específicas para os mesmos (KINKEL et al., 

2013; TYC et al., 2017). Ademais, em concentrações 

subinibitórias, esses metabólitos podem atuar como moléculas-

sinal para as bactérias produtoras, modulando sua expressão 
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gênica, induzindo motilidade e estimulando a esporulação e a 

produção de biofilme (TYC et al., 2017). 

O termo antibiótico foi cunhado pelo microbiologista 

Selman Waksman, em 1942, para descrever qualquer 

substância produzida por microrganismos que cause morte ou 

inibição do crescimento de outros microrganismos. No entanto, 

sua definição excluía os quimioterápicos (antimicrobianos 

sintéticos) e os compostos naturais não-microbianos, como 

aqueles produzidos por plantas (ZIMDAHL, 2015; MOHR, 

2016). Atualmente, alguns autores definem antibióticos como 

substâncias químicas sintéticas ou naturais (produzidas por 

microrganismos e plantas) que causam morte ou controlam o 

crescimento de bactérias e outros microrganismos, tais como, 

fungos e protozoários (CHANDRA; KUMAR, 2017). Estes 

últimos, no entanto, necessitam de antimicrobianos específicos, 

por se tratarem de organismos eucarióticos, diferindo 

estruturalmente e metabolicamente das bactérias. Outros 

autores, como, Madigan e colaboradores (2016), entretanto, 

consideram fármacos antibióticos apenas aqueles produzidos 

por microrganismos. 

O primeiro antibiótico seguro para administração 

humana a ser descoberto foi a penicilina, tendo sua produção 

em massa iniciada no ano de 1939, graças às contribuições de 

Alexander Fleming, Howard Florey e Ernest Chain, que em 

1945, dividiram o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela 

descoberta da penicilina e de sua eficácia clínica, sendo a 

primeira droga eficaz contra as bactérias gram-positivas, como 

aquelas causadoras da sífilis e gonorreia (ZIMDAHL, 2015; 

MOHR, 2016). Muitas outras substâncias antimicrobianas foram 

descobertas desde então, principalmente entre as décadas de 
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1940 – 1960, quando as principais classes de antibióticos foram 

estabelecidas. Estima-se que cerca de 80% dos antibióticos 

disponíveis no mercado são produzidos por bactérias do gênero 

Streptomyces, como visto na figura 1 (CHANDRA; KUMAR, 

2017).  

 

Figura 1. Linha do tempo da descoberta dos principais 

antibióticos e quimioterápicos. 
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Fonte: Adaptado de PROCÓPIO et al., 2012. 

Após esse, que é considerado o período de ouro do 

descobrimento dos antibióticos, o hiato na descoberta de 

bactérias e fungos produtores de novas classes de antibióticos 

levou ao desenvolvimento dos quimioterápicos, que passaram 

a ser produzidos e utilizados em larga escala (BROWN, 

WRIGHT, 2016). Entretanto, apesar de sua indiscutível 

contribuição, por serem químicos sintéticos análogos aos 

antimicrobianos naturais, não conseguem substituir 

completamente aqueles de origem microbiana, fazendo-se 

necessária a introdução constante de novos fármacos no 

mercado (LING et al., 2015). 

Um antibiótico ideal não deve interferir no funcionamento 

normal de uma célula hospedeira, mas induzir a morte do 

microrganismo-alvo pela alteração do seu metabolismo, seja 

inibindo uma enzima, ácido nucleico, polissacarídeo ou 

qualquer outro metabólito crítico para sua sobrevivência. 

Baseado neste princípio, antibióticos podem ser divididos em 

cinco grupos, de acordo com seu mecanismo de ação em 

bactérias (PROCÓPIO et al., 2012; MADIGAN et al., 2016): 

I. Inibidores da replicação e transcrição celular: antibióticos que 

se ligam a componentes importantes do metabolismo de 

replicação e transcrição do material genético bacteriano, 

impedindo sua ocorrência e resultando em morte celular. A 

ciprofloxacina, por exemplo, liga-se à enzima topoisomerase 

logo após a clivagem do DNA, impedindo o religamento das 

fitas, enquanto a rifamicina, bloqueia o canal formado pelo 

complexo DNA–RNA polimerase, impedindo a inicialização da 

transcrição. 

II. Inibidores da síntese proteica: a tradução do mRNA envolve 

a participação dos ribossomos, compostos pelas subunidades 
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50S e 30S, que são alvos da maioria dos antibióticos deste 

grupo. Antibióticos como eritromicina e azitromicina bloqueiam 

a subunidade 50S impedindo a formação da cadeia 

polipeptídica, enquanto gentamicina e tetraciclina bloqueiam a 

subunidade 30S, impedindo a ligação do RNA-transportador. 

III. Inibidores da síntese da parede celular: as paredes celulares 

de bactérias apresentam uma camada rígida, chamada, 

peptídeoglicano, formado pelos açúcares N-acetilglicosamina e 

N-acetilmurâmico unidos por ligações glicosídicas do tipo ß-1,4, 

que por sua vez, unem-se a alguns aminoácidos por meio de 

ligações peptídicas cruzadas. Antibióticos como penicilina, 

vancomicina e cefalosporina impedem a biossíntese do 

peptídeoglicano pela inibição da formação das ligações 

peptídicas cruzadas, levando à lise celular. 

IV. Perturbadores da permeabilidade da membrana plasmática: 

a membrana plasmática é uma barreira seletiva ao transporte 

de íons, água, macromoléculas e nutrientes entre os ambientes 

interno e extracelular. Antibióticos como polimixina, tirocidina, 

valinomicina e mais recentemente, daptomicina, promovem a 

ruptura da membrana plasmática por se intercalarem entre os 

fosfolipídeos que a compõem, formando poros, por meio dos 

quais ocorre a troca indesejada de íons e metabólitos 

microbianos. A célula, uma vez despolarizada, perde suas 

capacidades metabólicas e morre. 

V. Inibidores da síntese do ácido fólico:  o ácido fólico é um 

precursor dos ácidos nucleicos e as sulfonamidas e a 

trimetroprima, atuam em diferentes etapas da sua síntese, 

inibindo-a. Existe ainda uma nova classe de antibióticos que 

inibe a biossíntese de ácidos graxos, bloqueando, portanto, a 
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síntese de lipídeos. A platensimicina e a teixobactina (citada 

posteriormente neste trabalho) são exemplos dessa classe. 

Apesar disso, doenças infecciosas continuam sendo 

umas das maiores causas de mortalidade ao redor do mundo e 

estima-se que 17 milhões de pessoas morram anualmente, 

principalmente crianças e idosos (CHANDRA; KUMAR, 2017), 

fazendo com que os antimicrobianos estejam entre os fármacos 

mais utilizados na medicina humana (CDC, 2013). Entre os 

anos 2000-2010, o consumo mundial de antibióticos cresceu 

35%, partindo de aproximadamente 52 bilhões de unidades 

(pílulas, cápsulas ou ampolas) para 70 bilhões de unidades. 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) 

contribuíram com 75% desse crescimento. Ademais,  Índia, 

China e Estados Unidos foram, respectivamente, os maiores 

consumidores de antibióticos no mundo em 2010 (VAN 

BOECKEL et al., 2014).  

Segundo levantamento realizado na Índia, 20% do 

consumo total de antibióticos se deu em hospitais e clínicas, 

enquanto 80% ocorreram na comunidade, seja prescrito por 

profissionais de saúde, seja comprado sem receita médica. 

Estima-se ainda que mais da metade desse consumo não seja 

apropriado (KOTWANI; HOLLOWAY, 2011). De modo similar, 

considera-se que a prescrição de 50% dos antimicrobianos 

utilizados nos Estados Unidos seja desnecessária (CDC, 2013). 

Além de seu uso na medicina humana, antibióticos também são 

amplamente empregados na pecuária, uma vez que, auxiliam 

no crescimento dos rebanhos por motivos ainda desconhecidos 

(ARUN et al., 2017). Segundo Van Boeckel et al. (2015), 63 mil 

toneladas de antibióticos foram usadas em 2010 para 

manutenção da produtividade da atividade pecuarista, o que 
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corresponde a mais de 60% da produção mundial de 

antimicrobianos por ano, que é de 100 mil toneladas (BBOSA 

et al., 2014). Para se ter uma ideia, 80% da produção anual de 

antibióticos nos Estados Unidos é consumida pela pecuária 

(VAN BOECKEL et al., 2015). 

À vista disso, o uso excessivo e descontrolado desses 

fármacos na medicina humana e principalmente na pecuária, 

têm levado ao surgimento de microrganismos patogênicos 

resistentes a um amplo espectro de antimicrobianos comerciais, 

sendo considerado um grave problema de saúde pública 

(LAXMINARAYAN et al., 2013; HOLMES et al., 2016). Estima-

se que a cada ano, bactérias resistentes a antibióticos 

provoquem mais de dois milhões de casos de infecção nos 

Estados Unidos, levando mais de 23 mil pessoas à morte (CDC, 

2017), enquanto na Europa, anualmente, o número de casos 

chega a 670 mil, com aproximadamente 33 mil mortos 

(CASSINI et al., 2019). 

O fenômeno da resistência aos antibióticos varia de 

acordo com o país e continente analisados, em virtude das 

fronteiras geográficas de algumas doenças, padrões de 

consumo dos antimicrobianos e qualidade do acesso aos 

mesmos (O’NEIL, 2014). Segundo relatório publicado pela OMS 

(2018), os microrganismos resistentes de maior preocupação 

mundial são Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e 

Salmonella spp. 

  No entanto, microrganismos resistentes a certos 

antimicrobianos existem desde muito antes da produção em 

massa desses fármacos e, na verdade, precedem a própria 

existência humana (LARSSON; FLACH, 2021). A maioria dos 
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antibióticos disponíveis no mercado, como, penicilina, 

eritromicina e tetraciclina são produtos do metabolismo 

secundário microbiano com a função de causar morte ou inibir 

o crescimento de outros microrganismos em uma luta pela 

sobrevivência. Como reflexo, eles desenvolveram mecanismos 

de defesa que vão desde a produção de enzimas capazes de 

neutralizar antibióticos até a modificação de alvos 

farmacológicos (mutação) para que não sejam reconhecidos 

pelas drogas, bem como bombas que promovem o efluxo das 

mesmas para fora da célula, entre outros (HASNAIN et al., 

2017). 

Apesar disso, uma série de evidências apontam que a 

principal causa de resistência de patógenos aos fármacos 

antimicrobianos seja resultado de sua má utilização pelas 

atividades humanas. Como exemplo, a análise de uma coleção 

de bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae 

isoladas entre 1917 e 1954, constatou que 24% dos isolados 

eram pertencentes ao gênero Proteus e todos possuíam 

plasmídeos conjugativos e deste total, 2% eram resistentes à 

tetraciclina. Os demais isolados da coleção, pertenciam aos 

gêneros Salmonella, Shigella, Escherichia e Klebsiella e não 

apresentaram resistência a essa droga. (DATTA; HUGHES, 

1983 apud HAISNAN et al., 2017). Entretanto, durante a década 

de 1950, linhagens de E. coli e Shigella resistentes à tetraciclina 

começaram a ser descritas (AKASAKI et al., 1963 apud 

HAISNAN et al., 2017). Esse resultado sugere que a 

transferência horizontal de genes de resistência a antibióticos 

presentes no ambiente são um reflexo direto do aumento no 

consumo de antibióticos pela população nos últimos 60 anos 

(HAISNAN et al., 2017). 



DA DESCOBERTA À RESISTÊNCIA: UM ENSAIO SOBRE ANTIMICROBIANOS  

170 
 

Figura 2. Mecanismos de ação dos antibióticos e mecanismos 

de defesa desenvolvidos pelas bactérias. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Hasnain et al., 2017. 
 

Em 1989, hospitais americanos vivenciaram um surto de 

bactérias do gênero Enterococcus resistentes à vancomicina, 

um dos antibióticos mais utilizados na época. Descobriu-se que 

a resistência foi originada de rebanhos europeus alimentados 

com baixas concentrações de avoparcina, um análogo da 

vancomicina, para promover o crescimento. Análises 

moleculares constataram que os genes de resistência à 

vancomicina encontradas nas linhagens de Enterococcus que 

infectaram as pessoas eram idênticos àqueles encontrados em 
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microrganismos que habitavam áreas de rebanhos alimentados 

com avoparcina, tendo seu uso proibido na Europa em 1997. 

Hoje, é bem estabelecido que alimentos de origem animal e 

vegetais cultivados em solos enriquecidos com esterco animal 

podem transmitir microrganismos resistentes a antibióticos para 

seres humanos (VAN BOECKEL et al., 2015; ARUN et al., 

2017). 

Apesar de patógenos bacterianos receberem uma maior 

atenção, infecções fúngicas são responsáveis por uma taxa de 

mortalidade global superior à da malária ou a do câncer de 

mama, já equiparando-se às mortes por tuberculose e AIDS. 

Atrelado a isso, o número de drogas antifúngicas disponíveis 

para o tratamento de infecções é pequeno, quando comparado 

aos antibióticos e isso se deve, em parte, à plasticidade do 

genoma desses organismos e semelhança entre os 

metabolismos de fungos e seres humanos, visto que, ambos 

pertencem ao reino Eukarya. Dessa forma, muitas drogas 

acabam sendo tóxicas para o homem (MADIGAN et al., 2016; 

FISHER et al., 2018; DAELE et al., 2019). 

Quatro classes de antifúngicos encontram-se disponíveis 

para o tratamento de infecções em seres humanos, sendo elas, 

os polienos, que sequestram o ergosterol das membranas 

celulares fúngicas, alterando sua estrutura e promovendo morte 

celular; o análogo de ácido nucleico 5-fluorocitosina, que 

bloqueia o metabolismo das pirimidinas, impedindo a replicação 

do DNA; as equinocandinas, que inibem a enzima 1,3-β-D-

glucano sintase responsável pela síntese dos polímeros de β-

glucano da parece celular, levando a sua ruptura; e os azóis, 

principal e mais utilizada classe de fungicidas que bloqueia a 

síntese do ergosterol. De maneira preocupante, espécies de 
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fungos patogênicos multirresistentes têm surgido, dentre elas, 

uma linhagem de Candida auris, resistente a todos às drogas 

citadas anteriormente. Linhagens de Candida albicans, 

Candida glabrata, Aspergillus terreus e Fusarium spp. 

resistentes já foram reportadas (FISHER et al., 2018). 

Em virtude dos fatos mencionados, pode-se observar 

que a evolução e a propagação de patógenos bacterianos e 

fúngicos resistentes aos antimicrobianos é uma crescente 

ameaça à saúde pública global. Assim sendo, pesquisas 

voltadas para a  bioprospecção de microrganismos capazes de 

produzir compostos antimicrobianos ainda inéditos são 

essenciais para o desenvolvimento de novos fármacos. 

Segundo Brown e Wright (2016), produtos naturais 

antimicrobianos, especialmente aqueles produzidos por 

microrganismos, são considerados químicos de escolha, visto 

que, são o resultado de um extenso e intrincado processo de 

seleção natural, sendo sintetizados por microrganismos em 

reposta a outros microrganismos. 

À vista disso, grupos de pesquisa em todo o mundo têm 

se dedicado a isolar novos candidatos a fármacos antibióticos 

e antifúngicos que possam ser usados na clínica médica. A 

exemplo disso, Imai e colaboradores (2019) descobriram um 

novo antibiótico chamado darobactina, produzida por linhagens 

do gênero Photorhabdus e eficaz contra bactérias gram-

negativas, como Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. A 

darobactina age se ligando a uma proteína chaperona essencial 

à síntese adequada da parede celular desses patógenos, 

levando-os à morte. 

Outro antibiótico promissor é a teixobactina, produzida 

pela bactéria do solo Eleftheria terrae sp. e descoberta por Ling 
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e colaboradores (2015). O grande diferencial desse composto 

está em seu mecanismo de ação: ele inibe a síntese da parede 

celular de bactérias resistentes de grande preocupação 

mundial, como, Staphylococcus aureus e Mycobacterium 

tuberculosis, por se ligar a dois precursores lipídicos do 

peptídeoglicano e ácido teicóico, respectivamente. Por inibir 

componentes não proteicos na célula, a teixobactina pode 

escapar aos mecanismos de resistência bacteriana, oferecendo 

uma grande vantagem frente aos demais fármacos 

antimicrobianos e pode se tornar um superantibiótico nos 

próximos anos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos fatos mencionados, o uso de 

antimicrobianos pela sociedade tornou-se uma faca de dois 

gumes, à medida que patógenos bacterianos e fúngicos têm 

apresentado resistência a muitas drogas disponíveis para uso 

clínico. Apesar do fenômeno da resistência ser mais antigo que 

o homem, o consumo descontrolado desses fármacos pelas 

atividades humanas nos últimos 60 anos, principalmente na 

agropecuária, vem agravando o problema que pode se tornar 

uma das maiores crises sanitárias mundiais nas próximas 

décadas. À vista disso, fazem-se necessárias políticas públicas 

efetivas de conscientização da população quanto à 

automedicação de agentes antimicrobianos e de fiscalização 

dos grandes produtores rurais que administram grandes doses 

de antibióticos em seus rebanhos. Torna-se ainda mais 

indispensável, o investimento público/privado em pesquisas de 

desenvolvimento de quimioterápicos e principalmente, de 
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bioprospecção de substâncias antimicrobianas de origem 

microbiana e vegetal, com foco em drogas com novos 

mecanismos de ação, de modo a fugir dos mecanismos de 

resistência microbiana.  
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RESUMO: As lipases são enzimas com potencial de hidrolisar 
o triacilglicerol possuindo diversas aplicações industriais. 
Enzimas comerciais acabam não atendendo aos requisitos 
industriais, como alta reprodutibilidade em diferentes condições  
de pH e salinidade. Logo, enzimas de microrganismos halófilos 
têm recebido grande atenção industrial. O descarte inadequado 
de resíduos agroindustriais, à exemplo dos óleos vegetais, 
demonstra ser um grande problema ambiental. A indústria 
necessita de cada vez mais estudos acerca da utilização 
desses resíduos para a obtenção enzimática, pois esses 
resíduos contribuem principalmente para produção de lipases 
devido suas características. O presente estudo analisou 
bactérias marinhas isoladas do zoantídeo Palythoa 
caribaeorum para a produção de lipase.  A produção de lipase 
foi realizada usando os meios de cultura com óleo vegetal 
residual, azeite de oliva e óleo de girassol como indutores sob 
condições de temperatura a 37 °C e pH 6, 7 e 8. Dentre sete 
isolados testados, cinco apresentaram atividade lipolítica. O 
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meio com óleo de girassol em pH7 se destacou como melhor 
meio indutor quando comparado ao meio com azeite de oliva e 
óleo vegetal residual. O produtor de lipase mais promissor foi 
isolado P.  stutzeri. NC5. O uso de óleos vegetais demonstra 
ser uma fonte favorável para a produção de lipase e os 
resultados obtidos neste trabalho apontam vários isolados 
bacterianos marinhos promissores a serem explorados para a 
produção enzimática.  
Palavras-chave: Bioprospecção. Resíduos Agroindustriais. 

Enzimas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As enzimas são catalisadores biológicos que convertem 

um substrato em produtos em velocidades de reação mais 

elevadas (PATEL et al., 2017). As lipases são enzimas, 

pertencentes ao grupo das hidrolases, tendo como principal 

função catalisar a hidrólise de triglicerídeos de cadeia longa; e 

os produtos reacionais com maior relevância são os ácidos 

carboxílicos e o glicerol. Além disso, as lipases têm capacidade 

de catalisar reações em meio aquoso e orgânico onde o teor de 

água é limitado (SARASWAT, 2017).  

As lipases são facilmente produzidas por diversos 

organismos, já que estão relacionadas ao metabolismo básico 

(POHANKA, 2019). Os principais microrganismos produtores 

de lipases microbianas que já foram identificados são do gênero 

Candida sp., Aspergillus sp., Rhizomucor sp., Rhizopus sp., 

Yarrowia lipolytica., Acinetobacter sp. e Pseudomonas sp. 

(GUERRAND, 2017). Além desses, as bactérias Streptomyces 

sp. (PRAVEEN KUMAR et al., 2017), Burkholderia sp. 

(CASTIGLIONI et al., 2018) e fungos do gênero Penicillium 
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(GUDIUKAITE et al., 2017) foram descritos como bons 

produtores de lipases.  

As lipases são utilizadas especialmente nos setores de 

indústria de oleoquímicos, detergentes, biopolímeros, 

cosméticos, produção de papel, processamento de alimentos, 

farmacêutica, resíduos e biodiesel (VANLEEUW et al., 2019). 

Atualmente, a produção e comercialização de lipases estão em 

torno de 10% de todas as enzimas utilizadas no mercado. 

Estima-se que 55 % das lipases são utilizadas pela indústria de 

alimentos, 25% em produtos de limpeza e 10% na produção de 

biocombustíveis. As lipases microbianas são mais usadas pela 

indústria, uma vez que cerca de 90% das lipases 

comercializadas são da origem microbiana (GUERRAND, 

2017). Enzimas industriais, alcançaram US $ 5,5 bilhões em 

2018 e agora estão projetados para alcançar US $ 7,0 bilhões 

até 2023 (FREEDONIA, 2018; SILVEIRA et al., 2018) Além 

disso, um relatório apontou que o mercado global de enzimas 

especiais (incluindo enzimas de extremófilos) atingiu US $4,0 

bilhões em 2017 (DUMORNÉ et al., 2017). 

Enzimas comerciais comuns acabam não atendendo aos 

altos requisitos do bioprocessamento industrial, como alta 

reprodutibilidade em diferentes condições de pH, temperatura e 

aeração. Logo, enzimas de microrganismos halófilos têm 

recebido atenção crescente como estratégia de processo 

industrial (ESPLIEGO et al., 2018), por apresentarem 

características robustas, estáveis, melhor desempenho, maior 

resistência à temperatura e capacidade de operar em pH mais 

baixo (LÓPEZ-LÓPEZ, 2015). Halófilos prosperam em 

diferentes microbiomas com salinidade superior à da água do 

mar e assim são uma grande fonte de enzimas extracelulares 

com características peculiares, como: enzimas ativas e estáveis 
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em condições ambientais extremas como temperatura, 

salinidade, pH. Os halófilos habitam solos hipersalinos, 

nascentes, lagos salgados e outros habitats salinos costeiros 

de ocorrência natural, pântanos ou ambientes conhecidos como 

alimentos salgados, salmouras, campos de petróleo, lagoas 

salinas (CORRAL, 2019). 

 Além disso, recentes estudos mostram a possibilidade 

de utilizar resíduos agroindustriais de baixo custo como fonte 

de carbono, como por exemplo os óleos e gorduras que são 

utilizados na fabricação de diversos produtos, e sua eliminação 

tem se tornado um problema crescente devido ao descarte de 

maneira incorreta no ambiente (MUSATTI, 2017). A hidrólise do 

óleo pode ser utilizada como pré-tratamento desse resíduo para 

melhorar a eficiência de remoção e acelerar o processo de 

degradação, os produtos da hidrólise são rapidamente 

absorvidos pela membrana plasmática semipermeável dos 

microrganismos, que podem criar um ambiente livre de lipídios 

(MULINARI et al., 2017). Levando em consideração questões 

econômicas, o uso de resíduos oleosos domésticos ou 

industriais deve ser visto como um meio para selecionar novas 

linhagens produtoras de lipase, assim diminuindo impactos 

ambientais que podem ser gerados com os tratamentos 

convencionais.  

O óleo residual quando é descartado diretamente na pia 

ou em outros locais pode causar sérios danos ao meio 

ambiente. Caso esse produto for descartado nas redes de 

esgoto poderá encarecer ainda mais o tratamento dos resíduos 

e o que permanece nos rios poderá provocar a 

impermeabilização do solo, assim contribuindo ainda mais para 

que possam  ocorrer enchentes juntamente com contaminação 

da flora e fauna daquele determinado ecossistema. 
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Além disso, vale ressaltar que os estudos da utilização 

do óleo de fritura residual para a obtenção de lipases pode 

contribuir com a redução nos custos de produção e com a 

minimização dos impactos ambientais causados pelo seu 

acúmulo, podendo sugerir assim mais uma rota de reutilização 

deste resíduo. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 

analisar a produção de lipases por bactérias marinhas isoladas 

do tecido do zoantídeo Palythoa caribaeorum nos meios 

contendo óleo residual vegetal e óleos comerciais em diferentes 

condições de cultivo, para avaliar seu potencial biotecnológico.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Microrganismos 

As bactérias utilizadas no trabalho foram isoladas em 

trabalhos anteriores (dados não publicados) do tecido 

necrosado da colônia do zoantídeo Palythoa caribaeorum  

(Figura 1) dos  recifes da praia de Carapibus, Conde, Paraíba. 

Figura 1. Zoantídeo P. caribaeorum com ferida necrosada nos 
recifes de Carapibus, Paraíba.  

 

         Fonte: GORLACH-LIRA, 2014 
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O isolamento foi executado utilizando um swab para a 

coleta das células bacterianas que estavam localizadas no 

tecido necrosado do zoantídeo. O material recolhido foi 

cultivado em meio Ágar marinho (pH 7,4) composto de 5,0 g de 

peptona (HiMedia), 1,0 g de extrato de levedura (DIFCO), 15,0 

g de ágar bacteriológico (KASVI), 1000 mL de água do mar 

filtrada. Os isolados foram nomeados com as siglas N_ e NC_, 

purificados no meio Ágar marinho e estocados em tubos com 

ágar marinho semissólido em temperatura 4 °C e em micro 

tubos com água destilada estéril em temperatura ambiente. A 

identificação dos isolados bacterianos foi realizada na base da 

análise de sequências de RNAr 16S descrita em trabalhos 

anteriores de PEREIRA (2020) e BRITO (2020). 

Meios de cultura 

A produção de lipases foi analisada em meio sólido com 

adição de rodamina B e um dos óleos vegetais : óleo residual, 

azeite de oliva ou óleo de girassol (adaptado de Kouker & 

Jaeger, 1987).   O óleo vegetal residual usado neste trabalho 

foi oriundo de doações voluntárias e submetido a filtragem para 

remoção de resíduos sólidos. O azeite de oliva (Cocinero) e o 

óleo de girassol (Mazola) foram adquiridos de maneira 

comercial. 

A preparação dos meios de cultura foi realizada em três 

etapas: 

• Preparação da emulsão do substrato: aos 30 mL do óleo 

vegetal residual, azeite extravirgem ou óleo de girassol foi 

adicionado 250 µL de Tween 80 (Inlab) e 50 mL de água 

destilada. 
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• Preparação do meio básico, constituído por 4,5 g de caldo 

nutriente (HiMedia), 1,25 g de extrato de levedura 

(HiMedia) e 10 g de ágar bacteriológico (Dinâmica), 

dissolvidos em 450 mL de água destilada, previamente 

adquirida no Laboratório de Biologia de Microrganismos 

(BIOMICRO). 

• Preparação da solução de rodamina B (Neon, Brasil), 

dissolvendo-se 0,050 g de rodamina B em 50 ml de água 

destilada estéril.  
O meio básico e a emulsão de óleo ou azeite foram 

preparados e esterilizados em autoclave separadamente, a 

121ºC por 15 min. A solução de rodamina B foi esterilizada por 

filtração. À emulsão juntou-se, de forma asséptica, 20 mL da 

solução de rodamina B e misturou-se. Dessa mistura, 50 mL 

foram adicionadas ao meio básico e agitou-se em um Blender 

esterilizado previamente. O meio foi distribuído em placas de 

Petri de 90mm de diâmetro e seguidamente procedeu-se à 

inoculação dos microrganismos em triplicata.  

 

Análise da produção de lipases 

 

A produção de lipases por bactérias foi avaliada em meio 

sólido com diferentes substratos específicos para lipases, com 

variação de pH. Todos os testes foram realizados em triplicata.   

Os isolados foram cultivados em meio ágar BHI em 

placas de Petri (24 horas, 37°C). A inoculação foi realizada 

pontualmente no centro das placas de Petri contendo o meio de 

cultivo. A partir de uma suspensão bacterinana. Os cultivos 

foram mantidos em estufa a 37 °C por 96 horas. 

A produção de lipases usando como substrato o óleo 

vegetal residual foi analisada em pH 6 e 8, enquanto para o 
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substratos  azeite de oliva e óleo de girassol em pH 6, 7 e 8. 

Após a incubação foi realizada a irradiação das culturas de 

bactérias sob luz ultravioleta a 350 nm. O corante rodamina B e 

os ácidos graxos, liberados pela hidrólise de triacilgliceróis por 

lipases, formam um complexo fluorescente quando exposto à 

luz ultravioleta. A presença das lipases foi indicada pela 

formação de halos com fluorescência laranja ao redor das 

colônias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, foram analisados sete isolados 

advindos do tecido necrosado do zoantídeo P. caribaeorum, 

com relação a produção de lipases em meios de cultura com 

diferentes substratos e pH. Os isolados pertenceram aos 

gêneros: Bacillus (NC1, NC3, N5, N1), Arthrobacter (NC10), 

Pseudomonas (NC5) e Staphylococcus (N2). 

O óleo vegetal residual demonstrou ser um bom indutor 

da atividade lipolítica da maioria dos isolados testados. Os 

isolados Pseudomonas stutzeri NC5, Bacillus spp. NC3 e NC1 

apresentaram halos alaranjados de forte intensidade (Figura 2).  
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Figura 2. Visualização das culturas de isolados produtores de 
lipases sob à irradiação da luz ultravioleta  (350 nm) em meio 
enriquecido com óleo residual, pH 6.  

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fonte: Autor (2021). 

Na Figura 3 podemos analisar o potencial do isolado NC5 

e NC3 enquanto a utilização do azeite de oliva em pH7 e vemos 

o quanto os isolados N5 e NC1 não tiveram bons resultados.  

 

Figura 3. Visualização das culturas de isolados produtores de 
lipases sob à irradiação da luz ultravioleta  (350 nm) em meio 
enriquecido com azeite de oliva, pH 7.  

 

 

 

 

 

 
 

N2 

NC3 

NC1 

N5 

NC3 

N5 

NC5 

NC1

0 



PRODUÇÃO DE LIPASES POR BACTÉRIAS MARINHAS UTILIZANDO 
DIFERENTES ÓLEOS VEGETAIS 

186 
 

                                       Fonte: Autor (2021). 

Na figura 4 podemos observar um novo isolado que 

apresentou atividade lipolítica o N2, juntamente com o NC5, o 

isolado N1 e NC10 não apresentarm nenhuma atividade 

lipolítica, assim mostrando não serem bons isolados. 

 

 

 

Figura 4. Visualização das culturas de isolados produtores de 
lipases sob à irradiação da luz ultravioleta  (350 nm) em meio 
enriquecido com azeite de oliva, pH 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2021). 

 Na figura 5 podemos ver que o isolado NC3 não obteve 

um melhor resultado com a utilização do óleo de girassol como 

meio indutor, já a NC5 continuo sempre apresentando halos 

fluorescentes, o isolado NC1 apresentou cresimento mas não 

apresentou atividade lipolítica. 

N1 

N2 NC1

0 

NC5 
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Figura 5. Visualização das culturas de isolados produtores de 
lipases sob à irradiação da luz ultravioleta  (350 nm) em meio 
enriquecido com óleo de girassol, pH 6. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

A intensidade da fluorescência está intimamente ligada 

ao corante rodamina B, a qual forma um complexo com os 

ácidos graxos disponíveis após a hidrólise dos triglicerídeos, 

emitindo uma maior fluorescência quanto maior for a liberação 

de ácidos graxos.  

A Tabela 1 mostra a produção de lipases em meio 

rodamina B ágar contendo óleo vegetal residual, azeite de oliva 

e óleo de girassol. Os resultados obtidos indicam que as 

bactérias testadas apresentaram uma ampla variação quanto 

ao potencial de produção das lipases em relação a diferentes 

meios indutores e pH analisados. Os isolados que se 

destacaram na produção de lipases pertenceram aos gêneros 

Pseudomonas e Bacillus. 

A produção de lipases em pH 6,0 foi observada em cinco 

isolados:  P. stutzeri NC5, Bacillus spp. NC1, NC3 e N5 e S. 

N5 

NC5 

NC1

0 

NC3 
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epidermidis N2.  O meio enriquecido com óleo vegetal residual 

se mostrou uma boa fonte de carbono para maioria dos isolados 

para a produção de lipases extracelulares. Os isolados P.  

stutzeri (NC5) e Bacillus sp. (NC3) mostraram uma melhor 

produção de lipases em todos os meios indutores utilizados no 

pH 6. 

Em pH 7 a produção de lipases foi observada em cinco 

isolados, P. stutzeri NC5, Bacillus sp. NC1, NC3 e N5 e S. 

epidermidis N2. Percebe-se que o meio enriquecido com óleo 

de girassol foi o que obteve melhor desempenho mostrando-se 

também como uma ótima fonte de carbono na maioria dos 

isolados para a produção de lipases extracelulares. Os isolados 

NC5, NC3 e N5 alcançaram níveis ótimos de produção nesse 

meio indutor no pH 7. 

Em pH 8 a produção de lipases foi observada em quatro 

isolados, P.  stutzeri NC5, Bacillus spp. NC1, NC3 e N5. 

Percebe-se que o meio enriquecido com óleo de girassol obteve 

melhor desempenho, mostrando-se uma ótima fonte de 

carbono na maioria dos isolados para a produção de lipases 

extracelulares. Os isolados NC5 e NC3 alcançaram níveis 

ótimos de produção enzimática, demostrando seu grande 

potencial para a produção de lipases. 
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Tabela 1. Produção de lipases por isolados de bactérias 
marinhas em meios de cultura com diferentes substratos em 
pH6, pH7 e pH 8.  

  Óleo Residual Azeite de Oliva Óleo de Girassol 

Isolados pH6  pH7   pH8 pH6  pH7   pH8 pH6  pH7   pH8 

NC1 ++       +        + +       ++        + +       ++        ++ 

NC3 +++     ++     +++ ++       ++        +++ ++       +++       +++ 

N1 -         -          -   -         -          -   -         -          - 

N5 ++       ++        +  +        ++         + +       +++        ++ 

NC10 -         -          -   -         -          -   -         -          - 

N2 ++       +        + +       +        + +       ++        + 

NC5 +++    +++    +++ +++    +++    +++ +++    +++    +++ 
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Fonte: Autor (2021). 

Os isolados A. koreensis NC10 e Bacillus sp. N1 não 

apresentaram crescimento em nenhum meio testado em pH 6, 

7 e 8 (Tabela 2). 

Os três meios indutores apresentaram uma boa atividade 

lipolítica. Esses óleos vegetais dispõem, em sua composição, 

ácido oleico e linoleico, que, quando usados como fonte de 

carbono, ficam, geralmente, em altos níveis de atividade 

lipásica. Um dos fatores mais importantes para a expressão da 

atividade da lipase é justamente a fonte de carbono, pois essas 

enzimas são induzíveis e geralmente são produzidas na 

presença de lipídios. Óleos vegetais são boas fonte de carbono 

e tem efeito significativo para induzir a produção de lipase 

(ARAVIDAN et al., 2007). Souza (2016) isolou 51 linhagens de 

bactérias lipolíticas utilizando óleo vegetal residual como única 

fonte de carbono e se obteve bons resultados de atividade 

lipásica principalmente com bactérias do gênero Pseudomonas. 

Bharathi et al. (2018) afirma que óleos de origem vegetal são 

bons estimulantes da atividade lipolítica de bactérias, 

corroborando os resultados apresentados neste trabalho.  

Podemos destacar que o óleo vegetal residual se apresentou 

como um ótimo indutor na produção de lipases por isolados 

testados.  

A composição dos óleos pode ter contribuído para as 

diferenças nos resultados obtidos. Ácidos graxos insaturados 

de cadeia longa são conhecidos por aumentarem a produção 

de lipases. Um trabalho realizado por Wang et al. (2016) 

demonstrou que a capacidade do óleo de oliva de induzir a 

produção de lipase pode estar relacionada com a sua 

composição, constituída em mais de 70% por ácido oleico. 
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Neste trabalho a melhor atividade lipolítica não foi observada no 

azeite de oliva, e sim nos óleos de soja e girassol. Os óleos de 

girassol e soja contém uma pequena fração na sua composição 

do ácido tetradecadóico, o que pode ter contribuído para a 

melhor hidrólise destes óleos.   

A produção de lipases com amplas faixas de temperatura 

e estabilidade, é de extrema importância tanto para as 

aplicações industriais requeridas quanto para processos 

ambientais. Na aplicação industrial essa estabilidade é 

importante, pois muitos  processos necessitam utilizar faixas 

extremas de temperatura. Na biorremediação não acontece o 

contrario, visto que as temperaturas nesse processo também 

variam muito de acordo com a localidade. Os solos do Brasil 

tem temperatura média de 25º á 30ºC, o que favorece o 

metabolismo das bactérias mesofílicas (ANDRADE et al. 2010).  

Portanto as bactérias na qual vão ser utilizadas em processos 

de biorremediação devem estar adaptadas á esse tipo de 

condição. Nerurkar et al. (2013) observaram em seus estudos 

que a lipase de Bacillus sonorensis exibia atividade máxima em 

condições alcalinas e mantinha-se estável ao longo de um 

intervalo de temperatura desde 0 até 60ºC, mostrando ser um 

gênero promissor na produção enzimática. 

O descarte inadequado de resíduos agroindustriais 

como o óleo vegetal demonstra ser um grande problema 

ambiental, a indústria necessita de cada vez mais estudos 

acerca da utilização desse resíduos para a obtenção de 

enzimas, tendo em vista o potencial de utilização. Esses 

materiais contribuem principalmente para o fornecimento de 

nutrientes necessários para o crescimento das células 

microbianas, como o nitrogênio que possui grande influência na 
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produção de lipases, seja ele orgânico ou inorgânico (TACIN et 

al., 2019). 

O pH do meio de crescimento bacteriano revela-se 

significativo para a produção de lipases. Ertugrul et al., (2007) 

relataram que a utilização de meios com um pH variando entre 

6,0 – 6,5 otimizam a produção de lipase em amostras de 

Bacillus sp. Segundo Kaimi et al. (1998) valores ótimos de pH 

para a produção de lipase bacteriana variam entre 6,5 e 8,5. 

Vários autores relatam que o pH na faixa da neutralidade é 

geralmente definido como ótimo para a atividade lipolítica 

(FADILOGU et al., 2002; TAN et al., 2004). 

Dentre as lipases bacterianas, atenção especial tem sido 

dada a essas enzimas produzidas pelo gênero Pseudomonas, 

que são especialmente interessantes para processos 

biotecnológicos. As lipases de Pseudomonas são amplamente 

utilizadas em aplicações industriais, devido à sua capacidade 

de catalisar diversas reações, estabilidade em solventes 

orgânicos e baixo custo, resultando em vários produtos de 

agregado de alto valor (SANTIBÁÑEZ, 2013). Devido a este 

amplo potencial, cientistas em todo o mundo têm concentrado 

esforços para produzir lipases de Pseudomonas com alta 

atividade, principalmente através da otimização de os meios de 

reação de fermentação e manipulação genética dos 

microrganismos (RIOS et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

Diante de tudo que foi pesquisado e trabalhado, pode-se 

perceber que os óleos vegetais podem se transformar em 

matéria prima industrial de grande valor e com ampla 

aplicabilidade em diversas áreas, principalmente do ramo 
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biotecnológico.  O aproveitamento de resíduos agroindustriais 

se mostra como uma grande oportunidade de desenvolvimento 

e valorização de subprodutos, como também agregação de 

valor perdido, e utilização sustentável desses resíduos para a 

produção enzimática. Os óleos utilizados (óleo vegetal residual, 

o azeite de oliva extra virgem e o óleo de girassol) se mostraram 

bons meios indutores como fonte de carbono para a produção 

de enzimas lipases. Dentre os sete isolados bacterianos 

avaliados, cinco isolados produziram lipases em meios com 

rodamina B acrescidos de óleo vegetal residual, azeite de oliva 

ou óleo de girassol.  O óleo de girassol apresentou-se sendo o 

melhor substrato testado para produção de enzimas lipolíticas,  

para a maioria dos isolados analisados. Os isolados mais 

promissores identificados com nossos testes quantitativos para 

a produção de lipases foram as bactérias Pseudomonas stutzeri 

NC5 e Bacillus spp. NC3, apresentando maior produção em 

todos os meios indutores utilizados em pH 6, 7 e 8 e incubados 

a 37 °C. Os resultados evidenciam um potencial biotecnológico 

promissor do isolado P. stutzeri NC5, o qual se destacou dos 

demais isolados testados neste trabalho.  
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RESUMO: O novo Coronavírus, denominado Vírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), foi identificado pela 
primeira vez em Wuhan, província de Hubei, China, e agora se 

propaga para todos os paíse. Os indícios surgere que o SARS-

CoV-2, seja um romance entre dois coronavirus graves (MERS-

CoV e SARS-CoV), derivada dos mocegos ferradura chineses. O 

exame RT-qPCR através da coleta de células da mucosa nasal 

Swabs nasofaríngeos (NSP)  
o “padrão ouro” para detecção da SARS-CoV-2. Esse método, 
além de doloroso e invasivo, pode aumentar os riscos de 
infecção entre os profissionais de saúde. Estudos apontam que 
o SARS-CoV-2 pode ser facilmente detectado pela saliva em 
comparação com NSP. Essa pesquisa teve como objetivo 
explicar, através de um levantamento bibliográfico de revisão 
de literatura, a importância do uso da saliva como biomarcador 
para detecção do SARS-CoV-2. As informações foram obtidas 
numa seleção de 41 artigos. O instrumento utilizado para coleta 
de dados incluiu-se a utilização de consulta na base de dados 
do Google acadêmico, Scielo, Bireme e Biblioteca Virtual em 
Saúde de forma gratuita. Através dos dados obtidos, observou-
se que a saliva apresentar sensibilidade comparáveis ao 
encontrado em amostras NSP, sendo um método seguro e 
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eficaz na detecção de SARS-CoV-2. Palavras-chave: 
Biomarcadores. Covid-19. Infecção por SARS-CoV-2. Saliva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A duas décadas atrás, o MERS-CoV e SARS-CoV 

causaram mais de 10.000 casos cumulativos, com taxas de 

mortalidade de 10% para SARS-CoV e 37% para MERS-CoV 

(HUANG, et al., 2020). O primeiro caso relatado da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) ocorreu no Sul da China e 

propagou por todo mundo entre 2002 a 2003. Em novembro de 

2002, uma epidemia anormal de pneumonia com elevada taxa 

de transmissão e complicações aos profissionais de saúde, 

ocorreu em Foshan, Guangdong, china. Em março de 2003, um 

novo CoV foi identificado como agente causador da SARS 

chamado de SARS-CoV. Após 10 anos do primeiro caso de 

SARS-CoV, em setembro de 2012 na Jeddah, Arábia Saudita, 

um homem de 60 anos padecendo de pneumonia aguda e 

insuficiência renal, foi relatado como primeiro caso da Síndrome 

Respiratória no Oriente Médio (MERS). Inicialmente identificado 

como ‘Erasmuns Medical Center’ o vírus posteriormente 

chamado de MERS-CoV pelo consenso internacional (SOTO, 

2020; SAGREDO, et al., 2020).  
No final de dezembro de 2019, foi relatado uma sequência 

de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, 

província de Hubei, China, com aspectos clínicos semelhantes a 

um vírus MERS (MORRELL, et al., 2020). A analise de uma 

sequência de genoma em amostra do trato respiratório em cinco 

pacientes com pneumonia, hospitalizados desde do dia 18 de 

dezembro a 29 de dezembro de 2019, revelou a presença de um 

novo coronavírus, que foi nomeado como “SARS-CoV-2” pela 

Comissão Internacional de Classificação de Vírus (ICTV) 

(CASTRO, et al., 2020; CESPEDES). O vírus SARS-CoV-2 em 
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humanos é desconhecido. Os indícios de outras zoonoses virais 

surgere um romance entre dois coronavirus graves SARS-CoV, 

derivada dos mocegos ferradura chineses (Rhinolophus sp.) 

como hospedeiro intermediário e MERS-CoV. O SARS-CoV-2 
 
é um novo betacoronavírus (Beta-CoVs) que apresenta 

semelhança genética de 79% com SARS-CoV e de 50% com 

MERS-CoV (CARVALHO, et al., 2020; XAVIER, et al., 2020).  
Através da coleta Swabs nasofaringeos (NPS), é obtido 

o monitoramento serial da carga viral de SARS-CoV-2, mas 

esse tipo coleta, pode induzir a tosse e causar desconforto aos 

pacientes, além de aumentar os riscos de infecção antre os 

profissionais de saúde (ADENIJI, 2020; JIN; XU; YAUN, 2020). 

Em contrapartida, estudos apontam que o SARS-CoV-2 pode 

ser facilmente detectado pela saliva, embora atualmente esse 

tipo de diagnóstico seja limitado, devido as demandas 

existentes no país, todavia, o valor do diagnóstico das amostras 

de saliva para o exame de SARS-CoV-2 pode ser promissor, 

reduzindo assim, os riscos de transmissão (AZZI, et al., 2021; 

RIVAS, et al., 2020).  
Mediante a proposta escolhida, essa pesquisa teve como 

objetivo explicar, através de um levantamento bibliográfico de 

revisão literatura, a importância do uso da saliva como 

biomarcador para detecção do SARS-CoV-2. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura. As 

informações foram obtidas numa seleção de 67 artigos, referindo-

se ao respectivo tema, mas apenas 41 dos 67 artigos que foram 

selecionados, estavam dentro dos critérios de inclusão para 

serem utilizados na construção do estudo. O instrumento 

utilizado para coleta de dados incluiu-se a utilização de consulta 
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na base de dados do Google acadêmico, Scielo, Bireme e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) de forma gratuita por meio 

das palavras-chave: biomarcadores, Covid-19, infecção por 

SARS-CoV-2 e saliva. O Critério de elegibilidade incluiu artigos 

registrados entre 2017 a 2021 no idioma Português, Inglês e 

Espanhol. Dentre os critérios observados foram considerados 

os seguintes aspectos: disponibilidade do texto integral do 

estudo e clareza no detalhamento metodológico utilizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados 

nos referidos bancos de dados, realizou-se o fichamento 

catalográfico do material bibliográfico com o intuito de dinamizar 

a leitura e compreensão dessa revisão, optouse por dividí-la em 

seis tópicos principais: características gerais dos coronavírus, 

genoma viral de SARS-CoV-2 e entrada na célula por meio da 

ligação entre ECA2 e proteína S, meio de transmissão; métodos 

profiláticos, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial e 

considerações moleculares acerca da saliva como biomarcador 

para detecção do SARS-COV-2. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CORONAVÍRUS 

 

Os coronavírus (CoVs) são vírus envelopados não 

segmentados, com genoma de ácido ribonucleico (RNA) de fita 

simples positiva (+ ssRNA), variando de 60nm a 140nm de 

diâmetro junto com “Spikes” de 8nm a 12nm de longitude 

aproximadamente. Apresentam projeções semelhantes a 
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espinhos em sua superfície dando um aspecto de coroa na 

visualização em microscopia eletrônica (CESPEDES; SOUZA, 

2020). São vírus pertencentes a família Coronaviridae e a 

ordem Nidovirales (vírus que usa um conjunto de mRNA para 

replicação). A família Coronaviridae é subdividida em as 

subfamílias Torovirinae e Coronavirinae que se manifestam em 

mamíferos e aves, causando problemas respiratórios, 

entéricos, hepáticos neurológicas e neurológicas de gravidade 

variável (SINGHAL, 2020; LU, et al., 2020). A subfamília dos 

Coronavirinae contém quatro gêneros: alphacoronavírus (α) e 

betacoronavírus (β) que infectam os mamíferos e os 

gamacoronavírus (γ) e deltacoronavírus (δ) que infectam as 

aves. Acredita-se que até o presente momento exista apenas 

sete coronavírus que causam doenças em seres humanos. 

Sendo que quatro deles (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-

NL63 e HCoV-HKU1) causam sintomas leves, semelhante a um 

resfriado comum, é as epidemias dos demais vírus apresentam 

sintomas mais graves (MERS-CoV - Síndrome Respiratória no 

Oriente Médio, SARS-CoV - Síndrome Respiratória Aguda 

Grave e SARS-CoV-2) (FAM, et al., 2020; MOITINHO, et al., 

2020). 

 

GENOMA VIRAL DE SARS-COV-2 E ENTRADA NA CÉLULA 

POR MEIO DA LIGAÇÃO ENTRE ECA2 E PROTEÍNA S 

 

O genoma de SARS-CoV-2 é similar ao de CoVs e contém 

no mínimo dez quadros de leitura abertos Open Reading Frames 

(ORFs). Os primeiros ORFs (ORF1a/b) representam 

aproximadamente dois terços do RNA viral, é são traduzidos em 

dois grandes poliproteinas replicase (pp1a e pp1ab), processadas 

em 16 proteínas não estruturais (nsp1-nsp16), que formam o 

complexo da replicase transcriptase viral (RTC). Esses nsps 

reorganizam as membranas originárias do retículo 
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endoplasmático (RER) em vesículas de membrana dupla onde 

replicação e transcrição viral ocorrem (MENEZES; LIMA; 

REHMAN, et al., 2021). O outro ORFs de SARS-CoV2 em um 

terço do genoma codifica quatro principais proteínas estruturais 

que estão relacionadas com a regulação de função e estrutura 

viral: envelope (proteína E), membrana (proteína M), Spike 

(proteína S), nucleocapsídeo (proteína N) e hemaglutinina-

esterase (proteína HE) (Figura 1). A proteína N contribui na 

formação do capsídeo e de toda a estrutura viral, a proteína S 

está relacionada ao processo de infecção viral e a proteína HE 

permite a entrada e a infecção da célula hospedeira. Além 

disso, o SARS-CoV-2 apresenta 16 proteínas não estruturais, 

incluindo RNA polimerase dependente de RNA (RdRp) 

(THOMAS, 2020). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da partícula viral e do 

genoma do β-Coronavírus. (A) Partícula viral. (B) Genoma viral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jin, et al. 2020; adaptado. 
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A enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é uma 

proteína de membrana tipo I expressa no pulmão, coração, rim 

e intestino. O comprimento total da ECA2 consiste em um 

domínio N-terminal (PD) e um domínio C-terminal que termina 

com uma única hélice transmembrana e um segmento 

intracelular (JIN, et al., 2020; LU, et al., 2020). Os níveis 

solúveis dessa enzima geralmente são baixos no sangue. Por 

isso, o receptor de angiotensina II tipo1 (AT1), ativa a 

metaloprotease 17 (ADAM17) que cliva o ectodomínio da 

ECA2, aumentando os níveis de ECA2 solúveis (CESPEDES; 

SOUZA, 2020; AUN, et al., 2020). A clivagem da angiotensina I 

para II fornece um local de ligação para proteína S do SARS-

CoV que tem sido relatada como elemento chave para entrada 

do vírus na célula (SCHOLZ, et al., 2020).  
A proteína de superfície S do SARS-CoV é uma 

glicoproteína de membrana tipo I que consiste em um domínio de 

ligação ao receptor de subunidade S1 N-terminal (RBD) e um 

domínio de subunidade S2 C-terminal que permite fusão na 

membrana. O RBD da S1 do SARS-CoV é ativado por uma serina 

protease transmembrana do tipo II (TMPRSS2), que se encontra 

na superfície da célula hospedeira (BASSENDINE, et al., 2020). 

Ao ser ativado, o RBD de S1 se liga ao domínio PD da ECA2 

alterando o trímero de pré-fusão, ocasionando a eliminação da S1 

para uma conformação pós-fusão, enquanto a S2 é responsável 

pela fusão da membrana permitindo que o genoma RNAv (RNA 

viral) entre na célula hospedeira (LU, et al., 2020; ROBINSON, et 

al., 2020). Enquanto isso, outra protease, a catepsina L, uma 

protease de cisteína expressa em todos os tipos de tecidos, atua 

facilitando a entrada da proteína S de SARS-CoV na membrana 

do endossomo por meio de endocitose. A interação da TMPRSS2 

e catepsina L ocorre tanto em SARS-CoV quanto em SARS-

CoV-2 (GOMES, et al., 2020; FAM, et al., 2020; VIEIRA; 

EMERY; ANDRIOLO, 2020). 
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Após o vírus entra na célula, o genoma do RNA viral é 

liberado no citoplasma. Uma sequência de RNA atua através de 

um mRNA, onde este transcreve o gene da replicase viral por 

meio de ORF1a e ORF1ab, que é traduzido dando origem a 

pp1a e pp1ab (YANG; WANG, 2020). Em seguida, pp1a e 

pp1ab sofrem ação proteolítica para gerar às 16 nsps do 

complexo RTC (THOMAS, 2021). O RTC, replica e sintetiza um 

conjunto de RNAs guias (sgRNA) que codificam para produção 

das principais proteínas estruturais (S, M, E e N) e proteínas 

acessórias. Essas proteínas serão montadas no nível do 

complexo Golgi, para formar as novas partículas virais. Por fim, 

as partículas virais são liberadas da célula infetada (Figura 2) 

(REHMAN, et al., 2021). 

 

Figura 2 - SARS-CoV-2 se liga inicialmente ao receptor de 
ACE2. Principais proteínas envolvidas na entrada do vírus por 
endocitose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Robinson, et al. 2020. 
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MEIO DE TRANSMISSÃO 

 

O SARS-CoV-2 possui um grande potencial de 

transmissibilidade pelo contato direto com as vias aéreas 

superior, principalmente por meio de gotículas respiratórias e 

pelo contato indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies 

contaminadas, de forma semelhante com que outros patógenos 

respiratórios se espalham. O atual estudo indica uma 

reprodução básica do vírus, estimada em um número de 2.2, o 

que significa que, em média, cada pessoa infectada espalha a 

infecção para mais duas pessoas (MAGALHAES, et al., 2017; 

SILVA, et al., 2020).  
Os pacientes acometidos com SARS-CoV-2, sejam 

assintomáticos ou sintomáticos podem transmitir a doença, no 

entanto, aqueles com sintomas mais graves têm sido 

considerados com maior potencial de transmissão (SANTOS; 

BARBOSA, 2020). 

 

MÉTODOS PROFILÁTICOS 

 

O SARS-CoV-2 pode permanecer ativo e infeccioso na 

superfície de objetos inanimados (plástico, aço e papelão) por 

horas ou dias. A sua permanência é observada em um período 

maior tempo (72h) em plásticos e aço inoxidável do que em 

papelão (24 h) após a sua aplicação na superfície (KAMPF, et 

al., 2020; JIN, et al., 2020).  
Devido ao potencial de sobrevivência do SARS-CoV-2 no 

ambiente por vários dias, os objetos contaminados pelo vírus 

devem ser limpos antes de serem utilizados, com produtos que 

contenham agentes antimicrobianos (OLIVEIRA; LUCAS; 

IQUIAPAZA, 2020). 

Por serem as mãos o principal veículo de contaminação 

cruzada do vírus, a prática da higienização das mãos pela ação 
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de fricção com água e sabão diminui a ocorrência das 

infecções, sendo considerada uma medida profilática simples, 

de baixo custo e alta efetividade (OLIVEIRA, et al., 2016; 

SOARES, et al., 2021).  
O uso dos raios ultravioletas, altas temperaturas acima 

de 56% em um período de 30 min e produtos desinfetantes 

como éter dietílico, etanol 75%, cloro, ácido peracético e 

clorofórmio são considerados suficientes para inativa o vírus 

(JIN, et al., 2020; XAVIER, et al., 2020). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

As manifestações clínicas para infecções confirmadas pelo 

SARS-CoV-2 se apresenta clinicamente com ou sem sintomas, há 

relatos de pessoas com sintomas leves e outros com sintomas 

mais graves, chegando ao óbito, em algumas situações. Quando 

presentes, os mais comuns são febre ≥37,8 ºC (87,9%), cansaço 

(38,1%) e tosse seca (67,7%), (MORRELL, et al., 2020). Alguns 

pacientes podem ter dor de cabeça (13,6%), dor no corpo (14,8%), 

congestão nasal (4,8%), dor de garganta (13,9%), diarreia (3,7%), 

produção de escarro (33,4%), perda de olfato (30,0%), dificuldade 

em respirar 

(18,6%), calafrios (11,4%) e vômitos (5%). Esses sintomas 

geralmente são leves e começam gradualmente podendo se 

recuperar em 1 a 2 semanas (ALMEIDA, et al., 2020).  
Uma em cada seis pessoas com Covid-19 fica gravemente 

doente e desenvolve dificuldade respiratória. As lesões graves 

não incluem apenas lesões pulmonares, mas também lesões 

cardíacas e renal, independente do paciente ter histórico de 

hipertensão ou não (BASSENDINE, et al., 2020). 
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As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde 

como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, têm 

maior probabilidade de desenvolver doenças graves. A maioria 

das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem 

precisar de tratamento especial (SINGHAL, 2020; HUANG et 

al., 2020). 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

O diagnóstico para SARS-CoV-2 consiste principalmente 

alguns exames auxiliares, como detecção de acidos nucleicos 

(RT-qPCR), detecção de anticorpos (IgA, IgM e IgG) e exames por 

imagens (TC) (CASTRO, et al., 2020; RIVAS, et al., 2020).  
O teste de detecção de ácido nucleico viral é a principal 

técnica para diagnóstico laboratorial do novo CoVs. A reação em 

cadeia da polimerase em tempo real de transcrição reversa (RT-

qPCR), apresenta sensibilidade de 80% e especificidade de 

aproximadamente 99% para SARS-CoV-2 quando é realizada 

entre 2 e 5 dias do início dos sintomas. Esse método fornece 

informações importantes nos estágios iniciais da infecção, por 

meio da detecção do RNA viral, antes da formação dos anticorpos 

(XAVIER, et al., 2020; VILLA, et al., 2021). 

A RT-qPCR baseia-se na amplificação de ácidos nucleicos 

viral, através do uso de fluoróforos, que se ligam ao material 

genético amplificado, emitindo fluorescência. O sinal de 

fluorescência emitido é equivalente à quantidade de fragmentos 

amplificados. A curva de amplificação para amostras positivas 

apresenta fluorescência relativamente aumentada. Nenhum 

aumento na fluorescência é observado quando a amostra é 

negativa. O limite do ciclo (Ct) representa o número do ciclo no 

qual a curva de amplificação cruza a linha limite e é um indicador 

da quantidade do gene alvo amplificado. Quanto mais baixo for o 
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valor Ct, maior será a quantidade de gene alvo (AZZI, et al. 

2021; CAMPOS, et al., 2021). 
 

De acordo com protocolos internacionais desenvolvidos 

pelo Instituto Charité/Berlim e recomendado pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) utilizados pela maioria 

dos países, os genes para identificação, incluem: N, E, S e RdRP. 

Esses genes, atuam como marcadores genéticos para a 

confirmação laboratorial da Covid-19. Atualmente, os marcadores 

genéticos E e RdRP são utilizados para a detecção do SARS-CoV-

2 segundo os protocolos Charité. O Ministério da Saúde (MS) 

priorizar o gene E como primeiro marcado de escolha, por 

apresentar maior sensibilidade em relação ao gene RdRP para 

RT-qPCR (CIPITELLI, et al., 2020). 

Os exames sorológicos são realizados a partir do 7 dia 

de sintomas é podem fornecer resultados em um período de 

tempo relativamente mais curto e com menor custo em 

comparação com RT-qPCR por coleta NPS. Esse tipo de 

exame, é indicado para verificar a presença de anticorpos 

isolados ou combinados no sangue, a fim de saber se o 

organismo apresentou resposta imunológica em função da 

exposição ao antígeno ou vacina (LEE, et al., 2020).  
Os ensaios sorológicos para SARS-CoV-2, são 

realizados através de anticorpos das amostras do soro ou 

plasma dos pacientes, visando a proteína S, que dentre todas 

as proteínas virais, é a mais exposta, e a proteína N, que é 

expressa em maior quantidade durante o período de infecção. 

(JIN, et al., 2020; XAVIER, et al., 2020).  
Os níveis de imunoglobulina A (IgA), imunoglobulina M 

(IgM) e imunoglobulina G (IgG) aumentam gradativamente junto 

com as fases de infecção, com IgM sendo detectado inicialmente 

ao 3 dia após a infecção, atingindo o seu pico entre  
2 a 3 semanas e o IgA e (IgG) específico para SARS-CoV-2 12 
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sendo detectável ao 4 dia, atingindo seu pico após 17 dia. O 

IgM também pode permanecer presente no soro após 1 mês 

pico (LEE, et al., 2020; YANG; WANG, 2020).  
A tomografia computadorizada (TC) é uma ferramenta 

importante para o diagnóstico da Covid-19 na prática clínica. O 

exame se torna mais sensível para indivíduos com alta suspeita 

clínica de infecção por SARS-CoV-2. Uma combinação de testes 

repetidos de RT-qPCR e tomografia computadorizada de alta 

resolução (TCAR) do tórax pode ser essencial para diagnóstico 

precoce e avaliação da gravidade da doença (ADENIJI, 2020; JIN; 

XU; YAUN, 2020; CHATE, et al., 2020). 
 

Em alguns estudos, os médicos analisaram imagens de 

TC de tórax de pacientes infectados com SARS-CoV-2, a 

tomografia computadorizada apresentou um ótimo valor 

diagnóstico clínico para Covid-19, especialmente na área de 

alta prevalência de infecções por SARS-CoV-2. Entretanto, as 

tomografias também apresentam algumas deficiências, como 

por exemplo, falso-negativo em estágio inicial da doença. 

Nesse sentindo, entende-se que a infecção assintomática por 

SARS-CoV-2 é possível e pode ser assintomático nos estágios 

iniciais, mesmo embora o RNA sendo detectado pela triagem 

de RT-qPCR, descartando os casos iniciais de Covid-19 por TC. 

(SHOJI, et al., 2020; CESPEDES; SOUZA, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES MOLECULARES ACERCA DA SALIVA 

COMO BIOMARCADOR PARA DETECÇÃO DO SARS-COV-2 

 

Atualmente, a saliva vem desempenhando um papel 

importante na detecção de doenças virais, bacterianas ou 

sistêmicas e possui informações que vão desde biomarcadores 

salivares que ajudam na identificação de câncer bucal,diabetes, 

câncer de mama, câncer de pulmão e outras enfermidades 

(FERNANDES, et al., 2020). 
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A saliva é uma mistura heterogêneo que contém 

fisiologicamente células epiteliais orais descamadas e 

microrganismos, podendo conter sangue, secreções 

respiratórias, ácido gástrico do refluxo e resíduos alimentares 

em ocasiões patológicas, sendo composta por 99% de água e 

1% de proteínas (principalmente amilase) e mucina com a 

finalidade de digerir, provar, tamponar, equilibrar a 

remineralizarão e anti-microorganismos. A secreção da saliva 

ocorre diretamente na cavidade oral pelas glândulas salivares 

principais e 10% das glândulas salivares menores 

(CARVALHO, et al., 2020).  
Segundo Azzi et al (2021) e Teles et al (2020), o uso da 

saliva como um tipo de modelo alternativo para a triagem 

epidemiológica de SARS-CoV-2 parece ser promissor, pois o 

RNA viral de SARS-CoV-2 está presente na saliva com carga e 

sensibilidade comparáveis ao encontrado NPS. Além disso, o 

uso da saliva para fins de diagnóstico, abre a possibilidade de 

usar outras ferramentas que não sejam a detecção direta do 

patógeno, como por exemplo, os anticorpos, especialmente IgA 

(TELES, et al., 2020).  
De acordo com os estudos de Thomas (2020) e Pieralisi 

et al (2021), a ECA2 das células epiteliais presente na saliva, 

atuam como receptores celulares para o SARS-CoV-2 entrar na 

célula, semelhante ao SARS-CoV (Figura 3). O vírus se liga 

inicialmente a esses receptores, para posteriormente colonizar 

o trato respiratório. Embora o principal alvo sejam as células 

pulmonares, os dutos das glândulas salivares também são 

comprometidos, causando a produção de saliva contaminada. 

Neste sentido, a saliva é mais facilmente infectada, uma vez 

que atuando como um hospedeiro para SARS-CoV-2. 
 

14 
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Figura 3 - Biomarcadores usados no diagnótico da Covid-19. 
ECA2 presente na saliva, atuam como receptores celulares 
para SARS-CoV-2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fernandes, et al. 2020. 
 
 

CONCLUSÕES 

 

Em resumo, a saliva representa um biomarcador alternativo 

e confiável para a detecção do SARS-CoV-2, por não ser invasivo 

e de baixo custo. Diferente NPS, a saliva pode ser coletada pelo 

próprio paciente, dispensando a necessidade do contato direto 

com os profissionais de saúde, evitando assim, o risco de 

infecções nosocomial. Portanto, os resultados apresentados por 

essa pesquisa, fornecem evidências para o potencial uso da 

amostra de saliva no diagnóstico da Covid-19.  
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RESUMO: A utilização da água pela humanidade tem um 
contexto importante e histórico de fundamental importância na 
sobrevivência e manutenção da vida. O interesse e a busca 
pela qualidade da água nos últimos tempos tem sido destaque 
em diversos eventos e estudos. Os impactos causados pela 
humanidade podem trazer diversas consequências, muitas das 
vezes irreversíveis para esse bem que é, sem dúvidas, 
essencial. Águas subterrâneas são utilizadas para várias 
finalidades, principalmente para o consumo humano, desta 
forma é importante que essa água esteja potável. Esta pesquisa 
teve por objetivo analisar a qualidade da água subterrânea da 
Bacia Igarapé Tancredo Neves da cidade de Porto Velho a partir 
do Padrão de Potabilidade  garantido e exigido pela Portaria de 
Consolidação n°. 05/2017 do Ministério da Saúde. Foram 
coletadas 70 amostras de poços amazônicos e artesianos, 
divididas em dois períodos: 35 pontos de coleta no período de 
estiagem e 35 pontos de coleta no período chuvoso. Nessas 
amostras, foram realizadas análises de parâmetros físico-
químicos e microbiológicos de 12 bairros que contemplam a 
área de estudo. Com a análise desses resultados, podemos 
concluir a insufiência e deficiência do saneamento básico de 
Porto Velho, que reflete diretamente na qualidade da água 
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subterrânea. E assim, as águas provenientes de poços da Bacia 
Igarapé Tancredo Neves não se encontram apropriadas para o 
consumo humano e não podem ser considerada potáveis. 
 

Palavras-chave: Água Subterrânea. Potabilidade. 

Contaminação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um elemento importante, indispensável e 

essencial, evidenciando que o conhecemos por vida, que sem 

ela não haveria. É um recurso natural de fundamental 

relevância do planeta, mas que até um certo tempo era julgada 

como infinita. 

A cidade de Porto Velho, infelizmente, apresenta um 

cenário difícil no âmbito nacional, com uma das piores 

realidades no quesito de saneamento básico devido à carência 

ou praticamente a inexistência de tratamento de esgoto, 

ocasionando possíveis contaminações na água e assim 

acarretando doenças a quem consumir sem o devido 

tratamento prévio do consumo e uso. A falha no abastecimento 

de água pela companhia de água responsável promove de 

maneira não intencional, buscas por alternativas, como a 

perfuração dos solos, para a construção de poços na busca de 

água potável 

As preocupações com o meio ambiente e a qualidade da 

água potável têm se tornado assunto cada vez mais recorrente 

nos últimos 30 anos. Embora o acesso à água potável e ao 

saneamento básico sejam um direito essencial e, 

principalmente, indispensável à vida de qualquer indivíduo, 

segundo a Unicef, em 2015, 844 milhões de pessoas não 
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tinham serviço básico de água potável no mundo (UNICEF, 

2017). 

Para Sylvio, Bravim e Vasconcellos (2018, p. 174) “a 

degradação ambiental e suas consequências para o planeta 

Terra e a saúde pública são uma preocupação e que se torna 

mais evidente a cada dia.” Nesse contexto, embora haja 

eventos em âmbito mundial que procuram dialogar sobre 

desastres, crises, contaminações, etc., o problema da falta de 

água, assim como sua distribuição e qualidade ainda são um 

desafio para os países. 

Nos últimos oito anos, Porto Velho se mantém nas 10 

piores cidades do ranking de saneamento básico e ainda lidera 

como a cidade com os piores índices. 

Esta pesquisa analisou a qualidade das águas 

subterrâneas de poços rasos e tubulares na cidade de Porto 

Velho, a Bacia Igarapé Tancredo Neves, que engloba 12 bairros 

da cidade: São Francisco, Mariana, Lagoinha, Tancredo Neves, 

Jardim Santana, JK, Socialista, Ulisses Guimarães, Tiradentes, 

Cascalheira, Cidade Jardim e Três Marias. O presente contexto 

geográfico da região analisada apresenta sérios problemas no 

que se refere à qualidade da água disponível para a população, 

assim como questionáveis condições habitacionais que poluem 

as águas  subterrâneas da região, já que a maior parte dos 

poços foi construída pelos próprios habitantes e não por uma 

iniciativa do governo municipal (ALMEIDA E SALIB, 2017). 

Não são raros os casos em que bacias hidrográficas são 

contaminadas pelo despejo de esgoto e resíduos sólidos 

inadequados nos canais. Mais precisamente no caso da Bacia 

Igarapé Tancredo Neves, que fica localizada numa região 

carente, com uma população de baixa renda na sua maioria e 

com um histórico de invasões. 
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O Objetivo dessa pesquisa foi de analisar a qualidade 

das águas subterrâneas de poços rasos e tubulares na Bacia 

Igarapé Tancredo Neves a partir do Padrão de Potabilidade que 

garante e estabelece através da Portaria de Consolidação n°. 

05/2017 do Ministério da Saúde, visto que apresenta um 

adensamento populacional relevante e população periférica a 

fim de justificar os interesses mencionados anteriormente que 

semeiam indagações neste estudo. Bahia (1997) já relatava a 

possível contaminação do aquífero e como o impacto antrópico 

é refletido nas regiões com maior densidade populacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Porto Velho tem seis bacias hidrográficas, sendo elas: 

Bate Estacas, Belmont, Igarapé Grande, Rio das Garças, 

Tanques e a do Igarapé Tancredo Neves, sendo a última o 

objeto de estudo desse trabalho. A Bacia Igarapé Tancredo 

Neves, alvo do estudo desse trabalho apresenta vulnerabilidade 

preocupante no que diz respeito aos processos de 

contaminação, originados em sua maioria pela desordenada e 

crescente urbanização do município de Porto Velho. 

Adamy (2010) também advertiu sobre a vulnerabilidade 

preocupante devido aos processos de contaminação derivados 

da urbanização crescente, agravadas por uma insuficiente rede 

de esgoto doméstico. De acordo com o Trata Brasil (2020) 

somente 4,76% do esgoto da cidade era tratado. 

A quantidade de amostras e os pontos de coleta nos 

bairros, foi baseada na metodologia de Amostragem 

Estratificada Sistemática não alinhada (GERARDI & SILVA, 

1981), em que permitiu um sistema aleatório. Sendo 

selecionadas 70 amostras para os 12 bairros que compõem a 
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Bacia do Igarapé Tancredo Neves (Mapa – figura 1), dividido  

em duas etapas, 35 amostras para cada período coletado. A 

escolha foi do tipo aleatório para cada período, observando as 

características de cada ponto coletado, aferindo os  pontos de 

contaminação na região, falta de saneamento, fatores 

socioeconômicos das residências nos bairros próximos. Por 

esta razão, existem algumas regiões que tem um maior número 

de pontos analisados do que outras. 

As amostras foram coletadas em duas fases, sendo a 

primeira no período de fevereiro a março de 2018 e a segunda 

entre o período de julho a setembro. As amostras de água foram 

coletadas diretamente por meio de uma torneira conforme 

procedimentos de coleta descritos no Manual Prático de Análise 

de Água elaborado pela FUNASA (2013). Os 70 pontos de 

coleta que foram coletados, são especializados na Bacia do 

Igarapé Tancredo neves, conforme a imagem (Figura 1) a 

seguir: 
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Figura 1. Localização da Área de Estudo e dos Pontos de coleta 
de água na Bacia Igarapé Tancredo Neves no período chuvoso 
e no período de estiagem. 
 

 
Fonte: Elaborada por Lais Santos (2018) 

 

As análises físico-químicas foram feitas com a utilização 

do Kit técnico de potabilidade comercializado pela empresa 

ALFAKIT. 

Os parâmetros analisados foram selecionados em 

função dos padrões de potabilidade. Os parâmetros físicos 

foram: cor e condutividade. Para parâmetro químicos: pH, ferro, 

cloro, cloreto, alcalinidade, nitrato, nitrito, dureza, amônia e 

oxigênio dissolvido.  

Para a análise dos parâmetros microbiológicos, foi 

realizado seguindo o Manual Prático de Análise de Água, 

produzido pela FUNASA (Brasil, 2013) e a leitura dos resultados 

foram professados de acordo com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). As 
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análises microbiológicas foram realizadas em uma série de 

diluição de 10 tubos de diluição única. 

Para a pesquisa de Coliformes totais e E.coli, foi utilizada 

a técnica do Número Mais Provável (NMP), que apresenta um 

limite de confiança de 95% para os resultados positivos, Na 

prática laboratorial, alíquotas de 10mL de cada diluição foi 

inoculada dez tubos de ensaio contendo 10 ml de caldo Lauril 

Sulfato Triptose (LST) em concentração dupla, com tubo de 

Duhran invertido (teste presuntivo). Os tubos foram incubados a 

35°C por 24-48 horas. A partir dos tubos com leitura positiva 

(turvação e formação de gás), foram realizados os testes 

confirmativos para coliformes totais em caldo Verde Brilhante 

(VB) a 35°C por 24-48 horas e coliformes termotolerantes em 

caldo Escherichia coli (EC) a 45,5°C por 24 horas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em alguns locais que compreendem a área de estudo, o 

ambiente ao redor, despertou curiosidade com circunstâncias 

que poderiam provocar impactos diretamente na qualidade da 

água. Silva (2016) apontou que dentro em alguns bairros que 

fazem parte da Bacia Igarapé Tancredo Neves, tais como: 

Mariana, São Francisco, Socialista, Jardim Santana e Marcos 

Freire apresentam menos estrutura, falta de pavimentação na 

maioria das ruas e problemas com a rede de drenagem. Essas 

situações comprometem a qualidade de vida da população que 

reside nessas localizações, principalmente em determinadas 

épocas do ano que podem interferir diretamente na qualidade da 

água da região em questão. Abaixo, a figura 2 (SANTOS, 2018) 

retrata um ponto de coleta, com poço artesiano, localizado ao 

lado de um terreno baldio que continha significativa quantidade 
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de lixo acumulado no seu entorno e que a água mostrou-se 

potável, contradizendo os fatores relatados acima. 

 

Figura 2. Amostra coletada ao lado de um terreno baldio e lixo. 
 

 
Fonte: Elaborada por Lais Santos (2018) 

 

Esse resultado representa um sinal bastante positivo, 

visto que a vizinhança costuma pegar água desse local para 

preencher galões de água. No entanto, poços fundos e que, 

portanto, tenderiam a não estarem contaminados, inclusive 

pelas conversas informais dos morados que utilizam esses 

poços, mostraram-se impróprias para o consumo. Fato 

confirmado ao analisar os parâmetros bacteriológicos, sendo 

este o principal fator para evidenciar a potabilidade da água. 

Acredita-se que essa situação diz respeito ao fato de as fossas 

não respeitarem a distância mínima, cuidado esse necessário 

para manter-se a qualidade das águas subterrâneas. De acordo 

com o Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos 

que trabalham em ETAS (2014), a distância para poços de 

fossas seca, sumidouro (poço absorvente) deve ser de, no 
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mínimo, 15 metros. Para qualquer outra fonte de contaminação, 

tal como pocilgas, lixões, galeria de infiltração, entre outros, 

deve-se respeita a distânciade 45 metros. Além disso, os poços 

deverão ser perfurados em local livre de inundação e em um 

nível mais elevado do terreno. (BRASIL, 2014b). 

As condições dos poços também são questões que 

influenciam na qualidade da água analisada, destacando assim 

a importância da preservação dos poços. Na figura 3 (SANTOS, 

2018), apresenta-se a situação de um  poço parcialmente 

fechado e um poço lacrado com utilização de dosagem de cloro 

ativo na figura 4 (SANTOS, 2018). 

 

Figura 3. Poço parcialmente fechado. 
 

 
Fonte: Elaborada por Lais Santos (2018) 
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Figura 4. Poço totalmente fechado e com dosador de cloro. 
 

Fonte: Elaborada por Lais Santos (2018) 

 

Na figura 5 (SANTOS, 2018) é possível verificar uma 

foto de poço tampado  com madeira, e junto dele, indícios de 

contaminação e lixo: 
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Figura 5. Poço tampado com madeira, com contaminação 
visível. 
 

 
Fonte: Elaborada por Lais Santos (2018) 

 

Na região da Bacia Igarapé Tancredo Neves, os 

latossolos predominam a área discriminada. As propriedades 

existentes como ferro, alumínio etc, além disso outros fatores 

de origem antrópicos tem alterado esses solos, entre eles a 

contaminação por nitrato, nitrito e microbiológico. Silva (2016) 

destaca sobre modificações evidentes no ambiente urbano e do 

grau de antropização que pode ser fundamental para observar 

e identificar os impactos socioambientais urbanos. 

Além do que, esses fatores influenciam nos resultados de 

pH. Impactos socioambientais, como valas de esgoto, poluição 
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do ar, lixo doméstico, poluição do solo e da água etc podem ter 

proporcionado condições de alagamento no período chuvoso, 

algumas vezes, mesmo a chuva sendo forte ou não, bem como 

a falta de um esgoto adequado na área citada, comprometendo 

a qualidade de vida das pessoas por precisarem lidar com 

cheias nos canais próximos às residências e viabilizando 

algumas possíveis doenças na população local (SILVA, 2016). 

O grande avanço demográfico é responsável pelas 

interferências nas características das águas superficiais e 

subterrâneas que podem levar a contaminação delas (GOMES, 

2018). 

Silva (2016) relaciona a causa e efeito para o aumento 

dos problemas socioambientais que são motivados pela 

concentração populacional, já que a população não é afetada 

da mesma maneira, como é o caso da população mais carente, 

periférica, que enfrenta esses problemas de forma mais intensa. 

Os resultados das análises laboratoriais, trouxeram que 

algumas amostras apresentaram pH neutro, ou seja 7, valendo 

destacar que o valor de pH ideal/recomendável seja 7, esse 

valor é surpreendente quando se considera que o solo da região 

estudada é ácido e, portanto, geraria como consequência do 

baixo pH em suas águas. Bahia (1997) apontou que o pH 

elevado está associado à presença de matéria orgânica (M.O.) 

por conta de metais alcalinos, ocasionando esse aumento de pH. 

Já os valores baixos estão relacionados à liberação de ácidos 

orgânicos, oriundos de decomposição de M.O. 

Ainda em relação a ao solo, a característica deste 

refletiu-se, conforme esperado, na condutividade elétrica das 

amostras, pois mostraram-se com alta condutividade, ou seja, 

possuidoras de uma elevada quantidade de sais. Entretanto, 

não é possível inferir que esta é uma característica de águas 
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contaminadas. Oliveira et al (2015) refere que a qualidade da 

água está intimamente associada e dependente das condições 

geológicas e geomorfológicas e da cobertura vegetal da bacia 

de drenagem, dos ecossistemas terrestres e de água doce e 

das atividades antrópicas. 

Silva (2016) aponta que a apropriação das terras que 

fazem parte da bacia e consequentemente nos bairros que a 

preenchem, como os bairros São Francisco, Socialista e Três 

Marias, de maneira indevida, como a ausência de um sistema 

de esgoto adequado, a falta de pavimentação e drenagem 

podem trazer sérios riscos em vários contextos, impactos esses 

referentes a: contaminação do solo por conta do excesso de lixo 

em algumas regiões, contaminação da água, fossas abertas, 

ocupações de APP, casas em situação de risco de 

deslizamento e animais associados ao lixo. Tais problemas 

segundo a autora acima, foram evidenciados em ruas que 

apresentavam lama e esgoto a céu aberto, justamente pela falta 

de drenagem urbana, que impedia o escoamento da água da 

chuva, mas que tal fato, essa precariedade, também ocorria 

mesmo em ruas que apresentavam asfalto. 

Apesar de o parâmetro de turbidez não ter sido avaliado, 

Maria Bahia (1997) relata que resultados alterados se dão por 

conta má construção dos poços. A turbidez depende do tipo de 

solo que a água percorre, as partículas sólidas insolúveis que 

ficam no trajeto, matéria orgânica e organismos microscópicos. 

(Lima, 2007) 

A utilização do Kit técnico de potabilidade comercializado 

pela empresa ALFAKIT foi satisfatório, tendo vantagens e 

desvantagens da utilização desse método, assim como expõe 

Xavier et al (2017), em que a vantagem se dá por conta de ser 

um método alternativo e de baixo custo, com simples uso por 
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pessoas que não possuem conhecimentos específicos em 

técnicas de análises laboratoriais; interface simples e de fácil 

preparação e execução, além do tempo para alcance dos 

resultados. Já a desvantagem se dá pelo fator de se obter 

resultados com baixa precisão, pois os valores são dados em 

intervalos e não em resultados absolutos. 

De acordo com Brasil (201) a presença de 

microrganismos nas águas naturais é geralmente inofensiva, 

porém quando há contaminação por fezes, seja de origem 

humana ou animal, neste caso, teremos uma contaminação 

com potencial de risco a saúde humana. 

A presença de bactérias pode causar doenças. “A 

contaminação por microrganismos patogênicos na água pode 

ser identificada ao pesquisar grupos de microrganismos que 

coexistem com os patogênicos nas fezes” (SALES, 2017, p. 42). 

Quando estes são encontrados na água, é provável que 

esgotos domésticos tenham sido despejados nela e, portanto, é 

uma água com potencial presença de microrganismos 

causadores de enfermidades. (SANTOS, 2016). Para Sales 

(2017) a contaminação em águas subterrâneas, não é verificada 

com facilidade, podendo ter implicações na saúde humana, visto 

que suas características como odor, sabor ou cor não 

apresentam alterações significativas. 

Para o período chuvoso, de 35 amostras, apenas 5 

obtiveram resultados negativos para contaminação 

microbiológica. E para o período de estiagem foram de 10 

amostras com resultado negativo para contaminação 

microbiológica. 

Esses resultados evidenciam a necessidade de 

saneamento básico para a cidade de Porto Velho, pois a 

mesma possui inúmeros esgotos a céu aberto, 
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consequentemente um grande número de fossas que só 

aumentam os resultados de contaminação. Bahia (1997) cita 

que a condição do solo também pode interferir na contaminação 

microbiológica. 

Os resultados indicam que as águas oriundas da Bacia, 

são impróprias para consumo humano, em sua maior parte. Há 

uma variação de um período para o outro, em que a chuva pode 

influenciar algumas regiões, diminuindo as concentrações em 

locais que no período de estiagem estavam contaminadas. “Em 

épocas de pluviosidade mais intensa, o aqüífero freático é 

afetado diretamente pela infiltração das águas superficiais e 

qualquer impacto antrópico é refletido, principalmente nas áreas 

de maior densidade populacional.” (BAHIA, pag. 102, 1997) 

Resultados semelhantes podem ser observados nas 

cidades ao longo do Estado de Rondônia, em Rolim de Moura, 

Riquelme (2015) constatou 67% dos poços contaminados por 

E. coli e Oliveira (2017) obteve 93,3% de contaminação nas 

amostras analisadas. 

Segundo Oliveira et al. (2015) é notório que a maior 

incidência de contaminação microbiológica se deve ao fato de 

os poços serem do tipo amazonas, tal fato se dá porque são 

mais vulneráveis e passíveis a contaminação. Para Rodrigues et 

al. (2014) as águas analisadas estão contaminadas com altos 

índices de contaminação bacteriológica, indicando que estão 

impróprias para o consumo humano e sem o devido tratamento 

adequado. Sugerindo a ligação da contaminação com a falta de 

saneamento básico da cidade. 
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CONCLUSÕES  

 

A Bacia Igarapé Tancredo Neves sofreu bastante com o 

crescimento desenfreado da região ao longo dos anos de forma 

gradual, visto que ela abrange bairros populosos da cidade, e 

esse grande adensamento populacional acaba interferindo 

diretamente e indiretamente nos parâmetros que condicionam a 

água ser potável ou não. Os resultados da análise da qualidade 

da água subterrânea refletem justamente o grande descaso por 

parte das autoridades em não ter um planejamento para a 

população construir moradias com acesso a um saneamento 

básico como pré-requisito para assim minimizar os possíveis 

efeitos causadores de contaminação química e microbiológica 

na água que compreende a Bacia. 

Uma vez que vários condicionantes influenciam a 

qualidade da água, os problemas mencionados na cidade de 

Porto Velho refletem a situação de vários outros  centros urbanos 

no Brasil, pois são várias as cidades que cresceram rapidamente 

sem  ter uma estrutura adequada para suprir a população. Ou 

seja, Porto Velho enfrenta grandes problemas como qualquer 

grande centro urbano. O abastecimento de água que era 

disponível na cidade, em torno de 50%, não suportou o 

crescimento desenfreado e assim não sendo eficaz o suficiente 

para toda a cidade, diferente de Manaus que investiu nesse 

quesito nos anos de 2014 a 2018, chegando a atender 91,42% 

com abastecimento de água, revertendo esse problema e assim 

fornecendo água devidamente tratada físico-química e 

microbiologicamente. 

Além disso, esta análise técnica é de tal modo indicada 

para interpretar os dados e analisar o impacto destes para a 

sociedade, assim foi possível concluir que as águas 
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subterrâneas da Bacia Igarapé Tancredo Neves apresentam 

alterações físico-químicas e contaminações microbiológicas, 

sendo o parâmetro microbiológico o mais importante para se 

determinar a potabilidade de uma água. Os resultados se 

diferenciaram nas etapas analisadas, cada etapa trouxe um 

resultado diferente, cada parâmetro se alterou por conta da 

intensidade de chuvas ou escassez delas, pelo tipo de solo ou 

alguma característica em específico. Esses processos foram 

intensificados, principalmente pelo fato de algumas regiões com 

focos de contaminação por esgoto, lixo etc., que sofreram 

alterações significativas entre cada período que foi analisado. 

Em todos os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos analisados, é visível que há alteração 

significativa de um período para o outro, isto é, no período de 

estiagem os resultados se concentram mais no decorrer da 

Bacia Igarapé Tancredo Neves. 

Solos, geologia, geomorfologia e a cobertura vegetal 

influenciam diretamente nos resultados físico-químicos e 

microbiológicos. A contaminação do solo provoca alterações 

significativas no lençol freático, é importante destacar que é 

essencial a preservação do solo, pois ele tem papel 

fundamental na qualidade e influência nas características da 

água subterrânea. 

Assim, é importante buscar alternativas que minimizem 

impactos e na qualidade da água subterrânea, tais como: 

recomenda-se a vedação de poços abandonados ou dar fim em 

construções irregulares, conscientizar sobre a construção de 

maneira correta de poços. É essencial um sistema de 

saneamento eficiente, que minimizaria as fontes poluidoras 

próximas, sendo que este sistema colaboraria diretamente na 

preservação dos solos e da água, e iria contribuir para 
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melhorar a qualidade das águas subterrâneas e 

consequentemente melhorar a potabilidade dessa água. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ADAMY, A. Geodiversidade do estado de Rondônia. Programa 

Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. Porto Velho: 

CPRM/ Serviço Geológico do Brasil, 2010. 

ALMEIDA, A. C. B.; SALIB, M. L. Racismo ambiental urbano: omissão 

do poder público na efetivação do direito humano ao saneamento 

básico na cidade de porto velho. In: Anais do congresso acadêmico de 

Direito Constitucional, 1., 2017, Porto Velho. Anais... Porto Velho: 

Faculdade Católica de Rondônia – FCR, v. 1. p. 619- 644, 2017. 

APHA. Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 20 ed. Baltimore, Maryland: American Public Health 

Association(APHA), American Water Works Association (AWWA), Water 

Environment Federation (WEF), 1998. 

BAHIA, M.A.S. Caracterização Biogeoquímica de Águas Subterrâneas 

da Zona Urbana de Porto Velho-RO. Dissertação (Mestrado em 

Geografia). Universidade Federal do Pará. Belém, p. 130. 1997. 

BAÍA, C. C. Qualidade microbiológica e físico-química das águas 

subterrâneas da cidade de Porto Velho – RO. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Fundação Universidade 

Federal de Rondônia. Porto Velho, p. 92, 2020. 

Brasil, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de 

controle da qualidade da água para técnicos que trabalham em ETAS. 

Brasília: Funasa, 2014. 112 p. 

Brasil, Ministério da Saúde. CUIDADOS COM ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO. 2014. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados_agua_consumo_humano_

2014.pdf. 

> Acesso: 27 de outubro de 2019. 

Brasil, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de 

orientações técnicas para elaboração de propostas para o programa de 

melhorias sanitárias domiciliares. Brasília: Funasa, 2014b. 48p. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados_agua_consumo_humano_2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados_agua_consumo_humano_2014.pdf


AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA IGARAPÉ 
TANCREDO NEVES DE PORTO VELHO - RONDÔNIA 

236 
 

DA FRANCA, R. R; DE ASSIS MENDONÇA, F. A cheia histórica do Rio 

Madeira no ano de 2014: riscos e impactos à saúde em Porto Velho 

(RO). Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde: Hygeia, v. 

11, n. 21, p. 62-79, 2015. 

FRANÇA, V. L. Modelagem espacial da vulnerabilidade à 

contaminação das águas subterrâneas destinadas ao consumo 

humano no município de Bacabeira-MA. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade e Conservação/CCBS) - Universidade 

Federal do Maranhão, São Luís. p. 170. 2017. 

FUNASA. Manual Prático de análise da água. Brasília, 4ª edição, p. 146. 

2013. 

GERARDI, L. H. O.; SILVA, B. C. M. N. Quantificação em Geografia. São 

Paulo: DIFEL, 1981. GIL, A. C. Métodos e técnicas de Pesquisa social. 6 

ed. São Paulo: Atlas. 2008. 

GOMES, Et al. Avaliação Hidroquímica e de Parâmetros Físico-Químicos 

de Qualidade das Águas Subterrâneas da Zona Urbana do Município 

de Sousa, P. B. Águas Subterrâneas, v. 32, n. 2, p.162-172, 2018. 

GUEDES, A. F., et al. Tratamento da água na prevenção de doenças de 

veiculação hídrica. Journal of Medicine and Helth Promotion, v. 2, n. 1, p. 

452-461, 2017. 

LAUTHARTTE, L.C. Avaliação da qualidade da água subterrânea no 

Distrito de JacyParaná, Município de Porto Velho (RO). Dissertação – 

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente/UNIR, Porto 

Velho, RO. P. 66. 2013. 

LIMA, M.L Uso do geoprocessamento na qualidade de água superficial 

destinada ao abastecimento humano no Estado de Rondônia. Seminário 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: o 

Eucalipto e o Ciclo Hidrológico, 2007. 

OLIVEIRA, G. A., et al. Avaliação da qualidade da água subterrânea: Estudo 

de caso de Vilhena–RO. Águas Subterrâneas, v. 29, n. 2, p. 213-223, 

2015. 

RIBEIRO, V. A. Poluentes orgânicos e inorgânicos nas águas 

subterrâneas da cidade de Porto Velho-RO. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Fundação Universidade 

Federal de Rondônia. Porto Velho, p. 126. 2019. 

RIQUELME, A.M; LUZ, L.H.B; SILVA FILHO, E.P. Velocidade de infiltração 

de àgua em latossolo vermelho-amarelo distrófico sob diferentes cultivos. 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA IGARAPÉ 
TANCREDO NEVES DE PORTO VELHO - RONDÔNIA 

237 
 

Revista Brasileira de Ciências da Amazônia, v.1, n.1, p.187-191. 2012. 

Disponível em:< 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura/article/view/562/613>

. Acesso em: 26 jan. 2019 

RODRIGUES, E. R. D.; HOLANDA, I. B. B.; CARVALHO, D. P.; 

BERNARDI, J. V. E.; MANZATTO, A. G.; BASTOS, W. R. Distribuição 

espacial da qualidade de água subterrânea na área urbana da cidade de 

Porto Velho, Rondônia. Sci Amaz, v. 3, p. 97-105, 2014. 

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, v. 5, 

1997. 

SILVA, et al. Origin of groundwater elements in the Coastal Region of 

Niteró i- RJ - Brazil. International Symposium on Perspectives for 

Environmental in Tropical Countries, p. 475 – 482, 1993. 

SILVA, H.R.O. Mapeamento e análise dos impactos socioambientais na 

bacia do igarapé Tancredo Neves zona leste de Porto Velho-RO. 

Dissertação – Mestrado em Geografia/UNIR, Porto Velho, RO. p. 122, 

2016 

SYLVIO, ET AL. Análise das alterações dos parâmetros de qualidade da 

água do Rio Do Carmo, afluente do rio doce, após rompimento da barragem 

de fundão, em Mariana-MG. Holos Environment, v. 18, n. 2, p. 160-176, 

2018. 

TRATA BRASIL. Instituto Trata Brasil. Ranking do Saneamento. 2020. 

Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/>. Acesso em: 28 ago. de 

2020. 

UNICEF. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: World 

Health Organization. SDG Baselines. 2017 

v.1. 2017. Disponível em:< 

https://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/anaiscongdireitoconstitucional/issue/vi

ew/8>. Acesso em 10/10/2019 

VIEIRA, V. B., et al. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

NO ESTADO DE RONDÔNIA. Revista Científica da Faculdade de 

Educação e Meio Ambiente, v. 9, n. 2, p. 760-766, 2018. 

 

  

http://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/anaiscongdireitoconstitucional/issue/view/8
http://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/anaiscongdireitoconstitucional/issue/view/8


AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA IGARAPÉ 
TANCREDO NEVES DE PORTO VELHO - RONDÔNIA 

238 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela bolsa concedida 

durante os estudos do Programa de Mestrado em Geografia da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que fomentaram 

esta pesquisa. 

 



 

239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS EXATAS E 
DA TERRA - QUÍMICA 



QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS USANDO O ÓLEO DE PINHÃO-MANSO 

240 
 

CAPÍTULO 12 
 

QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS USANDO O ÓLEO DE 

PINHÃO-MANSO 
 

Higor Henrique Farias 1 
Andrew Diego Medeiros Macedo 2 

José Carlos Oliveira Santos 3 

1,2 Graduandos do Curso de Licenciatura em Química, UFCG; 3 Orientador/Professor da 
UABQ/CES/UFCG.  

jose.oliveira@professor.ufcg.edu.brbr 

 

RESUMO: Com o acelerado uso dos combustíveis fósseis e a 
geração de impactos ambientais fomentam a necessidade de 
novas fontes de energias renováveis. Uma alternativa viável é 
a pesquisa frequente em energias renováveis baseadas em 
subprodutos que não dependem de matérias-primas fosséis. 
Este trabalho consiste na produção de biocombustíveis a partir 
do óleo de pinhão-manso, utilizando a reação de 
transesterificação etílica do óleo, contribuindo para a 
sustentabilidade ambiental. A caracterização dos materiais foi 
feita por meio de suas propriedades físico-químicas. O 
processo de transesterificação mostrou-se eficiente e com alto 
rendimento, pois nesse sentido os resultados se mostraram 
satisfatórios, desta forma a produção de biodiesel se mostra 
uma alternativa possível e sustentável com o aproveitamento 
de biomassa da região nordeste. A produção de biocombustível 
por transesterificação etílica do óleo de pinhão-manso se faz 
viável ao atender demandas tecnológicas como também 
ambientais, buscando assim o desenvolvimento e eficiência de 
meios de produção e produtos. 
Palavras-chave: Semiárido. Meio Ambiente. Biodiesel. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento considerável da quantidade de dióxido 

de carbono na atmosfera vem havendo com urgência a busca 

por novas fontes de energia limpa, menos poluentes que 

possam substituir de forma parcial ou total os combustíveis 

fosseis, desta forma os biocombustíveis estão em destaques 

em varias frentes de pesquisa no contexto atual. Entre os 

biocombustiveis com destaque maior para o biodiesel, o qual 

vem sendo empregado na substituição do diesel, podendo ser 

adquirido por vários métodos, sendo o mais empregado a 

transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animal o mais 

viável e utilizado industrialmente.  

A consciência ambiental vem sendo a força motriz para 

o desenvolvimento de novas tecnologias. Nos últimos anos, 

assuntos como a poluição e o meio ambiente vem criando força 

e se tornando pautas relevantes em discussões públicas. Com 

relação aos lubrificantes fósseis, esses discussão referem-se 

às emissões que contribuem para o aumento do aquecimento 

global, como também a grande quantidade de lubrificantes 

lançados no meio ambiente. Assim contaminando diretamente 

o solo e seus afluentes (STARLING, 2016). 

Os combustíveis biorenováveis, dentre eles, o biodiesel, 

vem sendo estudado com muita atenção por serem demandas 

que se mostram eficientes na contribuição da redução das 

energias fosseis, e também por serem alternativas limpas que 

diminuiriam o aquecimento global e seus efeitos ao ambiente 

(SAAVEDRA, 2018) 

A Agência nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis (BRASIL, 2014) que define o biodiesel como 

um combustível renovável que é obtido a partir de processos 
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químicos denominados como transesterificação. Nesse 

processo os triglicerídeos que estão presentes nos óleos e 

gorduras animal reagem entre o álcool primário, metanol ou 

etanol respectivamente, assim gerando dois produtos que são 

eles o éster e a glicerina. No entanto o primeiro só pode ser 

comercializado como biodiesel, logo após passam por 

processos de purificação para adequação da qualidade.  

O pinhão-manso (Jatropha curcas) planta que tem como 

particularidades principais a resistência a seca e a fácil 

adaptação, é frequentemente encontrada em várias partes do 

mundo como na América do Sul, Sudeste da Ásia central, na 

Índia e na África. Que tem se mostrado uma oleaginosa de 

relevância, tendo como áreas de aplicação a medicinal e a 

indústria (SELANON et al., 2014).  

O pinhão-manso é uma planta relevante para o 

desenvolvimento da bioenergia, pôr apresentar elevada 

concentração de óleo na composição de suas sementes, desta 

forma varia de 40-60% que são aproveitados para a produção 

de biodiesel já as cascas dos seus frutos são utilizadas para 

produção de etanol pela sua alta concentração de celulose 

(GARCÍA et al., 2014). 

Segundo Portela (2011) o principal empecilho do 

biodiesel no Brasil são os altos valores da matéria prima, sendo 

a fonte principal o óleo de soja, contudo este já é utilizado na 

alimentação, assim tendo um valor elevado. Como o pinhão 

manso é toxico, como também seu cultivo demanda rigorosos 

cuidados, o óleo apresenta um baixo valor, pois nesse sentido 

terá um único propósito. 

O pinhão-manso (Jatropha curcas), da família 

Euphorbiaceae, é uma espécie nativa do México, exigente em 

insolação e com forte resistência à seca. Esta família é 
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composta por cerca de 8000 espécies, pertencentes a 321 

gêneros. É uma planta perene, particularmente resistente às 

condições adversas de clima e solo, cujo potencial para 

produção de óleo tem sido considerado. Nativo da América 

Central, o pinhão-manso vem se adequando a regiões tropicais 

e subtropicais de todo o mundo, inclusive do Brasil (BELTRÃO; 

OLIVEIRA, 2007). Essa oleaginosa tem sido utilizada em cultivo 

tanto para proteção do solo contra erosão como para 

estabelecimento de cercas vivas, e suas folhas, seu látex, sua 

casca e seu óleo são bem conhecidos da medicina tradicional. 

Na atualidade, seu óleo vem sendo considerado matéria-prima 

potencial para substituição dos combustíveis fósseis 

(OPENSHAW, 2000). A produção do pinhão-manso (Jatropha 

curcas) é viável em pequenas propriedades rurais para 

aplicação deste óleo com fins energéticos, e seu cultivo é 

amplamente incentivado pelos governos federal e estadual em 

seus programas de produção de biodiesel, com enfoque na 

inclusão social e no desenvolvimento regional, por meio da 

geração de emprego e renda (ALHERBAWI et al., 2021). O óleo 

de pinhão-manso (Jatropha curcas) é promissor em seu uso 

como biocombustível de segunda geração, pois tem baixo 

preço, é facilmente disponível e pode ser produzido de uma 

forma sustentável e renovável (SÁNCHEZ et al., 2015). 

Apresenta compostos tóxicos que impedem seu uso direto na 

alimentação humana. Ainda está em fase de domesticação, que 

consiste na seleção e adaptação das plantas cultivadas, além 

do controle de pragas, não existindo plantios em escala 

industrial. 

Sua semente possui características particulares que a 

tornam impropria para o consumo, segundo Maciel et al. (2009) 

a sua toxidade está diretamente ligada a uma proteína chamada 
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curcina que tem certas semelhanças com a ricina substancia 

presente na mamona, que possui alto teor de ésteres 

diterpênicos que causam danos à saúde humana e animal, 

tornando-se uma matéria prima bastante rentável para a 

produção de biodiesel pois assim não haveria competitividade 

entre alimentação de seres vivos. 

A utilização do biodiesel representa um ganho ambiental 

expressivo ao que se refere à diminuição das emissões, pois 

uma grande quantidade do gás carbônico emitido no processo 

de queima é absorvida durante sua produção (BERMANN, 

2008). Sendo uma substancia biodegradável que tem como 

capacidade de se decompor, num intervalo curto de tempo de 

um ano, tudo ocorrendo através de processos biológicos 

naturais em terras carbonáceas, água ou dióxido de carbono. 

Sendo assim uma ótima fonte limpa de energia que pode vim a 

substituir os óleos minerais nas diversas aplicações.  

Diante do exposto, baseando-se na contribuição ao 

desenvolvimento sustentável, este trabalho tem como objetivo 

produzir biocombustíveis por transesterificação etílica do óleo 

de pinhão-manso, bem como realizar a sua caracterização 

físico-química.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Matéria-Prima 

 

O óleo de pinhão-manso será fornecido por uma 

empresa privada, e por se tratar de um óleo bruto passará por 

processo de degomagem. Este método consiste na adição de 

3% (m/m) de água ao óleo aquecido a 70ºC e posterior agitação 

durante 30 minutos em uma única etapa. Em seguida coloca-se 
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o óleo em um funil de decantação, separando-se a goma, e 

depois seca-se o óleo. 

 

Transesterificação do Óleo 

 

Para obtenção dos ésteres etílicos (biocombustíveis), 

inicialmente foi feito um cálculo da massa molar do óleo de 

pinhão-manso a partir do seu índice de saponificação. Com o 

conhecimento dessa massa, calculou-se as quantidades de 

álcool (etanol) e de catalisador (KOH) necessárias para a 

realização da reação. A reação de transesterificação foi 

realizada adotando-se uma razão molar óleo/álcool igual a 1:6 

e 0,7% de catalisador (óleo/catalisador) (PELANDA, 2009; 

FERRARI et al., 2005). No agitador mecânico foram 

adicionados uma quantidade de óleo de pinhão-manso e 

vagarosamente (para não formar emulsão) uma mistura recém-

preparada contendo KOH com etanol. Após a adição completa 

do catalisador e dos álcoois, temperatura foi mantida em torno 

de 45°C durante 1 hora. 

Após a reação de transesterificação, a mistura reacional 

foi transferida para um funil de separação permitindo a 

separação das fases: superior contendo o éster etílico e inferior 

composta de glicerol, sabões, excesso de base e álcool. Após 

o tempo de espera, a fase inferior foi retirada e armazenada 

num recipiente próprio. Em seguida, foi realizada a lavagem do 

éster (biocombustível) com água destilada e solução de ácido 

clorídrico 0,01 M. Foram feitas três lavagens com água 

destilada (retirar da fase dos ésteres resíduos de glicerol e 

sabões) e duas lavagens com solução de HCl 0,01 M 

(neutralizar os ésteres). Para verificar a eficiência da lavagem 

ácida foi utilizada fenolftaleína. Após as lavagens, foi 
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adicionado de sulfato de magnésio anidro para retirar a água 

que ainda estiver presente nos ésteres. Em seguida, a fim de 

remover o álcool que poderá ainda estar presente no éster, foi 

utilizado um evaporador rotativo. A Figura 1 ilustra o processo 

reacional. 

 

Figura 1. Processo de produção do biodiesel etílico de óleo de 

pinhão-manso: (a) síntese; (b) lavagem. 

    

                      (a)                                               (b) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

O cálculo do rendimento das reações foi feito com base 

na massa de óleo usada e na massa de biocombustível 

produzida. 
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Caracterização Físico-Química 

 

O óleo de pinhão-manso foi caracterizado mediante 

índice de acidez (AOCS Cd3d-63), índice de iodo (AOCS Cd 1-

25), índice de saponificação (AOCS Cd 3b-76), teor de sabão 

(AOCS Cc 17-95), índice de peróxido, densidade relativa, teor 

de cinzas, teor de umidade e voláteis (AOCS Da-2a-48). Os 

procedimentos adotados para caracterizar os biocombustíveis 

etílicos obtidos após a transesterificação foram os mesmos 

utilizados para caracterizar o óleo de pinhão-manso (WU et al., 

2000). Todas as análises foram feitas em duplicata. 

O Índice de Acidez (AOCS Cd3d-63), foi determinado 

usando um erlenmeyer de 250 mL, onde foi pesado 10g de 

amostra e adicionado 62 mL da mistura do solvente 

neutralizada (31 mL de tolueno / 31 mL de álcool isopropílico). 

A amostra ficou bem dissolvida na mistura de solventes. Para 

facilitar esse processo, aqueceu-se um pouco. Foram 

adicionados 2 a 3 gotas de indicador fenolftaleína e titulou-se 

com KOH 0,1N até obter uma coloração rosa permanente 

durante 30 segundos. O mesmo procedimento foi repetido sem 

a presença de amostra para determinar o branco. O índice de 

acidez foi calculado por meio da seguinte equação: 

Índice de Acidez = (A – B) . N . 56,1 / W  

onde A: volume da solução de KOH 0,1N utilizado na titulação 

da amostra (mL); B: volume da solução de KOH 0,1N utilizado 

na titulação do branco (mL); N: normalidade da solução de 

KOH; W: massa da amostra (g). 

 O Índice de Iodo (AOCS Cd 1-25) foi determinado 

pesando-se 0,25 g de amostra num erlenmeyer de 250 mL, e 

adicionado 10 mL de clorofórmio e 25 mL de solução de Wijs 

(girando o erlenmeyer para manter maior contato com a 
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amostra). Em seguida, o frasco foi armazenado num local 

escuro a temperatura de 25ºC  5ºC, durante 30 minutos. Após 

esse tempo, foi adicionado 10 mL de solução de iodeto de 

potássio 10%, 100 mL de água destilada e titulado com solução 

de Na2S2O3 0,1 N, misturando-se vigorosamente. Quando a 

coloração marrom estava quase desaparecendo, foi adicionado 

1 mL de solução indicadora de amido e titulado até o 

desaparecimento da coloração escura. O mesmo procedimento 

foi repetido sem a presença de amostra para determinar o 

branco. O índice de iodo foi calculado por meio da seguinte 

equação: 

Índice de Íodo = 12,6 . N . (A – B) / W  

onde: N: normalidade da solução de tiossulfato de sódio; A: 

volume da solução de Na2S2O3 0,1N utilizado na titulação do 

branco (mL); B: volume da solução de Na2S2O3 0,1N utilizado 

na titulação da amostra (mL); W: massa da amostra (g). 

 Na determinação do teor de sabão (AOCS Cc 17-95), 

num erlenmeyer de 250 mL, foi pesado 10g de amostra, 

adicionado 0,25 mL de água deionizada e agitado 

vigorosamente. Em seguida, uma solução foi preparada 

contendo 0,1 g do indicador bromofenol e 50 mL de acetona 

neutralizada. Foi adicionado no erlenmeyer contendo a 

amostra, 50 mL dessa solução recém-preparada e caso 

existisse sabão, ocorria uma separação de fases e a camada 

superior teria uma coloração verde azulada. Então, a mistura foi 

titulada com uma solução de ácido clorídrico 0,01N padronizada 

até a viragem da coloração verde azulada para o amarelo. O 

mesmo procedimento foi repetido sem a presença de amostra 

para determinar o branco. O teor de sabão foi calculado por 

meio da seguinte equação: 
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Teor de Sabão = (A – B) . N . 304,4 / W  

onde: A: volume da solução de HCl utilizado na titulação da 

amostra (mL); B: volume da solução de HCl utilizado na 

titulação do branco(mL); N: normalidade da solução de HCl; W: 

massa da amostra(g). 

O Índice de Peróxido (AOCS Cd 8-53) foi determinado 

usando um erlenmeyer com tampa esmerilhada de 250 mL 

onde foram pesados 3 g da amostra e adicionado 30 mL de 

solução ácido acético:clorofórmio 3:2 (v/v) e misturados com 

leve agitação. Adicionou-se 0,5 mL de solução de KI 10% e 

deixou em repouso por 1 minuto. Adicionou-se 30 mL de água 

destilada e 0,5 ml de solução de amido 1%. Titulou-se com 

solução de tiossulfato de sódio 0,01 N com agitação constante 

até a cor azul desaparecer. O índice de peróxido foi calculado 

por meio da seguinte equação: 

Índice de Peróxido = (A – B) . N / W  

onde: A: volume do tiossulfato utilizado na titulação da amostra 

(mL); B: volume do tiossulfato utilizado na titulação do branco 

(mL); N: normalidade da solução de Na2S2O3; W: massa da 

amostra(g). 

 Para a determinação do Índice de Saponificação (AOCS 

Cd 3b-76), num erlenmeyer de 250 mL foram pesados 2,2 g da 

amostra e adicionado 25 mL de potassa alcoólica. Esse 

erlenmeyer foi conectado a um condensador de bolas e o 

conjunto foi aquecido suavemente durante 1 hora para que a 

amostra fosse completamente saponificada. Em seguida, foi 

adicionado ao erlenmeyer algumas gotas de fenolftaleína e 

titulado com solução de HCl 0,5M até o desaparecimento da 

coloração rosa. O mesmo procedimento foi repetido sem a 
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presença de amostra para determinar o branco. O índice de 

saponificação foi calculado por meio da seguinte equação: 

Índice de Saponificação = (B – A) . N . 56,1 / W  

onde: A: volume da solução de HCl 0,5M utilizado na titulação 

da amostra (mL); B: volume da solução de HCl 0,5M utilizado 

na titulação do branco (mL); N: normalidade da solução de HCl; 

W: massa da amostra(g). 

A partir do índice de saponificação, pode-se calcular a 

massa molar do óleo e do biocombustível, com  base na reação:  

1 mol de triglicerídeo (óleo) + 3KOH → 3 sabão + 1 glicerol 

Para determinar a densidade relativa, num picnômetro de 

25 mL previamente pesado, será adicionado aproximadamente 

25 mL de água destilada e pesado. Em seguida será adicionado 

aproximadamente 25 mL da amostra e pesado. O cálculo da 

densidade será feito de acordo com a expressão: 

dx = mx / mágua  

onde: dx: densidade relativa da amostra; mx: massa da amostra 

(g); mágua: massa da água (g). 

 O teor de cinzas foi determinado com auxílio de uma 

estufa a 105ºC  5ºC, onde a cápsula de porcelana foi secada 

durante 1 hora. Após esse período, ela foi colocada no 

dessecador para esfriar. Então, a cápsula vazia foi pesada e 

adicionado aproximadamente 6g de amostra. A placa com a 

amostra foi levada à mufla a 550ºC  5ºC por 4 horas. Após 

esse período, ela foi colocada no dessecador para esfriar. 

Então, a cápsula com a amostra foi pesada. O teor de cinzas foi 

calculado por meio da seguinte equação: 

% Cinzas = [(C – B)/A] . 100 
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onde: A = massa da amostra; B = cápsula de porcelana + 

amostra após mufla; C = cápsula de porcelana + amostra antes 

da mufla. 

 Já para a determinação do teor de umidade e voláteis 

(AOCS Da-2a-48), com auxílio de uma estufa a 105ºC  5ºC, a 

placa de Petri foi secada durante 1 hora. Após esse período, ela 

foi colocada no dessecador para esfriar. Então, a placa vazia foi 

pesada e adicionado aproximadamente 6g de amostra. A placa 

com a amostra foi levada à estufa a 105ºC  5ºC por 1 hora. 

Após esse período, ela foi colocada no dessecador para esfriar. 

Então, a placa com a amostra foi pesada. O teor de umidade e 

voláteis foi calculado por meio da seguinte equação: 

% Umidade e Voláteis = [(C – B)/A] . 100 

onde: A = massa da amostra; B = Placa + amostra após estufa; 

C = Placa + amostra antes da estufa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização do processo de coleta do óleo de 

pinhão-manso foram realizadas a sua caracterização físico-

química e comparados com os valores estabelecidos pela 

ANVISA (BRASIL, 2021; BRASIL, 2006). A Tabela 1 evidencia 

os resultados obtidos. 
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da matéria-prima. 
Parâmetros Óleo de pinhão 

manso 

Padrões Anvisa 

Aspecto Incolor Límpido e isento de 

impurezas 

Umidade e Voláteis (%) 0,234 ≤ 0,1 

Cinzas (%) 0,12 --- 

Densidade (g/cm3) 0,991 0,919 - 0,925 

Índice de acidez (mg KOH/g óleo) 1,184 ≤ 0,6 

Índice de iodo (g I2/100g óleo) 53,93 120 – 139 

Teor de sabão (ppm de oleato de 

sódio) 

0,744 ≤ 10 

Índice de saponificação (mg 

KOH/g óleo) 

147 189 – 195 

Índice de peróxido (meq/Kg) 0,007 ≤ 10 

Massa molar aproximada (g/mol) 1100 --- 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Avaliando os resultados, alguns deles que não são 

delimitados pela ANVISA, estes são: Teor de umidade, que 

nesse relatório obtivemos o valor de 0,234%, esse valor é 

satisfatório, pois um elevado índice de umidade acelera o 

processo de corrosão de peças, como também uma umidade 

alta acelera a oxidação do óleo, teor de sabão apresentou um 

valor de 0,744 ppm de oleato de sódio, com uma massa molas 

de 1100 g/mol, cinzas em 0,12%. Já o índice de iodo observado 

foi de 53,93 g I2/100g óleo, esse índice que trata da medida de 
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insaturação que classifica óleos, gorduras que é utilizado como 

controle de alguns processos, desta forma o iodo e outros 

halogênios se adicionam numa dupla ligação de cadeia 

insaturada dos ácidos graxos, o valor obtido para tão índice foi 

considerado baixo, se levar em consideração os valores 

estabelecidos pela agência nacional de vigilância sanitária 

segundo a normativa (No 87 de 15 de Março de 2021), já o valor 

encontrado no índice de acidez  1,184 mg KOH/g óleo, esse 

índice que permite verificar o estado de conservação do óleo, 

que está diretamente relacionado com a pureza, 

natureza,qualidade,como também o processo de conservação 

do óleo (SANTOS et al., 2012), densidade 0,991 g/cm3, esse 

índice é a propriedade que depende das massas das 

moléculas, esse valor está satisfatório em relação aos valores 

comparativos com os da ANVISA, já o índice de saponificação 

147 mg KOH/g, esse que montra um valor relativamente baixo 

,mostrando um baixo valor de material saponificável, estando 

também a baixo dos valores da ANVISA. O índice de peroxido 

é um indicador muito sensível no estado inicial da oxidação, 

nesse presente trabalho   o valor foi de 0,007 meq/Kg um valor 

relativamente a baixo, o que indica uma menor taxa de 

deterioração do óleo o valor também está abaixo do valor da 

ANVISA (BRASIL, 2021; BRASIL, 2006).  

A utilização direta de óleo vegetais em motores a diesel 

pode ser danoso, apesar de ser favorável do ponto de vista 

energético, conduzindo à carbonização de peças, resistência à 

ejeção nos êmbolos, diluição do óleo do cárter, contaminação 

do lubrificante, entre outros problemas (RINALDI et al., 2007). 

Desta forma, tem-se a necessidade da realização de processos 

químicos antes de seu uso, como a reação de 

transesterificação. Após o processo de transesterificação foi 
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obtido 93,3 % de biodiesel etílico, o que mostra a eficiência do 

processo reacional. Os ésteres etílicos (biocombustíveis) 

obtidos foram caracterizados de acordo com suas propriedades 

físico-químicas listadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos dos ésteres do óleo de 

pinhão-manso (biodiesel). 
Parâmetros Ésteres de óleo Padrões ANP1 

Aspecto Incolor Límpido e isento 

de impurezas 

Umidade e Voláteis (%) 0,645 0,02 

Cinzas (%) 0,49 0,02 

Densidade (g/cm3) 0,984 0,850-0,900 

Índice de acidez (mg KOH/g óleo) 0,275 ≤ 0,5 

Índice de iodo (g I2/100g óleo) 51,16 Anotar 

Teor de sabão (ppm de oleato de sódio) 0,0 ----- 

Índice de Saponificação (mg KOH/g óleo) 29,1 ----- 

Índice de Peróxido (meq/Kg) 0,001 ----- 

Massa molar aproximada (g/mol) 578 ----- 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

Um dos índices mais importantes o índice de acidez, pois 

altos valores desse índice significa um problema, causando 

oxidação e corrosão de motores (NETO; FERREIRA, 2018). 

Neste trabalho esse índice apresentou o valor de 0,275 mg 

KOH/g óleo, este valor que está abaixo do limite estabelecido 
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pela Agência Nacional de Petróleo (BRASIL, 2014), 0,5. Outros 

índices muito importantes são a viscosidade e a densidade que 

são responsáveis pela boa injeção do biocombustível no motor, 

desta forma um biodiesel muito viscoso pode acarretar alguns 

problemas como entupimento de peças, isso que é devido á 

queima durante o ligamento do motor. A densidade deste 

biodiesel se apresentou próximo ao valor estabelecido pela 

ANP, apresentando um valor de 0,984 g/cm3, valor parecido 

com o valor encontrado na literatura de (NETO; FERREIRA, 

2018). O índice de iodo que caracteriza as cadeias de ácidos 

graxos insaturados, quanto maior esse índice maior o gral de 

insaturação, que estão presentes n composição do óleo, o valor 

encontrado neste trabalho foi de 51,16 g I2/100g óleo, valor esse 

muito parecido com o valor encontrado no biodiesel de andiroba 

56,25 g I2/100g óleo, de acordo com a literatura, (MELO, 2010). 

O teor de sabão, vale lembrar que tão índice não conta na 

legislação que rege a qualidade do biodiesel, o valor 

apresentado nos resultados foi de 00 ppm de oleato de sódio, o 

que é bom para a qualidade do biodiesel, pois a presença desse 

produto se faz indesejável no motor. A metodologia do teor de 

saponificação é efetuada para que se possa observar a 

formação de material alcalino o que se torna necessário para 

alteração de óleos ou lipídios (NETO; FERREIRA, 2018), o 

valor obtido nesse trabalho foi de 29,1 mg KOH/g óleo, um 

índice pequeno, o que é bom, pois uma alta quantidade de 

matéria saponificável pode prejudicar o motor especialmente os 

bicos ejetores, A resolução n° 482 da Resolução de Diretoria 

Colegiada – ANVISA, que tem como padrão de índice de 

saponificação a faixa de valores entre 245 à 256 mg KOH/g de 

óleo. O teor de cinzas que é usado para determinar a 

quantidade de matéria após a queima total da meteria orgânica, 
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biodiesel de pinhão manso que possui altas taxas de cinzas ao 

ser realizada sua queima, o valor apresentado nesse trabalho 

foi de 0,49%, valor que está maior do que o da Resolução ANP 

Nº 45 de 25/08/2014, 0,2%. A determinação da umidade se faz 

importante pois uma elevada quantidade de água pode vim a 

ser prejudicial ao desempenho do biodiesel, o valor 

apresentado na tabela 2 foi de 0,645%, valor muito parecido 

com o valor do biodiesel de óleo de Amêndoas 0,622%, de 

acordo com a literatura, (Starling 2016). O método para a 

determinação do grau de extensão da oxidação de óleos 

vegetais é o índice de peróxido, que nesse trabalho apresentou 

o valor de 0,001 meq/Kg, o nível baixo do índice de peroxido 

não constitui como uma garantia cabal de boa estabilidade 

oxidativa, mas sim podendo ser sinal de alteração (BRASIL, 

2014; SILVA et at., 1999). O valor apresentado da massa molar 

foi de 578 g/molar, uma massa molar considerada baixa. 

 
CONCLUSÕES  

 

 Com base no que foi apresentado nos resultados, pode-

se dizer que o óleo de pinhão-manso, é uma ótima opção para 

a produção de biocombustível. Isso devido a sua composição, 

pois apresenta uma baixa acidez, um baixo teor de sabão o que 

é bom pois não prejudica o rendimento do motor, como também 

apresenta um bom comportamento frente a oxidação, visto que 

apresentam valores de iodo e peróxido baixos. 

O biocombustível obtido, com devidos tratamentos pode 

se tornar uma promissora fonte geradora de energia, sobretudo 

devido as características de contribuição a sustentabilidade 

ambiental.  

 



QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS USANDO O ÓLEO DE PINHÃO-MANSO 

257 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BELTRÃO, N. E. M.; OLIVEIRA, M. I. P. Oleaginosas potenciais do 
Nordeste para a produção de biodiesel. Campina Grande: EMBRAPA, 
2007. 

BERMANN, C. Crise Ambiental e as Energias Renováveis. Ciência e 
Cultura, v. 60, n. 3, p.20-29, 2008. 
BRASIL. ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução ANP Nº 45 de 25/08/2014. Dispõe sobre a 
especificação do biodiesel contida no Regulamento Técnico ANP nº 3 de 
2014 e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas 
pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o 
território nacional. Diário Oficial da União, Seção 1. Brasília, 2014. 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 
Normativa No 49 de 22 de dezembro de 2006. Aprova o Regulamento 
Técnico de Identidade e Qualidade dos Óleos Vegetais Refinados; a 
Amostragem e o Roteiro de Classificação de Óleos Vegetais Refinados. 
Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Instrução Normativa No 87 de 15 de Março de 2021. Estabelece a lista de 
espécies vegetais autorizadas, as designações, a composição de ácidos 
graxos e os valores máximos de acidez e de índice de peróxidos para 
óleos e gorduras vegetais. Diário Oficial da União, edição 51, Seção 1, p. 
261, Brasília, 2021. 
FERRARI, R. A.; OLIVEIRA, V. S.; SCABIO, A. Biodiesel de soja – taxa de 
conversão em ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo em 
gerador de energia. Química Nova, v.28, n.1, p.19-23, 2005. 
GARCÍA, A.; CARA, C.; MOYA, M.; RAPADO, J.; PULS, J.; CASTRO, E.; 
MARTÍN, C. Dilute sulphuric acid pretreatment and enzymatic hydrolysis of 
Jatropha curcas fruit shells for ethanol production. Industrial Crops and 
Products, v. 53, p. 148-153, 2014. 

MELO, M. Avaliação das propriedades de óleos vegetais visando a 
produção do biodiesel. Dissertação (Programa de pós-graduação em 
Química). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010. 

NETO, J. V. P.; FERREIRA, T. K. S. Produção e caracterização do 
biodiesel de pinhão manso. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Engenharia Química). Universidade de Uberaba, Uberaba, 2018. 

OPENSHAW, K. A review of Jatropha curcas: an oil plant of unfulfilled 
promise. Biomass and Bioenergy, v.19, p.1-15, 2000. 

PELANDA, F. M. Obtenção e caracterização de lubrificantes a partir de 
óleo de fritura e óleo de soja refinado. Trabalho de Conclusão de Curso 



QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEIS USANDO O ÓLEO DE PINHÃO-MANSO 

258 
 

(Curso Superior de Tecnologia em Química Ambiental). Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
PORTELA, F. M. Efeito da catálise ácida e alcalina na produção e 
propriedades físico-químicas do biodiesel metílico de pinhão manso. 
Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal de Uberlândia- 
Instituto de Química, Uberlândia, 2011. 

RINALDI, R.; GARCIA, C.; MARCINIUK, L. L.; SCHUCHARDT, U.; ROSSI, 
A. V. Síntese de éster metílico: uma proposta contextualizada de 
experimento para laboratório de química geral. Química Nova, v.30, n.5, 
p.1374-1380, 2007. 
MACIEL, F. M.; LABERTY, M. A.; OLIVEIRA, N. D.; FELIX, S. P.; 
SOARES, A. M. S.; VERICIMO, M. A.; MACHADO, O. L. T. A new 2S 
albumin from Jatropha Curcas L., seeds and assessment of its allergenic 
properties. Peptides, v. 30, n. 12, p. 2103-2107, 2009. 

SAAVEDRA, T. A. Transesterificação convencional e assistida por 
ultrassom de misturas binarias dos óleos de pinhão-manso (Jatropha 
curca) e palma (Elaeis guineenis). Tese (Doutorado em Ciências). 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2018. 

SÁNCHEZ, M.; BERGAMIN, F.; PEÑA, E.; MARTÍNEZ, M.; ARACIL, J. A 
comparative study of the production of esters from Jatropha oil using 
different short-chain alcohols: optimization and characterization. Fuel, 
v.143, p. 183-188, 2015. 

SANTOS, P. V. Impactos ambientais causados pela perfuração em busca 
do petróleo. Caderno de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas, 
v. 1, n. 1, p. 153-163, 2012.  
SELANON, O.; SAETAE, D.; SUNTORNSUK, W. Utilization of Jatropha 
curcas seed cake as a plant growth stimulant. Biocatalysis and 
Agricultural Biotechnology, v. 3, n. 4, p. 114-120, 2014. 

SILVA, F. A. M.; BORGES, M. F. M.; FERREIRA, M. A. Métodos para 
avaliação do grau de oxidação lipídica e da capacidade antioxidante. 
Química nova, v. 22, n.1, p. 94-103, 1999. 
STARLING, M. F. R. Desenvolvimento de biolubrificantes a partir dos 
óleos de pinhão-manso, macaúba e mamona. Dissertação (Mestrado em 
Química). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

WU, X.; ZHANG, X.; YANG, S.; CHEN, H.; WANG, D. The study of 
epoxidized rapeseed oil used as a potential biodegradable lubricant. 
Journal of the American Oil Chemists' Society, v.77, n.5, p.561-563, 
2000. 



TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A FARINHA DE BANANA VERDE 
COMO ADSORVENTE NATURAL 

259 
 

CAPÍTULO 13 
 

 TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A 
FARINHA DE BANANA VERDE COMO 

ADSORVENTE NATURAL 
 

José Romildo Cazé FREIRE1 

Lorena Vanessa Medeiros DANTAS2  

Denise Domingos da SILVA3 
1 Graduando do curso de Farmácia, UFCG; 2 Graduada do curso de Química, UFCG; 3 

Orientadora/UFCG.  
Jose.romildo@estudante.ufcg.edu.br 

 

RESUMO: À água, necessita de um cuidado especial em 
relação a sua qualidade, visto que, embora seja um recurso 
natural abundante, a depender do local e época do ano, pode 
se tornar escasso. O semiáriado nordestino, vem sofrendo ao 
longa das ultimas décadas com essa escassez de água e  uma 
das alternativas utilizada para enfrentar essa problemática vem 
sendo a utilização de águas de fontes subterrâneas, porém há 
pouca, ou nenhuma informação em relação a qualidade dessa 
água que é consumida pela população, podendo acarretar em 
danos para saúde dos beneficiários dessa água, como é o caso 
da zona rural do Município de Coronel Ezequiel- RN. O objetivo 
deste trabalho é determinar algumas propriedades físico-
químicas de águas de abastecimento de diferentes fontes de 
águas de chafarizes da zona rural do Município de Coronel 
Ezequiel, observando alguns parâmetros como Turbidez, 
Condutividade Elétrica, Dureza, Alcalinidade, pH, Sólidos Totais 
Dissolvidos, Identificação de Sódio e Potássio, teor de Cloreto. 
Após a realização dos estudos das amostras analisadas, foi 
possível observar que nem todas as águas de chafarizes 
utilizadas pela população da zona rural do Município de Coronel 
Ezequiel-RN, estão apropriadas para o consumo humano, 
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como determina PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 
2021 do Ministério da Saúde.  
Palavras-chave: Águas subterrâneas. Análises Físico-

Químicas. Consumo humano.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste brasileiro vem se notabilizando ao longo das 

últimas décadas pelos frequentes períodos de estiagem, 

prejudicando não só a fauna e a flora daquela região, como 

também diminuindo a cada dia às fontes hídricas disponíveis 

para a população, provocando desta forma um grave 

desequilíbrio hidrológico. Embora o planeta terra seja coberto 

na sua maioria por água, pequena parcela desta, está 

disponível para o consumo humano. 

O uso irracional e contaminação da água, a supressão 

de vegetação e manejo inadequado do solo tem contribuído 

para aumentar a escassez pelo mundo, inclusive no Brasil 

(MEDEIROS, 2016). 

Diante desse cenário de secas prolongadas e a escassez 

de água, a população local vem encontrando nos poços 

tubulares, uma alternativa acessível e viável para enfrentar a 

problemática, e suprir um pouco as suas nescessídades. A 

perfuração de poços tubulares vem ganhando um grande 

destaque como uma fonte de água que pode ajudar muito na 

mudança desse atual cenário.  

No entanto a perfuração de poços desenfreada, e sem 

grandes critérios de escolhas dos solos a serem explorados, 

podem acabar se tornando um risco para a saúde da população 

que se beneficia desta fonte, visto que uma grande parcela 

desta água que chega até a população  para o consumo 
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humano, possam por poucos, ou até mesmo nenhum tipo de 

tratamento prévio, expondo desta forma as pessoas a um risco 

de se contaminaram utilizando essa água. De acordo com 

Oliveira et al., (2016), diante da problemática acerca do controle 

da qualidade de águas consumidas e o tipo de abastecimento 

seja por domicílios e/ou por águas subterrâneas pode-se está 

sendo preenchida sem devida análise, entretanto, este uso 

indiscriminado ignora a possibilidade da contaminação química 

da água e esta, por conseguinte poderá provocar danos à 

saúde humana, ao meio ambiente e a indústria. 

No Brasil, a crise hídrica atinge a maioria da população, 

principalmente, daqueles que não dispõe de fonte de água 

natural na região. Isso vem dando destaque aos meios de 

comunicação, evidenciando a necessidade da população para 

o consumo. “Essa realidade, impulsionou as autoridades a se 

posicionarem no que diz respeito à situação da escassez”. 

(SILVA; RAMALHO, 2015).  

Atualmente, no município de Coronel Ezequiel-RN, a 

maioria das residências não contam com o sistema de água 

encanada, fazendo com que grande parte das águas que 

chegam até as residências daquela população seja proveniente 

de poços tubulares. Diante do exposto o presente trabalho visa 

analisar as características físico-químicas das águas de 

abastecimento de chafarizes de algumas comunidades rurais 

do Município de Coronel Ezequiel. 

 

  



TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A FARINHA DE BANANA VERDE 
COMO ADSORVENTE NATURAL 

262 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Amostragem e coleta das amostras    

 

As amostras foram coletadas em 4 poços situados na 

zona rural do município de Coronel Ezequiel-RN, onde foram 

coletadas 3 amostras de cada ponto, identificadas e 

armazenadas em garrafas de politereftalato de etileno (PET) 

com capacidade de 2,0L previamente higienizadas, 

preenchidas por completo, com o intuito de evitar alterações 

nas características das mesmas. As amostras foram coletadas 

no período de setembro de 2020.  

 

Tabela 1. Localização e proundidade dos poços 

Amostra Localidade profundidade 

A Sítio Tronco 45 metros 

B Sítio Gurjau 50 metros 

C Sítio Gurjau 48 metros 

D Sítio Tronco 55 metros 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Determinação de propriedades físico-químicas das 

amostras 

 

As análises das amostras foram realizadas em triplicata 

no laboratório de Biocombustíveis e Química Ambiental da 

Universidade Federal de Campina Grande/Cuité-PB e seguiu-

se de metodologias recomendadas pelo manual prático de 

análise de água da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 

2013). 
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Potencial hidrogeniônico (pH)   

 

Para determinação das medidas de pH foi 

utilizado um peagâmetro pH 21-Hanna, sendo o mesmo 

previamente calibrado com soluções tampão ácido de 4,01 ± 

0,01 e básico de 7,01 ± 0,01.   

 

Turbidez  

 

As medidas de turbidez foram realizadas por um 

turbidimetria modelo TB1000, previamente calibrado com 

soluções padrões de 0,1 NTU, 0,8 NTU, 8 NTU, 80 NTU e 1000 

NTU.   

  

Condutividade Elétrica  

  

A condutividade elétrica foi determinada utilizando um 

condutivímetro MS Tecnopon, previamente calibrado com uma 

solução padrão de cloreto de potássio (KCl) 146,9 μS/cm a uma 

temperatura padronizada de 25ºC. 

 

Dureza   

 

A Dureza foi determinada através do método de 

volumetria de complexação utilizando como complexante o 

agente titulante EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) com a 

concentração de 0,01 mol.L-1  e como indicador o negro de 

Eritocromo  com pH 9,4.  (APHA, 2006; FUNASA, 2013). 
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Alcalinidade 

 

As medidas de alcalinidade foram realizadas pelo 

método de volumetria de neutralização com ácido sulfúrico 0,02 

M como agente titulante e solução indicadora alaranjado de 

metila 0,1 M (FUNASA, 2013). 

 

Cloretos  

 

Na determinação de cloretos foi utilizado a volumetria 

de precipitação com Nitrato de Prata 0,1 M pelo método de 

Mohr, e como indicador o Cromato de Potássio 0,1 M (FUNASA, 

2013). 

Identificação de potássio e sódio por fotômetro de chama 

Para determinação das concentrações de sódio e 

potássio utilizou-se o fotômetro de chama, foi utilizado um 

fotômetro de chama QUIMIS Q498M. O aparelho foi calibrado 

com soluções padrão de 10 ppm de Na+ e K+  (QUIMIS, 2011). 

Sólidos Totais Dissolvidos 

A primeira etapa foi lavar os béqueres que iriam ser 

utilizados nessa primeira etapa, na sequencia esses béqueres, 

foram levados até a estufa para secagem, após a confirmação 

que toda vidraria estava seca, elas foram levadas até uma 

balança analítica para calcular o seu peso inicial. Na sequência, 

em triplicata, mediu-se 100 ml de cada uma das amostras, em 

seguida levou-se essas amostras até uma estufa pré-aquecida, 

para que ocorra a evaporação de toda à água contida nos 
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recipientes, esse processo levou aproximadamente 2h:30. 

Após decorrido esse tempo, esperou-se alguns minutos para 

que as vidrarias estivessem frias. Em seguida os resíduos de 

amostras secos foram levados novamente até uma balança 

analítica para medir o seu peso final, com o objetivo de calcular 

a diferença dos valores obtidos durante o processo de secagem 

das amostras. 

ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X POR 

ENERGIA DISPERSIVA-EDX 

Para a determinação dos principais componentes 

químicos presentes na Farinha de Banana Verde utilizou-se a 

técnica de Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por 

energia dispersiva - EDX, utilizando um espectrômetro digital da 

SHIMADZU, modelo EDX-7000. 

ADSORVENTE NATURAL 

 

O adsorvente natural, farinha de banana verde, da 

marca Bella Life, é composto pela casca e poupa da banana 

verde. O produto possui 150g em cada embalagem, no qual 

foram utilizados apenas 3g da farinha de banana verde para 

utilização no tratamento das matrizes aquosas.     

Adsorção por filtração 

Para o tratamento das amostras foi utilizado o 

adsorvente natural (farinha de banana verde). Para esse 

processo de adsorção por filtração utilizou-se as amostras que 

apresentaram as maiores diferenças entre alguns dos principais 

parâmetros analisados durante a pesquisa, no caso as 
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amostras A e B apresentarem os maiores e menores valores 

nos parâmetros analisados. Num primeiro momento utilizou-se 

uma balança semi-analítica para pesar aproximadamente 3g da 

farinha de banana verde. Na sequência, essas 3g do 

adsorvente foram colocadas em um Becker, junto com água 

destilada, para sofrer agitação magnética, com o objetivo de 

lavagem do material. 

Após a lavagem do adsorvente, 100 ml de água de cada 

amostra, foram adicionados ao adsorvente, utilizando um 

agitador magnético modelo QUIMIS M6261-22 com 220V a 

600W, em seguida esses 100 ml de água, foram filtrados em 

um papel filtro, para desta forma posteriormente serem 

analisados alguns parâmetros. 

Para todos os parâmetros determinados, foram 

empregados os valores máximos permissíveis segundo a 

PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do 

Ministério da Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise de pH, condutividade elétrica e turbidez  

 

O valor do pH influência na organização das formas livre 

e ionizada de vários compostos químicos, além de auxiliar para 

um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de 

determinar o potencial de toxicidade de diversos elementos. As 

variações de pH podem ter origem natural através da 

dissolução de rochas e fotossíntese ou antropogênica através 

dos despejos domésticos e industriais. (Funasa, 2014). 

A condutividade elétrica da água indica a sua capacidade 

de transmitir a corrente elétrica em função da presença de 
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substâncias dissolvidas, que se dissociam em ânions e cátions. 

Quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a 

oportunidade para ação eletrolítica e, portanto, maior a 

capacidade em conduzir corrente elétrica. (Funasa 2014). 

A turbidez pode ser definida como uma medida do grau 

de interferência à passagem da luz através do líquido. A 

alteração à penetração da luz na água decorre na suspensão, 

sendo expressa por meio NTU. A turbidez dos corpos d’água é 

particularmente alta em regiões com solos erosivos, onde a 

precipitação pluviométrica pode carrear partículas de argila, 

silte, areia, fragmentos de rocha e óxidos metálicos do solo 

(FUNASA 2014). 

A seguir, a tabela 1 apresenta os resultados médios de 

pH, condutividade elétrica e turbidez, das amostras analisadas 

no estudo dos poços de Coronel Ezequiel-RN. 

 

Tabela 2. Valores médios de pH, condutividade elétrica e 
turbidez dos poços 

Poços 
analisados 

Valores 
médios de 

pH 

Condutividade 
elétrica ( 
mS/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

Poço A 4,26 ± 0,01 2,697 ± 0,28 0,06 ± 0,02 

Poço B 4,06 ± 0,02 3,020 ± 0 0,06 ± 0,02 

Poço C 4,13 ± 0,03 2,787 ± 0,04 0,22 ± 0,01 

Poço D 4,01 ± 0,04 2,893 ± 0,01 0,25 ± 0,09 

VMP* 
Não 

especificado 
Não 

especificado 
5,0 NTU 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao analisar a tabela 2, No que diz respeito a análise 

dos valores médios de pH das amostras analisadas, ocorreu 

uma variação de 4,01 a 4,26, o que significa que estas amostras 
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apresentam  características de acidez, contudo não existe um 

valor médio  que sirva de referência para o pH de acordo com 

a nova  PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 

do Ministério da Saúde. Diferentemente das determinações 

anteriores da portaria de Consolidação Nº 5/2017 do Ministério 

da Saúde, que prévia uma variação de pH aceitável para o 

consumo humano entre 6,0 a 9,5. Em um estudo realizado por 

Castro et al. (2014) encontrou valores iguais a e 3,75 e 5,42 em 

poços na cidade de Barcarena – Pará, valores próximos aos 

encontrados neste estudo.  

Na determinação da condutividade elétrica, podemos 

notar que os poços que apresentaram maiores e menores 

valores foram o B (3,020 mS/cm) e o A (2,697 mS/cm) 

respectivamente, no entanto, não existem valores pré-

estabelecidos pelo ministério da saúde para comparar essa 

grandeza. Um estudo realizado por Cardoso (2017) em Frei 

Martinho-PB encontrou uma variação em suas amostras de 

204,1 a 3393,33 µS/cm-1 .  

Tratando-se dos valores de Turbidez, observados na 

tabela acima, foi possível observar que a turbidez das amostras 

analisadas, variaram entre 0,06 e 0,25 NTU, com uma variação 

dentro dos padrões de referência. Em conformidade com 

Bernardo; Larissa; Brasil, (2016) a turbidez apresentou 

variações de 0,39 a 0,82 NTU em Parnamirim – RN. 

  

Análise de dureza, teor de cloretos, alcalinidade e sólidos 

totais dissolvidos 

 

A dureza indica a concentração de cátions multivalentes 

em solução na água. Os cátions mais frequentemente 

associados à dureza são os de cálcio e magnésio (Ca2+, Mg2+), 
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e em menor escala, ferro (Fe2+), manganês (Mn2+), estrôncio 

(Sr2+) e alumínio (Al3+). A dureza pode ser classificada como 

dureza carbonato ou dureza não carbonato, dependendo do 

ânion com o qual ela está associada. (Funasa,2014).  

O cloreto é um íon importante nas águas subterrâneas e 

superficiais, podendo ter origem antrópica e/ou geológica, 

sendo a lixiviação de rochas, a contaminação por esgotos 

domésticos e industriais a sua principal origem (PIRATOBA et 

al, 2017). 

A alcalinidade indica a quantidade de íons na água que 

reagem para neutralizar os íons hidrogênio. Constitui-se, 

portanto, em uma medição da capacidade da água de 

neutralizar os ácidos, servindo, assim, para expressar a 

capacidade de tamponamento da água, isto é, sua condição de 

resistir a mudanças do pH. (Funasa, 2014). 

Sólidos totais dissolvidos é o conjunto de todas as 

substâncias orgânicas e inorgânicas contidas num líquido sob 

formas moleculares ionizadas ou micro granulares. (ARAÚJO; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2012/2013). 

Na tabela 3, estão os resultados médios de dureza, 

alcalinidade, cloretos e sólidos totais dissolvidos (STD), das 

amostras analisadas. 

Ao analisar a tabela 3, é possível observar que todas as 

amostras estudadas, encontram-se fora do recomendado pela 

PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do 

Ministério da Saúde, visto que todas apresentam um número 

superio a 300 mg.L-1   CaCO.  apresentaram uma variação entre 

467,206 à 533,663 mg.L-1 CaCO3. Em dados apresentados por 

Farias, Farias e Neto (2016) no município de Boa Vista – PB 

obtiveram valores que variaram de 237,5 a 3850 mg/L de 

CaCO3. 
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Tabela 3. Valores médios de dureza total, cloretos, alcalinidade 
e sólidos totais dissolvidos das amostras 

Poços 
analisado

s 

Dureza (mg.L-

1 /CaCO3) 

Cloreto
s 

(mg/L) 

Alcalinidade 
(mg/L) 

STD 
(mg/L) 

Poço A 
533,663 ± 

0,058 
2,033 ± 
0,005 

2,00 ± 0 
1,527 ± 
0,012 

Poço B 
467,206 ± 

0,058 
2,529 ± 
0,057 

2,60 ± 0,02 
2,056 ± 
0,015 

Poço C 
467,206 ± 

0,058 
2,458 ± 
0,082 

2,00 ± 0 
1,904 ± 
0,005 

Poço D 
467,206 ± 

0,058 
2,458 ± 
0,082 

2,00 ± 0 
2,205 ± 
0,007 

VMP* 300 mg.L-1 
250 

mg.L-1 
Não 

especificado 
500 

mg.L-1 
Fonte: dados da pesquisa 

 

No tratamento dos cloretos, apresentado a cima, os 

valores tiveram uma variação entre 2,033 e 2,529. Ambos os 

poços apresentam valores dentro do recomendado pelo 

Ministério da Saúde. Em um estudo realizado por Souza et al. 

(2015) do Goytajazes – RJ em comunidades de águas de 

abastecimento apresentam valores bem abaixo do volume 

permitido pelo MS com valores de 8,06; 8,64; e 9,76 mg/L de 

cloretos. 

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde 

não existe um valor de referência definido para ser encarado 

como parâmetro para a alcalinidade. Contudo a pesquisa 

encontrou uma alcalinidade variando entre 2,0 e 2,60 mg/l, 

como é apresentado na tabela. 

Como apresentado na tabela acima, todos os valores 

médios de sólidos totais dissolvidos das amostras, se 
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enquadram ao valor máximo permissível disponibilizado pelo 

MS, com uma variação de 1,527 á 2,205 mg.L-1. 

 

Identificação de Sódio e Potássio por fotômetro de chama 

 

A Fotometria de chama é o método analítico baseado em 

espectroscopia atômica mais simples, capaz de realizar uma 

análise quantitativa de um dado analito. Consiste em uma fonte 

aonde é introduzida à solução contendo cátions metálicos que 

são excitados e ao retornarem a estados menos energéticos 

liberam energia (MAIA,2017).  

O potássio é um elemento essencial tanto na nutrição 

das plantas quanto na dos humanos e ocorre em águas 

subterrâneas como resultado da dissolução mineral de material 

vegetal em decomposição e escoamento agrícola, (FUNASA, 

2013). 

As águas naturais contêm sódio devido à sua 

abundância e alta solubilidade de seus sais em Água 

(FUNASA,2013). 

Na tabela 4, estão dispostos os valores obtidos a respeito 

da identificação de sódio e potássio nas amostras e 

seus respectivos desvios padrão. 
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Tabela 4. Valores médios da identificação de sódio e potássio 
das amostras 

Poços 
analisados 

Sódio (Na+) 
(mg/L) 

Potássio 
(K) (mg/L) 

Poço A 160,6 ± 2,2 18,56 ± 0,76 

Poço B 171,9 ± 1,8 14,2 ± 0,1 

Poço C 168,0 ± 1,9 16,2 ± 0,1 

Poço D 172,8 ± 1,1 17,8 ± 0,2 

VMP* 200 mg/L 
Não 

especificado 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebe-se que as amostras apresentaram diferentes 

concentrações de Sódio e Potássio no Fotômetro de Chama. 

As concentrações de sódio das amostras variaram entre 160,6 

a 172,8 mg/l, todas as amostras apresentaram um teor de sódio, 

dentro dos valores máximos permitidos pelo Ministério da 

Saúde de 200 mg/L. No entanto para os valores médios de 

Potássio, o Ministério da Saúde não disponibiliza  um valor de 

que sirva como referência, no entanto no presente estudo os 

valores variaram entre 14,2 mg/L até 18,56 mg/L 

Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por Energia 

Dispersiva-EDX 

Segundo (MOREIRA, 2010), essa técnica é empregada 

para medir a intensidade dos Raios-x que são emitidos pelos 

elementos químicos devidamente excitados, em determinados 

elementos químicos. Esse aparelho consiste em qualificar e 

quantificar os elementos encontrados durante o processo de 

análise da amostra. Com o intuito de identificar e quantificar os 



TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A FARINHA DE BANANA VERDE 
COMO ADSORVENTE NATURAL 

273 
 

elementos contido nas amostras estudadas, a tabela abaixo 

apresenta a análise da farinha de banana verde, antes e depois 

do processo de adsorção por filtração utilizando o adsorvente 

natural farinha de banana verde. A tabela 5, apresenta os dados 

obtidos neste tipo de análise.  

Tabela 5. Composição química da farinha de banana verde in 
natura e após a adsorção por filtração 

Elementos 

Farinha 
de 

Banana 
Verde In 
natura 

% 

Farinha 
de 

Banana 
Verde 
após 

adsorção 
(amostra 

A) %  

Farinha 
de 

Banana 
Verde 
após 

adsorção 
(amostra 

B) %  
Potássio 
(K) 

86.216 18.097 17.265 

Calcio (Ca) 8.421 47.197 45.809 

Fósforo (P) 1.469 1.178 2.917 

Manganês 
(Mn) 

1.021 3.028 3.049 

Ferro (Fe) 0.917 6.179 6.014 

Silício (Si) 0.660 7.393 7.875 

Enxofre (S) 0.522 3.275 3.839 

Zinco (Zn) 0.205 4.372 4.293 

Bromo (Br) 0.182 1.560 1.671 

Rubídio 
(Rb) 

0.146 - - 

Cobre (Cu) 0.122 - - 

Arsênio 
(As) 

0.119 - - 

Chumbo 
(Pb) 

- 4.988 5.702 
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Estrôncio 
(Sr) 

- 1.408 1.567 

Titânio (Ti) - 1.324 - 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao realizar os estudos da Composição química da 

farinha de banana verde in natura e após a adsorção por 

filtração, foi possível observar que, ocorreu uma menor 

adsorção do Potássio (K) após o tratamento comparando-se 

coma a mostra in natura, ocorrendo sua diminuição. Já no que 

se refere as concentração de Calcio (Ca),  ambas as amostras 

analisadas, registraram um aumento nas concentrações de 

cálcio, devido a uma maior adsorção desse elemento. O 

elemento Titânio (Ti) foi identificado e quantificado apenas na 

amostra A, enquanto os elementos Rubídio (Ru), Cobre (Cu), 

Arsênio (As), não foram quantificados nas amostras após 

passarem pelo processo de adsorção por filtração, apenas na 

farinha de banana verde in natura. Foi possível observar 

também, que os elemento Chumbo (Pb) e Estrôncio (Sr) foram 

detectados na composição química dos adsorventes, após 

passarem pelo processo de adsorção por filtração, o que 

provavelmente implica dizer que estes metais podem estar 

presentes nas matrizes analisadas. 

 

Análise das propriedades físico-químicas após a adsorção 

por filtração com o adsorvente natural da cortiça  

 

Após realizada a caracterização de alguns pontos de 

chafarizes do município de Coronel Ezequiel-RN, e analisado 

alguns dos principais indicadores encontrados, foi utilizado um 

adsorvente natural, a farinha de banana verde, com o intuito de 

melhorar algumas das propriedades físico-químicas 
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encontradas, para desta forma tentar adequar esses pontos de 

abastecimento de águas utilizados pela população local, com a 

portaria virgente  PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO 

DE 2021 do Ministério da Saúde. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, ficou 

comprovada a eficiência da farinha de banana verde como um 

adsorvente natural promissor, visto que esse adsorvente 

conseguiu nesse estudo, melhorar alguns dos principais 

parâmetros analisados.  

As tabelas abaixo, apresentam os dados obtidos de 

algumas amostras após o processo de adsorção por filtração, 

utilizando a farinha de banana verde como um adsorvente 

natural. 

 

Tabela 7. Valores médios de Dureza total das amostras após a 
adsorção por filtração 

Poços 
analisados 

Dureza (mg.L-1 
/CaCO3) (após 

adsorção)  

Poço A 533,6 ± 0,1 

Poço B 760,6 ± 0 

VMP* 300 mg.L1 /CaCO3 
Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a tabela 7 a amostra A não apresentou 

variaçãoes em seus níveis de dureza total, após passar pelo 

processo de  adsorção. Já a amostra B apresentou um aumento 

significativo em seus níveis, chegando a praticamente dobrar o 

seu valor inical, apresentando uma dureza total de 760,6 mg.L1 

CaCO3 comparado os valores anteriores, desta forma não se 

adequando ao valores que são estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde. 
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Tabela 8. Valores médios de cloretos após a adsorção por 
filtração 

Poços 
analisados 

Cloretos (mg/L) 
(após adsorção) 

Poço A 1,772 ± 0 

Poço B 2,105 ± 0,22 

VMP* 250 mg.L 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Com relação à tabela 8, pós farinha de banana verde, 

as amostras de águas subterrâneas do município de Coronel 

Ezequiel-RN mostraram redução  nas concentrações de 

cloretos, apresentando os valores de 1,772 e 2,105 mg/L 

repectivamente.  

 

Tabela 9. Valores médios do teor de sódio e potássio após a 
adsorção por filtração utilizando a farinha de banana verde 

Poços 
analisados 

Sódio Na+(mg/L) 
(após adsorção) 

Potássio K 
(mg/L) 
(após 

adsorção) 

Poço A 149,67 ± 1,98 83,77 ± 1,1 

Poço B 157,16 ± 0,35 
95,83 ± 1,2 

 

VMP* 200 mg.L 
Não 

especificado 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Com relação à tabela 9, as amostras de águas 

subterrâneas dos chafarizes do município de Coronel Ezequiel-

RN apresentaram uma variação nas concentrações de Sódio e 

Potássio. Após o tratamento, ambas as amostras mostraram 
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uma diminuição nos teores de Sódio, se adequando ao 

recomendado pela portaria de potabilidade de água virgente, 

enquanto ocorreu um aumento nos níveis de potássio das  

amostras de águas. 

  

Tabela 10. Valores médios da Turbidez após a adsorção por 
filtração 

Poços 
analisados 

Turbidez 
(NTU) 

Poço A 10,2 ± 0,1 

Poço B 2,86 ± 0,2 

VMP* 5 NTU 
Fonte: dados da pesquisa 

No que se refere a turbidez, as amostras A e B 

apresentaram um aumento significativo em comparação com 

seus valores iniciais, passando de 0,06 para 10,2  e 0,06 para 

2,86 respectivamente após o tratamento. 

CONCLUSÕES  

Após a realização dos estudos das amostras de 

chafarizes de água da zona rural do município de Coronel 

Ezequiel, foi possível observar que a utilização do absorvente 

natural farinha de banana verde foi bastante promissor para o 

tratamento de águas subterrêneas para abastecimento, visto 

que ocorreu a melhoria de alguns parâmetros analisados como 

o teor de cloretos das amostras, bem como a redução nas 

concentrações de sódio. Contudo alguns parâmetros após 

passarem pelo tratamento de adsorção com o adsorvente não 

se adequaram aos níveis exigidos pela PORTARIA GM/MS Nº 
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888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde, como é 

o caso da Dureza total e Turbidez das amostras que 

aumentaram consideravelmente os seus valores após o 

tratamento com o adsorvente natural. Estudos posteriores 

poderão ser realizados, levando em consideração que ocorreu 

o surgimento de alguns elementos, como o Chumbo e o 

Estrôncio após as analises de EDX nas amostras.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARAÚJO, M. C. de; SANTOS, F. M. da S.; OLIVEIRA, M. B. M. de. Análise 
da qualidade da água do riacho Cavouco - UFPE. Recife, PE. 2012/2013. 
Disponível 
em<http://www.unicap.br/encontrodasaguas/wpcontent/uploads/2013/07/M
arlyetaChagas-deAraujo-ufpeTrabalho_2073002545.pdf> Acesso em 01 de 
setembro de 2021. 
BERNARDO, L.; LARISSA, V.; BRASIL, W. Análise dos parâmetros 
sentinelas das águas para abastecimento da cidade de Parnamirim/RN. 
2016. Disponível em: < 
http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewF
ile/1196/711> Acesso em: 20 de Março de 2021.  
BRASIL. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE. Brasília (DF), 2021. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de 
setembro de 2017.Brasília (DF), 2017. 
CARDOSO, RAIANY ANIELLY SILVA. Análise Físico-Química de Águas 
do Município de Frei Martinho- PB. 2017. Tese (Licenciatura) - 
Universidade Federal de Campina Grande, Cuité-PB, 2017. 
CASTRO, J. S. O. ; RESQUE JÚNIOR, B. T. B.; PONTES, A. N.; MORALES, 
G. P. Potabilidade das Águas Subterrâneas para o Consumo Humano 
na área do Polo Industrial de Barcarena-Pará. Enciclopédia Biosfera, 
v.10, n.19; p. 2931, 2014. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual prático de análise de água. 
4ª edição. Brasília: FUNASA, 2013. 
MAIA, l. B. Desenvolvimento de Espectrômetro de Emissão em Chama 
de baixo custo dedicado à determinação de Na, K, e Li. Trabalho de 
conclusão de Curso - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2017. 
MEDEIROS, R.S. Impactos de medidas de conservação de água na área 
rural: uma avaliação do programa produtor de águas na recepção do 



TRATAMENTO DE ÁGUAS UTILIZANDO A FARINHA DE BANANA VERDE 
COMO ADSORVENTE NATURAL 

279 
 

produtor. Trabalho de conclusão de Curso. Distrito Federal, DF, 2016. 
FUNASA, Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos que 
Trabalham em ETAS. Brasília: Funasa, 2014. 112 p. 
OLIVEIRA, J. M.B.; CASTRO, A. C. L.; PEREIRA, E. D.; AZEVEDO, J. W.J. 
Qualidade da água subterrânea em comunidades rurais de São Luís – 
MA. Revista Espacios, vol. 37, n.31, p 11. 2016. 
PIRATOBA, A. R. A. et al. Caracterização de parâmetros de qualidade da 
água na área portuária de Barcarena, PA, Brasil. Rev. Ambient. Água.vol. 
12, n. 3 Taubaté. Jun. 2017. 
QUIMIS. Aparelhos científico LDTA. Manual de Instruções do fotômetro de 
chama. Q498M. Diadema/SP. 2011. 
SILVA, A. V. B.; RAMALHO, Â. M. C. Arenas, atores e ação coletiva em torno 
da crise hídrica: o caso da sub bacia hidrográfica do rio Taperoá no 
semiárido paraibano. II Workshop internacional sobre a água no semiárido 
brasileiro- Editora Realize, 2015. 
SOUZA, F.P.; PERTEL, M.; TEIXEIRA, T.; FERREIRA, A. V.; MENEZES, 
L.E.C.F.; PEREIRA, P.S.F.; Qualidade da água de abastecimento da 
comunidade tamarindo em campos dos Goytacazes/RJ. 

 



ÁGUAS DE POÇOS: A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

280 
 

CAPÍTULO 14 
 

ÁGUAS DE POÇOS: A IMPORTÂNCIA DAS 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

Lorena Vanessa MEDEIROS DANTAS1 

José Romildo CAZÉ FREIRE2 

Denise DOMINGOS DA SILVA3 

1 Graduada em Química CES/UFCG; 2  Graduando em Farmácia CES/UFCG; 
3Orientadora/Professora da UABQ/UFCG/CES.  

lorena9dantas@gmail.com 

 

RESUMO: Com a escassez de água nos últimos dez anos de 
maneira mais intensificada, o município de São José do Seridó 
localizado no interior do Rio Grande do Norte, tem sofrido com 
a falta de água, pois os reservatórios utilizados pelo sistema 
que abastece a cidade não recuperou seu volume de água, e 
como solução para esta problemática particulares começaram 
a perfurar poços para vender suas águas, no entanto, a 
comercialização da mesma acontece de maneira irregular, os 
poços em sua maioria não possuem autorga e não existe 
controle físico-químico destes recursos. Entretanto, o uso 
indiscriminado destas fontes torna-se um veículo passível de 
contaminação química e essa, por conseguinte, poderá 
provocar danos à saúde humana como o aparecimento de 
patologias ao longo prazo, desta forma, a utilização do controle 
de qualidade por meio das análises físico-químicas se faz 
necessário para a minimização destes riscos. Para as medidas 
as amostras foram coletadas e submetidas as análises de pH, 
turbidez, dureza total, sólidos totais dissolvidos e concentrações 
de sódio e potássio,no qual seguiram as metodologias 
recomendadas. Após as análises os resultados encontrados 
mostraram que o pH e a turbidez encontram-se dentro do valor 
de referência, e os valores de dureza, SDT e sódio 
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apresentaram concentrações elevadas para o consumo 
humano, no qual foi demonstrada a importância da análise 
físico-química. 
Palavras-chave: Água subterrânea. Qualidade Físico-química, 
Consumo humano.  
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Agência Nacional de águas (2020), 

estima-se que o Brasil possua aproximadamente 12% de toda 

a água potável do planeta. No entanto, a distribuição deste 

recurso natural não acontece de forma harmônica e equilibrada 

e muitos menos com a qualidade exigida e necessária para 

todas as pessoas. 

Observando esta dificuldade o  Ministério da Saúde (MS) 

por meio do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade 

da Água para Consumo Humano (Sisagua) fornece 

informações relevantes a cerca da qualidade da água via 

internet, esse sistema tem como objetivo fornecer informações 

sobre o monitoramento e gerenciamento da água de 

abastecimento humano e os riscos da mesma a saúde de quem 

a consume.  Tratando-se de decisões que abarcam um direito 

básico e constitucional, como é o caso da saúde, fica ainda mais 

evidente a relevância de a informação ser apresentada de 

forma adequada e oportuna para a população (OLIVEIRA, 

2019). 

No entanto, o veículo de transmissão de doenças mais 

comumente lembrado e diretamente pertencente à qualidade da 

água é por meio da ingestão, onde o indivíduo saudável ingere 

água que contenha componentes nocivos à saúde e a presença 

desse componente no organismo humano provoca o 
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aparecimento de doenças, principalmente se consumida 

durante grandes períodos de tempo (DA CUNHA, 2020).  

Por isso, a preocupação com a redução da qualidade da 

água se dá a diversos fatores, e isto acontece com mais 

frequência em lugares pequenos, pois não são abastecidos por 

sistemas e redes, geralmente são cidades localizadas nos 

interiores.  

Observando esta problemática em relação a falta de 

abastecimento com água tratada, o Município de São José do 

Seridó localizado no interior do Rio Grande do Norte sofre com 

a escassez das chuvas e a rede de abastecimento do município 

tornou-se comprometida, o que ocasionou há cerca de dez (10) 

anos a necessidade de perfuração de poços tubulares por 

particulares para suprir a necessidade da população.  

Dessa forma, a população diante de suas necessidades, 

é obrigada a consumir a água proveniente de poços tubulares, 

no entanto as águas subterrâneas podem conter muitos 

resíduos dissolvidos, entre eles sais e metais pesados que com 

o uso contínuo acumulam-se no corpo humano, provocando 

danos a saúde.  

Portanto, o estudo realizado tem como objetivo analisar 

a qualidade da água de poços tubulares consumida por parte 

da população da cidade de São José do Seridó/RN, na qual nos 

últimos anos muitas pessoas tem sido acometidas de cálculos 

renais, doenças cardiovasculares e câncer.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local do Estudo 

 

O município de São José do Seridó – RN está localizado no 

interior do Rio Grande do Norte, mais precisamente na região 

Seridó, onde faz divisa territorial com os municípios de Caicó, 

Jardim do Seridó e Cruzeta. Com uma área territorial de 

174,505km² e uma população estimada em quatro mil, 

seiscentos e noventa e seis (4.696) pessoas (IBGE, 2020).  

Observando a geologia do município, o mesmo abrange 

terrenos pertencentes ao Embasamento Cristalino, com rochas 

da Formação Seridó da idade Pré-Cambriano, caracterizada 

por biotita xisto, sericita xisto, filitos e calcários. O solo é Bruno 

não Cálcio, Sílico-Argiloso e Pedregoso (CPRM, 2005). 

A companhia de água e esgotos do Estado do Rio Grande 

do Norte (CAERN) é responsável por abastecer a cidade, mas 

há cerca de dez (10) devido à falta de chuvas e estiagens 

prolongadas, os poços que pertecem a companhia não 

conseguiram recuperar seu volume de água, 

consequentemente, grande parte da cidade não tem o 

abastecimento pela companhia responsável, o que se faz 

necessário comprar águas de poços sem nenhum tipo de 

tratamento prévio para as utilidades do dia a dia, inclusive 

consumo das famílias. 

 

Coleta das Amostras  

As coletas das amostras de águas foram realizadas em 

diferentes pontos do município. A amostra de cada ponto foi 

identificada e armazenada em garrafa de politereftalato de 

etileno (PET) com capacidade de 2 L cada, previamente 



ÁGUAS DE POÇOS: A IMPORTÂNCIA DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

284 
 

higienizadas com água e detergente e lavadas com a amostra 

antes de serem preenchidas por completo com a amostra a ser 

analisada e em seguida mantidas em refrigeração durante todo 

período das análises. As amostras foram  mantidas em 

refrigeração para que não ocorresse alterações em suas 

características (aparecimento ou desenvolvimento de espécies 

orgânicas) e em temperatura abaixo de 25°C.  

 

Qualidade da Água 

O uso da água pela sociedade humana tem como objetivo 

atender suas necessidades pessoais. Por isso, a qualidade da 

água é aspecto indispensável e exigido pelo Ministério da 

Saúde, e quando se trata dos seus principais usos, em especial, 

para fins de consumo humano, este uso tem sofrido restrições 

significativas em função de prejuízos provenientes das ações 

naturais como a falta de chuvas, as estiagens severas e fatores 

antrópicos, as quais alteram os aspectos de qualidade e 

quantidade de água disponível para o uso humano. 

Dessa forma, pode-se dizer que a qualidade da água é um 

conceito relativo e que depende diretamente do uso na qual se 

destina, seja este para consumo humano, irrigação, transporte 

ou manutenção da vida aquática. Para cada um dos usos existe 

um padrão de qualidade específicos e de acordo com as 

normas que são norteadas pela legislação. Assim, a política 

normativa nacional de uso da água, como consta na resolução 

do CONAMA nº 357, estabeleceu os parâmetros que definem 

os valores de referências que são aceitáveis de elementos 

estranhos, considerando os seus diferentes usos (SOUZA, 

2014).  

Dessa maneira, quando fala-se do padrões de qualidade da 

água, os mesmos variam de acordo com o tipo de uso 
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preponderante. Por isso, os padrões de potabilidade são 

diferentes dos de balneabilidade, que por sua vez, são distintos 

aos estabelecidos para a água de irrigação ou destinada ao uso 

industrial (DA CUNHA, 2020).  

Portanto, a qualidade das águas para consumo humano 

estão norteadas pela portaria n° 5/2017 e n° 888/2021 do 

Ministério da Saúde, na qual relata os parâmetros necessários 

para garantir a potabilidade da água e suas respectivas 

concentrações com seus valores máximos permitidos pela 

legislação vigente.  

Dada a escassez das informações das condições da 

qualidade das águas, sejam elas químicas e físicas, que são 

consumidas pelo ser humano provenientes de poços se faz 

necessário que haja um controle físico-químico rigoroso e com 

frequência, pois águas provenientes do subsolo estão sujeitas 

a uma série de contaminates, tanto pela dissolução das rochas 

como também de outras fontes contaminadoras entre elas o 

descarte de produtos químicos como detergentes, óleos e 

graxas, a decomposição dos alimentos que podem ser 

descartados pelos próprios moradores, fossas sépticas e fossas 

rudimentares, principalmente nos domicílios que não possuem 

conexão com a rede cloacal. Por isto, quanto mais deficitário for 

o saneamento, maior o risco de contaminação da água 

subterrânea (PEIXOTO, 2020).  

Neste aspecto, as medidas mitigadoras como as análises 

físico-químicas e posteriormente o tratamento de águas para 

consumo humano proveniente de poços subterrâneos é 

necessário para o controle e adequação das concentrações dos 

seus constituintes, insentando de riscos a saúde da população 

que por necessidade consume esta água.  
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 Caracterização dos parâmetros físico-químicos  

As medidas foram realizadas nos laboratórios de 

Biocombustíveis e Química Ambiental do Centro de Educação 

e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande e 

seguiram as metodologias recomendadas pelo Standard 

Methods or the Examination of Water (APHA, 2007), pelo 

manual prático de análise de água da Fundação Nacional da 

Saúde (FUNASA, 2013) e pelo livro Águas e Águas métodos 

laboratorial de análises físico química e microbiológica 

(MACÊDO, 2001). 

Todas as medidas foram realizadas em triplicata para 

minimizar possíveis erros experimentais e obter um melhor 

tratamento de dados.  

 

pH 

As determinações de pH foram realizadas em um 

peagâmetro modelo pH 21 – Hanna, o qual foi previamente 

calibrado com soluções tampão ácido de 7,00 ± 0,01 e básico 

de 4,00 ± 0,01 (BRASIL, 2017). 

 

Turbidez  

A turbidez foi determinada por um turbidímetro modelo 

TB1000, previamente calibrado com soluções padrões de 0,1 

NTU, 0,8 NTU, 8 NTU, 80 NTU e 1000 NTU. 
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Dureza Total  

Para determinação da dureza foi utilizado o método clássico 

de volumetria de complexação aplicando o agente titulante 

EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) e utilizando como 

indicador o negro de eriocromo – T (APHA, 2007) e com a 

portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde estabeleceu-se 

para dureza total o teor de 300 mg/L em termos de CaCO3 como 

o valor máximo permitido para água de consumo humano. 

 

Sólidos Dissolvidos Totais  

Foi determinada utilizando o processo de calcinação para 

que ocorresse a volatização da amostra e após o processo, o 

SDT é determinada por meio do cálculo entre a diferença da 

cápsula antes e após a calcinação (SABESP, 1999).  

Inicialmente, lavou-se previamente a cápsula de porcelana, 

depois, a aqueceu por uma hora em estufa a 105°C, após este 

tempo, retirou-se a cápsula, resfriando-a até a temperatura 

ambiente em um dessecador. Após atingir a temperatura 

ambiente, pesou-se a cápsula anotando o valor referente ao 

seu peso. Mediu-se 100 mL de cada amostra em um balão 

volumétrico, logo, transferiu-se este volume para a cápsula 

previamente seca para ser realizada a evaporação do líquido. 

O processo de calcinação aconteceu na estufa, teve uma 

duração de duas horas, em uma temperatura entre 250°C e 

mais duas horas em uma temperatura entre 103 – 105°C. Após 

o processo, a cápsula foi levada para o dessecador para esfriá-

la. Em seguida, foi feita a pesagem novamente da cápsula 

contendo o resíduo seco (APHA, 2012). 
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Determinação de Sódio (Na+) e Potássio (K+) 

 

 O sódio e potássio foram determinados utilizando a técnica 

de fotometria de chama (emissão atômica), onde foi utilizado 

um fotômetro de chama modelo QUIMIS Q498M. O aparelho foi 

previamente calibrado com soluções padrão de 100 ppm e Na+ 

e K+ . Posteriormente, as amostras de águas foram analisadas 

com as respectivas concentrações onde foi visualizada a 

coloração da chama específica de cada substância (QUIMIS, 

2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Potencial Hidrogênionico  

O potencial Hidrogeniônico (pH), apresenta a 

concentração de íons hidrogênio (H+) presentes em uma 

solução, na qual identifica a intensidade da acidez, neutralidade 

ou alcalinidade da água. De acordo com Lopes (2019), a 

variação de pH pode ocorrer de forma natural por meio da 

dissolução de rochas ou por materiais orgânicos e/ou 

inorgânicos dissolvidos na solução (BRASIL, 2006).  

Observando esses fatores, a importância da água ter um 

pH apropriado é que águas muito ácidas podem provocar danos 

a mucosa do estômago e também conter íons metálicos, o que 

gera danos nocivos à saúde. Portanto, o consumo de águas 

ácidas durante grandes períodos de tempo, pode gerar o 

aumento da acidez do sangue, o que favorece a retenção de 

líquidos e cálculos renais. Dessa forma, é indicado que seja 

ingerida águas com teor alcalino, no entanto ainda não há 

tantos indícios científicos que a mesma seja benéfica ao 

organismo (RAMOS et al., 2019).  
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De acordo com a tabela 1 pode-se observar as 

concentrações do pH das águas subterrâneas da cidade de São 

José do Seridó/RN.  

 

Tabela 1. Valores médios de pH das águas de poços de 

São José do Seridó – RN 

Pontos 
Média 

pH 

A 7,68 

B 8,58 

C 7,60 

D 8,23 

E 7,59 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

Observando os valores médios de pH das amostras 

analisadas, a portaria n° 888/2021 não estabelece valores de 

referência, no entanto, a portaria do MS n° 5/2017 estabelece 

que os valores aceitáveis estão entre 6 e 9,5, podendo se 

afirmar que as águas dos poços encontram-se dentro dos 

padrões exigidos e recomendados pela Portaria do MS n° 

5/2017. 

Levando em consideração os valores encontrados, de 

acordo com um estudo apresenteado em um evento científico e 

publicado no American Journal of Kidney Disease, foi utilizada 

água alcalinizada com bicarbonato 20 mmol/litro (1,55 g de 

bicarbonato/L) e deram a sugestão de que o uso de água 

bicarbonatada pode vir a aliviar distúrbios causados por acidose 

metabólica associada a insuficiência renal crônica (NOGUEIRA 

et a., 2018), portanto o pH das amostras analisadas estão 

coerentes com a sugestão do estudo.  
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 Turbidez  

A elavada concentração de turbidez da água não  a  torna  

inviável somente  para  o  consumo  por  parte  do  ser  humano  

e dos  animais,  mais  também,  pode  provocar  muitos 

problemas  ao  funcionamento  do  ecossistema  natural 

(GUIMARÃES et al., 2017). Segundo o autor Sperling (2005), a 

turbidez retrata o grau de interferência da passagem da luz 

através da água, lhe conferindo uma aparência turva.  

Dessa forma, na tabela 2 encontra-se os resultados do 

estudo.  

 

Tabela 2. Valores médios de turbidez das águas de 

poços de São José do Seridó – RN 

 

Pontos 
VMP 5,0 
(NTU) 

A 0,086 

B 0,48 

C 0,084 

D 0,45 

E 0,10 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

De acordo com a Portaria n° 888/2021 do Ministério da 

Saúde para águas de consumo humano o limite máximo deve 

ser de 5,0 NTU, dessa forma, todos os pontos analisados 

encontram-se dentro do que é permitido visando manter a 

saúde da população.  

 

Dureza Total  

A dureza da água é a característica dada a mesma por 

apresentar sais de metais alcalinos terrosos como o cálcio e 
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magnésio, o que indica a presença de cátions multivalentes na 

água (LIBÂNIO, 2010).  

Dessa forma, a higiene básica humana pode ser 

comprometida com altas concentrações encontradas na água, 

o que caracteriza a extinção da espuma formada quando se usa 

sabão, resultado de uma reação mais complexa que dificulta o 

banho e a lavagem de utensílios domésticos e roupas 

(BERTOLI, 2016).  

Na tabela abaixo observa-se as concentrações de 

CaCO3 presentes nas amostras analisadas.  

 

Tabela 3. Valores médios da dureza total das águas de 

poços de São José do Seridó – RN 

 

Pontos 
VMP 300 mg/L 

de CaCO3  

A 635 

B 128 

C 1.130 

D 224 

E 469 

 Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Analisando os resultados obtidos observa-se a grande 

diferença nas concentrações das amostras, isso se explica pela 

diversidade do solo, no entanto, os pontos B e D encontram-se 

dentro do VMP pela Portaria n° 888/2021 e os pontos A, C e E, 

encontram-se acima da concentração permitida para água de 

consumo humano.  

Dessa forma, levando em consideração os termos 

sanitários a dureza total não apresenta significado, e em virtude 

de seu valor a água pode ser classificada como: água mole ou 
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branda (valores menores que 50 mg/L de CaCO3), dureza 

moderada (de 50 a 150 mg/L de CaCO3), dura (de 150 a 300 

mg/L de CaCO3) e muito dura (acima de 300 mg/L de CaCO3) 

(Libâneo, 2016). Observando os valores das amostras 

analisadas são caracterizadas em águas muito dura. 

 

SDT 

A quantidade de substâncias dissolvidas em uma 

solução como carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfato, fosfato, 

magnésio, cálcio, e sódio  em altas concentrações podem 

causar danos a saúde de quem consume (PARRON; DANTAS, 

2020). 

Dessa forma na tabela 4 é possível observar as 

concentrações de SDT da amostras analisadas.  

 

Tabela 4. Valores médios dos SDT das águas de poços 

de São José do Seridó – RN 

 

Pontos 
VMP 500 
(mg/L) 

A 2.130 

B 570 

C 4.000 

D 380 

E 1.480 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

De acordo com a Portaria do MS n°888/2021 o VMP é de 

500mg/L, dessa forma apenas o ponto D encontra-se de acordo 

com as normas exigidas, o que requer a atenção da população, 

pois os outros mostraram-se com concentrações bastante 

elevadas.  
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Sódio e Potássio 

O sódio é um mineral em grande abundância na costra 

terrestre (DANTAS, 2020; ARAÚJO, et al., 2020) e sua principal 

função no organismo é controlar o volume do fluido extracelular 

e do plasma, sendo também importante na condução dos 

impulsos nervosos, na contração muscular, na manutenção da 

pressão oncótica e/ou coloidosmótica e no equilíbrio ácido-base 

(GOMES, 2018) 

Já o potássio é um elemento de origem também mineral. 

Na qual é um dos principais componentes das nossas células. 

Exerce funções importantes no nosso organismo, como a 

contração muscular, condução nervosa, frequência cardíaca, 

produção de energia e síntese de ácidos nucleicos e proteínas. 

No entanto também age na eliminação do sódio, diminuindo a 

retenção de líquidos e a pressão arterial (GOMES, 2018). Por 

isso se faz necessário analisar as concentrações de sódio e 

potássio, pois muitas pessoas fazem uso dessa água para 

preparar sua alimentação.  

Dessa forma, na tabela 5 é possível observar os valores 

de sódio e potássio encontrados nas amostras analisadas.  

 

Tabela 5. Valores médios de K+ e Na+ das águas de 

poços de São José do Seridó – RN 

Pontos 
Concentração de 

K+ e Na+ (ppm) 

B 
K 15,43 ± 0,77  
Na 120,4 ± 1,2 

C 
K 40,7 ± 1,26 

Na 182,4 ± 6,35 

D 
K 15,4 ± 0,28  

Na 109,9 ± 7.39 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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 Como pode ser indicado na tabela 5 as amostras 

apresentaram diferentes concentrações de Sódio e Potássio 

por análise do fotômetro de chama. No entanto, é possível 

observar alto teor de Sódio e menor concentração de Potássio. 

Para a diluição da quantidade de sódio é recomendado que seja 

acrescentada água de melhor qualidade e menor adição de sal 

nos alimentos (NaCl), quando a água for utilizada para cozinhar. 

Essas diferenças também podem estar associadas aos tipos de 

minerais presentes no solo dos respectivos poços, trazendo 

mais uma preocupação para a saúde da população.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Atualmente, um dos problemas das fontes de águas 

subterrâneas é a falta de um monitoramento sistemático de sua 

qualidade físico-química o que pode acarretar danos a saúde 

da população.  

 Dessa maneira, observou-se que os dados obtidos pelas 

amostras das águas de poços do município de São José do 

Seridó/RN demonstrou elevadas concentrações de CaCO3, 

sódio e sólidos dissolvidos totais o que sugere que haja um 

monitoramento por parte do município nestes reservatórios, 

pois é um indício de que existe grande quantidade de rochas no 

subsolo, e pode estar interligado com o aparecimento de 

doenças. Considerando estes resultados obtidos torna-se de 

grande relevância o monitoramento da qualidade dessas águas 

para o consumo humano.  

 De modo geral, constatou-se que os resultados dos pontos 

de coleta variaram entre si, pois demonstraram valores bem 

distintos das concentrações das medidas analisadas, o que 

implica que existe outras variáveis que devem ser levadas em 
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consideração, as ruas, a proximidade com a rede de 

saneamento básico e também o tipo do solo. 

 Os resultados de pH e concentração da turbidez encontram-

se de acordo com os valores de referência.  

 Portanto, diante dos dados obtidos foi possível demonstrar a 

importância do estudo físico-químico das águas do município 

de São José do Seridó/RN e sua eficácia para controle 

sanitário, principalmente quando a referida matriz é utilizada 

para fins de consumo humano.  
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RESUMO: Com o desenvolvimento dos grandes centros, eleva-
se o consumo de energia sobretudo referente aos derivados do 
petróleo, diante disto a necessidade por fontes renováveis 
debate-se pela manutenção do meio ambiente, equilibrando as 
necessidades da sociedade com o uso dos recursos 
energéticos. A utilização dos recursos fósseis é sujeita ao 
esgotamento, e a busca por novos métodos para geração de 
energia surgem para suprir a necessidade e como uma forma 
de ajuda na preservação da natureza. Como alternativa para 
substituição dos derivados petrolíferos, surgem os 
biocombustíveis de elevado poder energético e capaz de se 
renovarem, diminuindo os riscos a natureza comparado aos 
problemas ambientais causados pelos combustíveis fósseis. A 
obtenção do biodiesel pela matéria-prima de origem vegetal, 
enfatiza a luta pela preservação do meio ambiente, tornando 
uma fonte sustentável e geradora de renda para a população 
agrícola, além conseguir adaptar-se a condições climáticas o 
torna ainda mais vantajoso. Este trabalho teve como objetivo a 
obtenção de biocombustíveis a partir do óleo de mamona por 
transesterificação alcalina com uso de álcool metílico e etílico. 
Os resultados demonstraram que o processo de obtenção 
desses materiais biodegradáveis possui alto rendimento. Aliado 
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a isto, o biodiesel demonstra as vantagens que um combustível 
verde, eficiente, e capaz de suprir as necessidades energéticas 
tanto quão seria o combustível do petróleo.  
Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio Ambiente. Biodiesel. 

  

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o mundo contemporâneo necessita de uma 

quantidade enorme de energia. Desta forma, diversos meios 

para geração de energia são empregados, tais como as 

hidrelétricas, pelo meio eólico, solar, e aquelas que são de 

origem fósseis. Porém o emprego de combustíveis fósseis são 

bastantes danosos ao meio ambiente e sujeito a esgotamento 

de fontes e que causa inúmeros problemas a sociedade e 

natureza. Boa parte da energia que é consumida no planeta 

vem de origem fóssil, citando o carvão, petróleo e gás natural 

(RAMOS et al., 2017). 

Segundo Bizerra et al. (2018) são chamados de 

combustíveis fósseis aqueles de origem animal e vegetal 

formado ao longo de milhares de anos e que não são 

renováveis. Dentre isto, um exemplo claro de um combustível 

fóssil seria o petróleo que é utilizado para geração de energia, 

mas sua cadeia produtiva e busca desenfreada pelo mesmo, 

acarreta problemas ao meio ambiente, levando a escassez dos 

recursos e das reservas além de causar graves impactos a 

natureza (OLIVEIRA; JUNGER, 2020). A exploração do 

petróleo e toda a rede produtiva ocasionam graves problemas 

ambientais, que segundo Santos (2012) a atividade petrolífera 

oferta riscos a acidentes que causa poluição das águas dos rios 

e mares, praias, na fauna e flora. Como ainda podem acontecer 

vazamentos de gases e óleos, entre outras formas de 
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contaminação. O que leva a grandes problemas ambientais 

sobretudo devido a liberação excessiva de gases poluentes 

como monóxido de carbono que contribuem de forma maligna 

para o aquecimento global e aumento do efeito estufa.  

Os males causados pelo petróleo são flagelos que atinge 

também a sociedade. Em forma exemplificar, a atividade 

pesqueira pode ser comprometida em caso de acidentes 

envolvendo o derramamento de óleo. Ramalho (2019), afirma 

que as áreas podem ser utilizadas, com o devido apoio 

tecnológico, visando uma visão de forma correta, sem lesar a 

natureza e afins, gerindo de forma correta os recursos naturais 

e que promovam a permanência de mananciais, florestas e 

outros. Assim prioriza-se atitudes responsáveis por um meio 

ambiente limpo e que permita a subsistência da sociedade 

garantindo atitudes ambientais corretas e que possa ser 

economicamente fácil para as novas sociedades (OLIVEIRA; 

JUNGER, 2020). 

Em suma, a maioria dos produtos originados do petróleo 

são destinados para os transportes e logo após para a indústria. 

Os mesmos são bastante utilizados devido ao valor menor 

comparado com outras fontes energéticas (ALMEIDA et al., 

2019). Como substitutos de produtos petroquímicos para 

geração de energia, surge de forma correta e sustentável os 

óleos vegetais, que podem ser utilizados como matéria-prima 

para substituição dos derivados do petróleo que em sua maioria 

são danosos ao meio ambiente.  

O emprego de óleos vegetais são ferramentas 

importantes voltadas para a luta pela consciência ambiental que 

vise um meio ambiente limpo e consciente. Lima (2021) enfatiza 

que à utilização dos óleos difunde-se por serem benéficos a 

natureza e possuir como característica o caráter renovável. O 
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que define a característica química dos óleos e gorduras são as 

moléculas de triacilgliceróis, é devido a presença de ácidos 

graxos como ésteres ligados ao glicerol (BELTRÃO; OLIVEIRA, 

2008). 

No quesito de benefícios, os óleos vegetais tem 

qualidades que elevam seu poder como combustível limpo e 

renovável devido não possuir enxofre, e sua cadeia produtiva, 

não forma subprodutos agressivos a fauna e flora e por serem 

de origem vegetal, são extremamente importantes para a 

manutenção vital por reduzirem a emissão de carbono e emitir 

oxigênio na fotossíntese. Arruda et al. (2020) aponta que formas 

de energia que sejam de fontes limpas e renováveis é uma 

realidade, porém a ideia deve ser inserida na sociedade, e que 

a mudança de comportamento buscando o comprometimento 

com a natureza e direcionar as futuras gerações para uma visão 

ambientalista que consuma os recursos naturais de forma 

adequada.  

Atualmente o emprego de óleos vegetais, serve para 

obtenção de biodiesel. O biodiesel é um combustível 

biodegradável que é obtido por reação de óleos vegetais, óleos 

residuais, gorduras animais, por processos de reação 

sobretudo transesterificação. O biodiesel obtido por meio 

metílico ou etílico tem como suas propriedades físico-químicas 

parecidas com o diesel do petróleo. Porém tais ésteres são 

menos danosos, de fácil degradação e possibilitar uma cadeia 

renovável (OLIVEIRA et al. 2006). 

Os ésteres podem ser obtidos a partir dos triglicerídeos 

de origem vegetal ou animal por reação de transesterificação 

ou quebra das moléculas à alta temperatura. Em suma a 

composição se passa pela utilização de gordura vegetal e 
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animal com álcool metílico ou etílico, por processo de 

transesterificação (MAGALHÃES et al., 2019)  

Esta alternativa para substituição dos combustíveis 

derivado petróleo, pela opção do biodiesel deve-se ao seu 

poder como combustível limpo e tornam-se aliados importantes 

em prol de um meio ambiente limpo e consciente. Gebremariam 

e Marchetti (2017) diz que a conscientização acerca dos 

problemas ambientais relacionado a combustão de matéria 

fóssil, faz-se emergir estudos sobre a utilização de matérias que 

substituam o petróleo, e o biodiesel se destaca como uma 

opção viável. Segundo Coelho et al. (2020) devido as 

consequências dos desequilíbrios ambientais no mundo, surge 

como resposta a utilização de fontes que reduzam a poluição e 

sejam sustentáveis. Diante disso os biocombustíveis são fontes 

de estudos que visam mitigar e reduzir a poluição atmosférica.  

O papel principal da utilização do biodiesel é a visão 

ambiental é a forma que seu emprego é indispensável para uma 

visão ecologicamente correta. Segundo Silva e Freitas (2008), 

os ésteres podem ser utilizados diretamente, ou servirem ao 

óleo diesel como aditivos, e suas vantagens ambientais seriam 

a ausência de enxofre e/ou compostos aromáticos e propiciar a 

redução de emissão de partículas de monóxido de carbono. Em 

uma perspectiva social Aranha e Garcia (2020) cita que a 

escolha pelo biodiesel a partir do óleo vegetal favorece 

comunidades longe dos grandes centros, teriam fonte de 

energia para utilização. 

Uma das possibilidades viáveis para obtenção do 

biodiesel: a mamona (Ricinus communis L). A mamona (Figura 

1) possui como características principais a sua tolerância a falta 

de água, dentre isto é uma boa opção para cultivo na região do 

Nordeste, pois adequa-se a clima seco e de estresse hídrico. 
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Ainda sua produção permite a inclusão da agricultura familiar 

beneficiando a população que tem sua renda proveniente em 

grande parte da agricultura, também, o cultivo da mamona 

reduz os gastos com investimentos. Como produto da sua 

industrialização, tem-se o óleo e em partes secundarias a “torta” 

que após tratamento é utilizada para fertilização e alimentação 

de animais.  

 

Figura 1. Mamona (Ricinus communis L). 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2021. 

 

Segundo Cruz et al. (2020) os ésteres biodegradáveis e 

os derivados do óleo da mamona possuem qualidades que se 

destacam devido ao baixo preço da mamona e diversas 

vantagens ambientais. Devido a possibilidade do biodiesel ser 

obtido a partir de óleos e gorduras, a mamona é considera uma 

excelente opção por possuir características que elevam em 

comparação a outras culturas, pelo fato do mesmo possuir 

densidade e viscosidade elevada comparando com outros 
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óleos. A mamona pode ser considerada a principal oleaginosa 

para produção de biocombustíveis na região nordeste, por ser 

de fácil cultivo, e de ter uma propriedade adaptativa à 

ambientes semiáridos e seca. A mamoneira é xerófila e heliófila, 

provavelmente originária da Ásia. No Brasil, sua introdução se 

deu durante a colonização portuguesa, por ocasião da vinda 

dos escravos africanos. A origem desta planta é muito discutida, 

já que existem relatos de seu cultivo na Ásia e na África (MELO, 

2008). Devido ao fato de não existirem substitutos em muitas 

das aplicações do óleo de mamona, assim como, pela sua 

versatilidade industrial, a necessidade por este óleo tem 

aumentado no Brasil e em outros países industrializados. É um 

óleo vegetal, conhecido como óleo de rícino e diferencia-se dos 

demais óleos vegetais pela grande quantidade do ácido 

ricinoléico. A presença desse triglicerídeo na sua composição é 

de 90%, em média, contendo três grupos altamente reativos 

que permitem qualidades específicas à produção de uma 

infinidade de produtos industriais. 

O biodiesel oriundo da mamona abre portas para o 

mercado que tende a ser promissor, pois certos países 

possuem a capacidade de atender a demanda, um dos 

exemplos é o Brasil. O mesmo é uma escola economicamente 

eficiente que aliado ao caráter de sustentabilidade ambiental, 

facilitará grandemente a produção do biocombustível (RIZZI et 

al., 2010). Segundo Alves et al. (2004) a implantação do 

biodiesel é um advento de uma nova forma de inclusão social, 

gerando renda para os pequenos agricultores e uma forma 

viável para geração de energia elétrica para locais desprovidos 

de energia. Ainda, a forma correta de utilização do biodiesel 

propicia no combate pela eliminação dos gases causadores da 
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poluição ambiental e a cultura da mamona também contribui 

para manutenção da qualidade do solo. 

Diante do exposto, baseando-se no desenvolvimento 

sustentável, este trabalho tem como produzir biocombustíveis 

por transesterificação metílica e etílica do óleo de mamona, 

bem como realizar a sua caracterização físico-química.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O óleo de mamona que foi utilizado durante o 

procedimento experimental foi adquirido no comércio local. As 

amostras foram coletadas, purificadas e submetidas ao 

processo de transesterificação, cujos processos encontram-se 

ilustrados nas Figuiras 2 e 3. 

Para obtenção dos ésteres metílicos e etílicos 

(biocombustíveis), inicialmente foi feito um cálculo da massa 

molar do óleo de mamona a partir do seu índice de 

saponificação. Com o conhecimento dessa massa, calculou-se 

as quantidades de álcool (metanol e etanol) e de catalisador 

(KOH) necessárias para a realização da reação. A reação de 

transesterificação foi realizada adotando-se uma razão molar 

óleo/álcool igual a 1:6 e 0,7% de catalisador (óleo/catalisador) 

(PELANDA, 2009; FERRARI et al., 2005). No agitador 

mecânico foram adicionados uma quantidade de óleo de 

mamona e vagarosamente (para não formar emulsão) uma 

mistura recém-preparada contendo KOH com metanol/etanol. 

Após a adição completa do catalisador e dos álcoois, 

temperatura foi mantida em torno de 45°C durante 1 hora. 

Após a reação de transesterificação, a mistura reacional 

foi transferida para um funil de separação permitindo a 

separação das fases: superior contendo o éster metílico ou 
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etílico e inferior composta de glicerol, sabões, excesso de base 

e álcool. Após o tempo de espera, a fase inferior foi retirada e 

armazenada num recipiente próprio. Em seguida, foi realizada 

a lavagem do éster (biodiesel) com água destilada e solução de 

ácido clorídrico 0,01 M. Foram feitas três lavagens com água 

destilada (retirar da fase dos ésteres resíduos de glicerol e 

sabões) e duas lavagens com solução de HCl 0,01 M 

(neutralizar os ésteres). Para verificar a eficiência da lavagem 

ácida foi utilizada fenolftaleína. Após as lavagens, foi 

adicionado de sulfato de magnésio anidro para retirar a água 

que ainda estiver presente nos ésteres. Em seguida, a fim de 

remover o álcool que poderá ainda estar presente no éster, foi 

utilizado um evaporador rotativo.  

 

Figura 2. Processo de produção do biodiesel metílico de óleo 

de mamona: síntese; decantação; lavagem. 

                                                            
Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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Figura 3. Processo de produção do biodiesel etílico de óleo de 

mamona: síntese; decantação; lavagem. 

                                                            

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

O cálculo do rendimento das reações foi feito com base 

na massa de óleo usada e na massa de biocombustível 

produzida. 

O óleo de mamona foi caracterizado mediante índice de 

acidez (AOCS Cd3d-63), índice de iodo (AOCS Cd 1-25), índice 

de saponificação (AOCS Cd 3b-76), teor de sabão (AOCS Cc 

17-95), índice de peróxido, densidade relativa, teor de cinzas, 

teor de umidade e voláteis (AOCS Da-2a-48), viscosidade (WU 

et al., 2000). 

Os procedimentos adotados para caracterizar os 

biocombustíveis metílicos e etílicos obtidos após a 

transesterificação foram os mesmos utilizados para caracterizar 

o óleo de mamona (WU et al., 2000). 

Todas as análises foram feitas em duplicata. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O óleo de de mamona é extraído da semente da 

mamona, sendo o principal produto derivado da mamoeira 

(Ricinus communis L.), que corresponde a aproximadamente 

50% do total da semente. Após a realização do processo de 

coleta do óleo de mamona foram realizadas a sua 

caracterização físico-química e comparados com os valores 

estabelecidos pela ANVISA (BRASIL, 2021; BRASIL, 2006). A 

Tabela 1 evidencia os resultados obtidos. 

 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da matéria-prima. 
Parâmetros Óleo de mamona Padrões Anvisa  

Aspecto Amarelo escuro Límpido e isento 

de impurezas 

Umidade e Voláteis (%) 0,47 ≤ 0,1 

Cinzas (%) 0,05 --- 

Densidade (g/cm3) 0,980 0,919 - 0,925 

Índice de acidez (mg KOH/g óleo) 0,366 ≤ 0,6 

Índice de iodo (g I2/100g óleo) 111,5 120 - 139 

Teor de sabão (ppm de oleato de 

sódio) 

0,364 ≤ 10 

Índice de saponificação (mg KOH/g 

óleo) 

212,0 189 - 195 
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Índice de peróxido (meq/Kg) 0,037 ≤ 10 

Massa molar aproximada (g/mol) 796 --- 

Viscosidade Cinemática a 40oC 

(mm2/s) 

27,3 --- 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 

 

 A umidade do óleo, ficou acima do especificado pela 

ANVISA, e este fato pode se tornar-se um problema para 

obtenção de um biodiesel de qualidade. Ferrari et al. (2005) 

afirma que esses fatores causam problemas na reação, devido 

anular o efeito do catalisador provocando ainda a formação de 

sabão devido a neutralização dos ácidos graxos e interferindo 

na qualidade final do éster. 

 Como o índice de acidez apresenta-se dentro dos 

padrões aceitáveis, estabelecidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) mostra o devido cuidado pela 

matéria prima, o que torna uma excelente forma para obtenção 

do biodiesel.  A importância do equilíbrio do índice de acidez é 

essencial para qualidade da matéria prima. Segundo Araújo et 

al (2006) a acidez é influenciada devido ao tratamento a qual a 

semente é recebida, de modo que a qualidade de 

armazenamento e cuidado com a mesma influenciará no 

aumento ou não da acidez.  

 O valor do índice de iodo foi menor que o valor 

estabelecido pela ANVISA. Deve-se pelo fato da quebra das 

insaturações, sobretudos nos ácidos graxos que possuem mais 

ligações duplas, devido aos mesmos possuírem mais 
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facilidades em se degradarem (MOGHARBEL; FREITAS, 

2003). 

 O índice de saponificação do óleo encontra-se elevado 

em relação aos parâmetros da ANVISA, isso refere-se devido à 

reação de neutralização dos ácidos graxos livres do óleo 

demandando mais KOH. Donde a saponificação consiste na 

formação de lipídio com algum reagente inorgânico alcalino que 

origina como produto: álcool, glicerina e sal (OLIVEIRA et al., 

2006) o parâmetro é de extrema importância para verificar a 

qualidade da matéria-prima (VIEIRA et al., 2018; FERREIRA, 

2006). 

 Ressalta-se que a utilização direta de óleo vegetais pode 

ser danoso. Apesar de ser favorável do ponto de vista 

energético, a utilização direta dos óleos vegetais em motores a 

diesel é muito problemática. Estudos mostram que a sua 

combustão direta conduz à carbonização de peças, resistência 

à ejeção nos êmbolos, diluição do óleo do cárter, contaminação 

do lubrificante, entre outros problemas (RINALDI et al., 2007). 

Daí a necessidade do seu uso após processos. Após o 

processo de transesterificação foi obtido 94,0 % do biodiesel 

metílico e 95,7 % de biodiesel etílico, o que mostra a eficiência 

do processo reacional. Mostrando uma alternativa eficiente para 

implementação na cadeia produtiva de biocombustível. Os 

ésteres metílicos e etílicos (biocombustíveis) obtidos foram 

caracterizados de acordo com suas propriedades físico-

químicas listadas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Parâmetros físico-químicos dos ésteres do óleo de 

mamona (biodiesel). 
Parâmetros Ésteres 

metílicos 

Ésteres 

etílicos 

Padrões ANP 

Aspecto Amarelo 

límpido 

Amarelo 

límpido 

Límpido e 

isento de 

impurezas 

Umidade e Voláteis (%) 0,15 0,75 0,02 

Cinzas (%) 0,049 0,048 0,02 

Densidade (g/cm3) 0,964 0,958 0,850-0,900 

Índice de acidez (mg KOH/g 

óleo) 

0,666 0,342 ≤ 0,5 

Índice de iodo (g I2/100g óleo) 118,6 135,2 Anotar 

Teor de sabão (ppm de oleato 

de sódio) 

0,0 0,0 ----- 

Índice de Saponificação (mg 

KOH/g óleo) 

101,6 97,1 ----- 

Índice de Peróxido (meq/Kg) 0,039 0,043 ----- 

Massa molar aproximada 

(g/mol) 

828 870 ----- 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2021. 
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 O índice de iodo apresentou-se menor no biodiesel 

metílico do que no biodiesel etílico. O parâmetro para 

verificação do índice de iodo refere-se as insaturações 

presentes no biodiesel e sua análise é de grande importância 

para verificar a facilidade de oxidação do combustível. As 

duplas ligações e posições das mesmas são suscetíveis a 

degradação por meio da oxidação com influência da 

temperatura o que leva a formação de substancias insolúveis, 

causando problemas mecânicos nos motores e no sistema 

responsável por injetar o combustível (OLIVEIRA, 2021). A ANP 

(BRASIL, 2014) especifica que este parâmetro seja anotado.   

 Durante as análises sobre o teor de sabão, não 

encontrou quaisquer traços do mesmo evidenciado a eficiência 

do processo. Caso houvesse sabão na amostra seria devido a 

reação entre o catalisador alcalino (KOH) com o etanol/metanol 

utilizado na reação favorece a hidrólise e diante disto, reagindo 

com o biodiesel poderá ocorrer a presença de algum sabão 

(GERIS et al., 2007).  Comparado com o trabalho de Farias et 

al. (2021) que encontrou o teor de 0,184. Comparado com o 

trabalho de Farias et al. (2021), que encontrou o valor de (140,3) 

referente ao índice de saponificação, este biodiesel obtido 

apresentou valor menor. Isto se refere ao processo de 

neutralização dos ácidos graxos dispersos reagindo com o 

catalisador alcalino.  

 A umidade dos ésteres obtidos está elevado comparados 

ao estabelecido pela ANP (BRASIL, 2014), isto se explica, pelo 

fato de uma das principais formas para o aumento da umidade 

deve-se devido a facilidade de absorção de água dos 

reagentes, sobretudo o álcool e o álcali usado na reação de 

transesterificação (ESCORSIM et al., 2015). A análise de 

umidade e voláteis serve para definir a quantidade de água na 
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amostra do biodiesel, este ponto estar ligado a qualidade do 

biodiesel, se o mesmo conter umidade, pode-se elevar a acidez 

favorecendo a corrosão de componentes de armazenamento, 

ainda favorecendo a hidrólise que produzirá ácidos graxos que 

acarreta problemas nos motores (OLIVEIRA, 2021). A umidade 

dos ésteres está alta em comparação aos ésteres obtidos por 

Macedo et al. (2021).  

 Segundo Escorsim et al. (2015) as cinzas são resquícios 

residuais de origem inorgânica onde não houve combustão, as 

mesmas são resultadas da presença de metais, estas 

impurezas podem acarretar corrosão e problemas como 

formação de depósitos, e até colocar em perigo a saúde 

humana e risco ambiental. Equiparando-se com a legislação da 

ANP (BRASIL, 2014), o teor de cinzas dos ésteres obtidos foi 

maior.  

 O índice de acidez é um parâmetro importante para 

verificação da conservação e do estado de deterioração do 

óleo, fatores como a pureza, conservação são essenciais para 

o equilíbrio do índice (OLIVEIRA, 2021). O éster metílico 

ultrapassou o valor permitido pela ANP (BRASIL, 2014), já o 

éster etílico permaneceu dentro do valor estipulado pela 

legislação. Diante disso, a umidade ou presença de ácidos 

graxos dispersos que não reagiram e não foram removidos 

durante a lavagem influenciam esse parâmetro (LACE et al., 

2014). O índice de acidez do éster etílico estar no nível do 

encontrado por Macedo, Dantas e Santos (2021). 

O índice de peróxido refere-se a rancidez de óleos e 

gorduras (OLIVEIRA, 2021). A ANP não descreve a quantidade 

que o biodiesel deve possuir. Comparado ao trabalho de 

Oliveira (2021) os índices de peróxido (0,039 e 0,041) para o 
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biodiesel metílico e etílico, os ésteres obtidos variam 0,001 e 

0,002 respectivamente. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O biodiesel obtido, com devidos tratamentos pode se 

tornar uma promissora fonte geradora de energia, sobretudo 

devido as características pela consciência ambiental. Desta 

forma, a utilização desta fonte de energia renovável, vem a 

tornar-se importante por transformação de um meio ambiente 

limpo e equilibrado. Isto é um pensamento atual que preza por 

uma sociedade consciente. Surge também melhores 

oportunidades para o emprego do biodiesel como um forte 

motivador para consciência da população acerca dos flagelos 

causados pela indústria petrolífera, e uma forma alternativa 

para substituição concreta dos combustíveis fósseis.  

  A utilização da mamona, enfatiza por um meio ambiente 

sustentável. A mesma é uma excelente fonte para geração de 

óleo e as características renováveis (fotossíntese) é capaz de 

eliminar os resquícios das partículas emitidas pelos 

combustíveis, aliado a isto surge como o cultivo da planta em 

regiões de escassez hídrica onde fortalecerá os laços da 

agricultura familiar, gerando renda para população que tem 

como sustento a agricultura. Como a mesma adequa-se ao 

semiárido, o cultivo é promissor para a região do nordeste 

brasileiro, gerando renda e elevando a região como um 

potencial para fornecimento de matéria-prima excelente para 

geração de biodiesel. 

 Com dos devidos tratamentos para ficar dentro dos 

padrões da ANP, o biodiesel poderá vir a ser um excelente 
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biolubrificante. Garantindo assim outro produto capaz de 

revolucionar, devido ao caráter biodegradável capaz de 

propiciar melhores empregos para o biodiesel.  
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