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RESUMO 

 

 

Bactérias Magnéticas (BM) são micro-organismos anaeróbicos ou microaeróbicos que 

possuem magnetossomos, organelas formadas por cristais de magnetita (Fe3O4) ou greigita 

(Fe3S4) envolvidas numa membrana. Os magnetossomos organizam-se em cadeias lineares e 

as BM os utilizam como bússola para se guiarem nas linhas de campo geomagnético para as 

zonas ideais de concentração de O2. Um organismo magnetotáctico em especial é o 

'Candidatus Magnetoglobus multicellularis' (CMm). O CMm é um procarioto magnetotáctico 

multicelular, por ser um agregado de BMs capazes de se guiar segundo as linhas de campo 

magnético, mas nenhuma delas consegue sobreviver sozinha, o que o caracteriza como um 

organismo único. Estudos de campos magnéticos alternados tem demonstrado que campos 

magnéticos combinados (CMC) da forma B=Bcc+Baccos(2πft), podem atrapalhar ou inibir a 

funcionalidade de proteínas com íons ligados, onde f é a frequência ciclotrônica desses íons 

(f=(1/2πm)qBcc, onde q e m a carga e a massa do íon, respectivamente). O modelo de Lednev 

prevê que apenas a componente de Bcc colinear a Bac é importante para o cálculo da 

frequência ciclotrônica. Ele assume que os efeitos observados estão relacionados com a 

interferência entre a radiação emitida pelos diferentes estados energéticos dos íons oscilantes, 

e que a probabilidade de transição entre diferentes estados excitados depende de funções de 

Bessel da forma Jn(nBac/Bcc). Em especial, para n=1, J1(Bac/Bcc) possui o primeiro máximo em 

Bac/Bcc=1,8. Assumindo que micro-organismos nadam em uma trajetória de hélice cilíndrica, 

é possível analisar o movimento desses organismos no tempo e assim calcular os seguintes 

parâmetros: velocidade, frequência de oscilação e raio da hélice, bem como o ângulo da 

trajetória com o campo magnético aplicado. Utilizando dois pares de bobinas paralelas, um 

ligado a uma fonte de corrente direta e outro ligado a um gerador de funções, fomos capazes 

de aplicar um CMC, com as frequências ciclotrônicas dos íons Ca2+, K+, Fe2+, Fe3+, para testar 

se existe algum bioefeito desses íons no movimento de BM selvagens e em CMms. Para BMs, 

observamos que a presença do CMC na frequência ciclotrônica do Ca2+ é capaz de alterar a 

velocidade, a frequência e o raio da hélice. Para CMms, observamos efeitos para a frequência 

ciclotrônica do Fe2+, o qual gera uma diminuição na sua velocidade e frequência. Pela 

concentração de sais na água em que os CMms estão, decidimos refazer os experimentos para 

Ca2+, com um quelante chamado EDTA, o qual captura o íon cálcio da água, não permitindo 

que ele volte para o interior das células desses organismos. Nossos resultados mostram que o 

CMC muda o movimento dos CMms na presença do EDTA.  

 

 

 

Palavras-chave: frequência ciclotrônica, magnetotaxia, bactéria magnética, campo magnético 

oscilante 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

MagnetotaticBacteria (MTB) are anaerobic or microaerobic microorganisms with 

magnetossomes, which are organelles formed for magnetite’s (Fe3O4) or greigite’s (Fe3S4) 

crystals involved by a membrane. Magnetossomes are organized in linear chains in order to 

MTB use then as compass to guide them to ideal concentrations zones of O2following the 

geomagnetic fields lines. One special magnetotactic organism is the ‘Candidatus 

Magnetoglobus multicellularis’ (CMm). The CMm is a multicellular magnetotactitc 

prokaryote, since it is a MTB aggregate capable to guide it selves through the magnetic fields 

lines, but none MTB from aggregate can survive alone, thus characterized it as a single 

organism. Alternating magnetic fields studies show combined magnetic fields (CMC) in the 

form B=Bdc+Baccos(2ft) can disturb or inhibit the proteins functionality associated with 

bound ions, where f is the cyclotron’s frequency of these ions (f=(1/2m)qBdc, with q and m 

being charge and the mass of the ion, respectively). The Lednev’s model predicts the only 

component of Bcc collinear Bac is important to the calculation of cyclotron frequency. It 

assumes that observed effects are results of interference between radiation emitted by 

oscillating ions in different energy states, and the probability of transition between different 

energy states depends of Bessel’s functions in the form Jn(nBac/Bdc). In special, for n=1, 

J1(Bac/Bdc), has the first maximum for Bac/Bdc=1,8. Assuming microorganisms swim in a 

trajectory similar to a cylindrical propeller, it is possible to analyze the movement of these 

organisms a time function and calculate the following parameters: velocity, oscillation 

frequency and propeller radius, as well as the angle the trajectory made with the applied 

magnetic field. Using two pairs of coils, the first one connected with a direct current source 

and the second one connected with a function generator, we can apply a CMC, with the 

cyclotron frequencies of the ions Ca2+, K+, Fe2+, Fe3+, in order to test if there are some 

bioeffects of these ions in the wild MTB and CMm movement. For MTB, we observed that 

the presence of CMC tuned in the cyclotron frequency of Ca2+ was able to change the 

velocity, frequency and trajectory radius. For CMms, we observed effects for the cyclotron 

frequency of Fe2+, which generate a decrease in velocity and frequency. Due to the salts 

concentration in the water where CMm live, we decided to remake the experiments with Ca2+, 

using the chelator called EDTA, which captures free calcium ions in water, preventing them 

from getting back to the CMm cells. Our results showed that CMC change the movement of 

CMm in the presence of EDTA 

 

 

 

 

Keywords: cyclotron frequency, magnetotaxis, magnetotactic bacteria, oscillating magnetic 

field 
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1) INTRODUÇÃO 

1.1) BACTÉRIAS MAGNÉTICAS E MAGNETOTAXIA 

A descoberta de seres vivos microscópicos foi algo surpreendente para a ciência, e sua 

descoberta foi possível graças à criação do microscópio. Um grupo conhecido de micro-

organismos é o das bactérias (Eubactérias e Archaebacteria) que foram descobertas por 

Antonie van Leeuwenhoek no século XVI, ao analisar, no microscópio, resíduos de seus 

dentes (AMABIS p. 54, BEN WAGGONER, STANIER p.2). Esses organismos são 

procariotos, e o que os difere dos eucariotos é a falta de um núcleo (carioteca) ou 

compartimentos membranosos para guardar o seu material genético (AMABIS pp. 54-57, 

STANIER pp.73-75). 

Apesar da sua simplicidade em relação a outros seres vivos, entende-se que bactérias 

são os seres mais abundantes na Terra (AMABIS p. 55, STANIER p.3), Antonie disse 

existirem mais bactérias vivendo nos nossos dentes do que pessoas em um castelo (STANIER 

p.3). 

Quando tentava isolar a bactéria Spirochaeta plicatilis, Richard P. Blakemore, em 

1975, encontrou bactérias que se movimentavam de uma forma diferente, inicialmente 

associando isto a uma fototaxia, mas descartando essa possibilidade por elas se manterem 

com esse tipo de movimento mesmo com campo escuro. Nesse trabalho ele pode perceber que 

essas bactérias respondiam a estímulos vindo de imãs permanentes (BLAKEMORE, 1975). 

Blakemore descobriu que essas bactérias possuíam nanocristais no interior de suas células, 3 

anos depois ele descobriu que eram cristais de magnetita (Fe3O4) (BLAKEMORE, 1981). 

Assim ele descobriu as bactérias magnetotácticas (BM). Atualmente sabemos que esses 

cristais podem ser de magnetita ou greigita (Fe3S4), e que estão envoltos por uma membrana. 

A organela formada pela membrana mais o nanocristal magnético é conhecida como 

magnetossomo (Figura 1) e conferem às BM uma orientação passiva com as linhas de campo 

magnético (Figura 2). Esse fenômeno de orientação foi batizado de magnetotaxia. 

 Porém, a primeira descrição de bactérias que apresentavam essa característica de 

orientação magnética foi realizada por Salvatore Bellini em 1963 que descreveu bactérias em 

água doce que respondiam a mudanças no campo magnético (BELLINI, 2009a; BELLINI, 

2009b; FRANKEL, 2009). Contudo, por ter publicado esse trabalho em um periódico de 

circulação interna na Universidade de Pavia, Itália, ficou pouco conhecido e só em 2005 seus 

trabalhos foram traduzidos para o inglês e trazidos ao conhecimento de uma parte maior da 

comunidade científica. 

A partir do trabalho de Blakemore (1975) se conheceram as BM que utilizam as linhas 

de campo magnético para se orientar e se locomover paralela ou antiparalelamente a elas. 

Naquele trabalho, Blakemore observou bactérias do tipo cocos, e quando ele colocava um ímã 

próximo da gota, as bactérias nadavam, preferencialmente para um lado determinado da gota, 

mas que quando se girava o ímã 180o, as bactérias nadavam preferencialmente para o outro 

lado da gota, descobrindo assim a magnetotaxia. Nos dois casos, as bactérias nadavam, 

preferencialmente, em direção ao lado sul magnético de um imã permanente. 

Cinco anos mais tarde foi relatada a descoberta de bactérias magnéticas no hemisfério 

sul geográfico, mais precisamente na Nova Zelândia (BLAKEMORE et al. 1980), 

encontradas em água marinha e sedimentos próximos de Christchurch. Essa nova bactéria era 
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do tipo espirilo e agora se movia preferencialmente na direção antiparalela às linhas de campo 

magnético, ou seja, no sentido do lado norte magnético de um imã permanente. 

 

FIGURA 1: Magnetossomos em bactérias magnéticas. Fonte: Imagem retirada de Blakemore 

et al.,1981. 

 

 

FIGURA 2: Magnetotaxia. Bactérias não cultivadas coletadas em Márica, se movendo 

segundo as linhas de campo magnético em campo escuro. Fonte: Imagem cedida pelo Dr. 

Henrique Lins de Barros (CBPF). 

 

Em 1981, sabendo que BMs encontradas no hemisfério norte nadam no sentido 

paralelo ao campo magnético e que as linhas do campo geomagnético estão inclinadas para 

baixo neste hemisfério, e que as BMs encontradas no hemisfério sul nadam no sentido anti-

paralelo às linhas do campo magnético e que as linhas do campo geomagnético estão 
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inclinadas para cima neste hemisfério, se desenvolveu um modelo que diz que as BMs 

precisam nadar para baixo e que a orientação ao campo magnético lhes auxiliava nesse 

sentido (figura 3) (BLAKEMORE, 1981). Este mesmo modelo divide as BMs em dois tipos: 

tipo Norte (do inglês, North Seeking) e tipo Sul (do inglês, South Seeking). 

 

FIGURA 3: Modelo de bactérias Tipo Sul e Tipo Norte para bactérias magnéticas 

 

Pouco tempo depois, se descobriu que essas bactérias são micro-aeróbicas ou 

anaeróbicas e precisavam viver nas zonas de transição óxica-anóxica (ZTOA) dos ambientes 

aquosos (FRANKEL et al., 2006; FRANKEL et al., 1997). Essa descoberta ratificou o 

modelo existente afirmando que essas bactérias usariam as linhas de campo geomagnético 

para nadarem até a ZTOA existente na coluna de água, seja doce ou salgada. 

É importante falar que as BM só se movem por conta de seus flagelos, em outras 

palavras, só se locomovem enquanto vivas. Estando mortas, elas param de se locomover, o 

que deixa evidente que as bactérias não são “puxadas” pelo campo magnético local, desse 

modo, a magnetotaxia não é uma taxia propriamente dita, mas sim um alinhamento passivo 

relacionado unicamente com o torque magnético.  

 

1.1.2)  ‘CANDIDATUS MAGNETOGLOBUS MULTICELLULARIS’ 

Em 1983 foi descoberto, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um micro-organismo 

magnetotáctico, tipo sul, esférico, que era bem maior do que as BMs encontradas 

normalmente (5-10 m de diâmetro, cerca de 5 vezes maior do que outras BMs encontradas 

na própria Lagoa). Ele parecia um agregado de células bacterianas (figura 4a), por isso foi 

chamado, inicialmente de agregado multicelular magnetotáctico (AMM) (FARINA et al., 

1983; KEIM et al., 2006). 

Em 1990 foi reportado, por Frank Rodgers, um micro-organismo encontrado em lama 

negra e areia e água marinha da costa da Nova Inglaterra, similar ao anterior: um AMM 

constituído de 10 a 30 células procariotas (RODGERS et al., 1990).  
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Contudo, tem se observado que esse agregado, na verdade se trata de um único 

organismo, portanto sua designação passou a ser procarioto multicelular magnetotáctico 

(PMM) (ABREU et al., 2007; KEIM et al., 2006). 

Aquele primeiro PMM encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas também pode ser 

encontrado em uma lagoa hipersalina situada no estado do Rio de Janeiro, a Lagoa de 

Araruama (FRANKEL et al., 2006; DE MELO et al., 2017; ABREU et al., 2007). Ele 

recebeu o nome de Candidatus Magnetoglobus multicellularis (CMm) (ABREU et al. 2007). 

O nome Candidatus é dado porque não se conseguiu fazer uma cultura pura desse organismo.  

O CMm é um organismo que possui de 7 a 30 células procariotas que podem possuir 

mgnetossomos formados por cristais de greigita ou greigita e magnetita (KEIM et al., 2006) 

que utilizam ao longo das linhas do campo magnético como uma unidade. Pode ser 

encontrado tanto no hemisfério sul geográfico (tipo sul) como no norte geográfico (tipo 

norte). Ele possui a forma de uma esfera e suas células estão organizadas numa espiral (figura 

4b). 

 

FIGURA 4: Candidatus Magnetoglobus multicellularis; a) imagem de um microscópio ótico 

com ampliação de 10x; b) imagem de um microscópio eletrônico de varredura, a barra branca 

a escala de 4m. Fonte: imagem retirada de Keim et al., 2006. 

1.2) EFEITOS DE CAMPO MAGNÉTICO OSCILANTE (CMO) DE BAIXA 

FREQUÊNCIA EM SERES VIVOS 

Vivemos em um mundo que se utiliza amplamente da energia elétrica, por conta disso, 

começamos a conviver com campos elétricos e magnéticos em nosso dia-a-dia, sem nos 

preocuparmos com as possíveis interações de tais campos com os seres vivos.  

Considerando que a nossa pele é condutora, o campo elétrico que poderia ter algum 

efeito não passa por ela. Sendo assim, o maior interesse da comunidade científica está em 

estudar os efeitos de CMOs para baixas frequências (de até 120 Hz) em organismos vivos. 

Em especial, há algumas décadas, alguns cientistas demonstraram interesse na 

interação de campos magnéticos fracos, com intensidades da ordem do campo geomagnético, 

com seres vivos. 
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Um dos primeiros pesquisadores que trouxeram a temática de bioefeitos de campos 

eletromagnéticos (CEMs) fracos foi William Ross Adey, em seu estudo com Bawin sobre os 

efeitos de campo elétrico oscilante, nas frequências da radiofrequência, em tecido cerebral de 

frangos analisando o efluxo do íon cálcio (Bawin et al., 1978). Mais tarde, se percebeu que os 

bio-efeitos eram observados em baixas frequências (Liboff, 1985). 

Outro importante pesquisador é o Abraham R. Liboff, que trabalhou com campos 

magnéticos combinados (CMC), sendo os dois campos colineares, um estático (Bcc) e um 

alternado (Bac), gerando um campo total da forma: 

𝐵 = 𝐵𝑐𝑐 + 𝐵𝑎𝑐cos(2πf𝑎𝑐𝑡) (1.2.1) 

Segundo o modelo dele, um campo da forma (1.2.1) seria capaz de influenciar 

biosistemas quando a velocidade angular fac do campo alternado é igual à velocidade angular 

ciclotrônica fc dos íons que se movem através de canais na membrana da célula (Liboff, 1975; 

Belova et al., 2010): 

f𝑐 =
𝑞𝐵𝑐𝑐

2𝜋𝑚
 (1.2.2) 

Onde, q é a carga do íon, Bcc é o campo local estático e m é a massa do íon. 

Esse modelo tinha como alvo íons associados a processos celulares. Na presença de 

um campo magnético, esses íons se mantém em movimento circular ou de uma hélice 

cilíndrica (figura 5). Quando aplicado, um CEM oscilando na frequência ciclotrônica gera 

uma perturbação que pode ser capaz de alterar os estados de energia, dando ao íon energia 

cinética, modificando sua velocidade intracelular (Liboff, 1985). 

FIGURA 5: Esquema do Modelo de Liboff. Fonte: Imagem adaptada e retirada do artigo 

Liboff,1991. 

Contudo, como há o campo geomagnético, podemos assumir que em todos os estudos 

já feitos, o objeto de estudo estava sob o efeito de pelo menos um campo magnético estático, 

mesmo que fraco. 



6 
 

Já foram observados efeitos de CMO em sistemas biológicos para as frequências 

ciclotrônica dos íons Ca2+ (Lednev, 1991; McLeod et al., 1987), K+ (McLeod et al., 1987) e 

Mg2+ (Blackman et al., 1994). 

1.3) MODELO DE LEDNEV 

Estudos sobre efeitos de interferência existem desde 1924, como o efeito Hanle (Alnis 

et al., 2003), que estuda efeitos da dependência do padrão de polarização da luz em campos 

magnéticos da ordem do campo geomagnético. Ou seja, um sistema de interferência 

dependente com campo magnético. 

O modelo criado por Lednev se baseava na interferência entre a radiação 

eletromagnética de dois elétrons dentro de um oscilador. Um campo magnético estático Bcc, 

leva os elétrons a estados excitados de energias E1 e E2, com frequências de oscilação f1 e f2 

(BELOVA et al., 2010; LEDNEV, 1991). Na presença de um campo magnético alternado Bac 

a amplitude de radiação de cada elétron pode ser modulada da forma (BLACHARD et al., 

1994): 

𝑠1,2(𝑡) = 𝐴1,2exp{𝑖[2𝜋𝑓1,2𝑡 + 𝜑1,2(𝑡)]}  (1.3.1) 

Onde (t) é a frequência modulada pelo campo magnético alternado. A derivada 

temporal de (t) será da forma: 

𝜑′(𝑡) =
𝑞

2𝑚
𝐵𝑎𝑐cos(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡) (1.3.2) 

Onde qBac/m é a amplitude modulada de pico a pico e qBac/2m é a amplitude de 

oscilação, integrando em relação ao tempo e ignorando a constante, nós temos: 

𝜑(𝑡) =
𝑞

4𝜋𝑚𝑓𝑎𝑐
𝐵𝑎𝑐sin(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡) (1.3.3) 

Logo, a equação 1.3.1 se torna da forma 

𝑠1,2(𝑡) = 𝐴1,2exp{𝑖[2𝜋𝑓1,2𝑡 + 𝛼1,2sin(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡)]} (1.3.4) 

Onde =±(qBac/4mfac) 

A amplitude total A será a soma das amplitudes das radiações eletromagnéticas dos 

subníveis 1 e 2 que será dado por:  

𝐴 = 𝐴1exp{𝑖[2𝜋𝑓1𝑡 + 𝛼1 sin(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡)]} + 𝐴2exp{𝑖[2𝜋𝑓2𝑡 + 𝛼2 sin(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡)]}
 (1.3.5) 

A probabilidade de haver a transição de um estado para outro no íon será dada pelo 

quadrado do módulo da amplitude A, ou seja, será da forma 1.3.6 

𝑝 = |𝐴|2 (1.3.6) 

O que nos leva à seguinte expressão: 

𝑝 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 𝐴1𝐴2{exp{2𝜋𝑖(𝑓1 − 𝑓2)𝑡} exp{𝑖(𝛼1 − 𝛼2) 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡)}} +

𝐴1𝐴2{exp{−2𝜋𝑖(𝑓1 − 𝑓2)𝑡} exp{𝑖(𝛼1 − 𝛼2) sin(−2𝜋𝑓𝑎𝑐𝑡)]}}              (1.3.7) 

Onde A1 e A2 são reais. Utilizando a equação: 
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exp{𝑖𝑎𝑠𝑖𝑛(Ω𝑡)} = ∑ 𝐽𝑛(𝑎)exp{𝑖𝑛Ω𝑡}
∞
−∞     (1.3.8) 

Onde Jn(a) é a função de Bessel. A equação 1.3.7 se torna: 

 

𝑝= 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 𝐴1𝐴2{exp[2𝜋𝑖(𝑓1 − 𝑓2)] + exp[−2𝜋𝑖(𝑓1 − 𝑓2)]}{∑ 𝐽𝑛(𝛼1 −

𝛼2) [exp(2𝜋𝑖𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡) + exp(−2𝜋𝑖𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡)]}    (1.3.9) 

A diferença entre as oscilações é igual à frequência ciclotrônica (BELOVA et al., 

2010; LEDNEV, 1991). 

|𝑓1 − 𝑓2| = (∆𝐸)/ℎ =
𝑞

2𝜋𝑚
𝐵𝑐𝑐 (1.3.10) 

Logo a equação 1.3.10 se torna: 

𝑝 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 4𝐴1𝐴2cos(2𝜋𝑓𝑐𝑡)∑ 𝐽𝑛(𝛼1 − 𝛼2) cos(2𝜋𝑛𝑓𝑎𝑐𝑡)     (1.3.11) 

Esta expressão de p é instantânea, o que não é observado experimentalmente. Assim, é 

interessante calcular a média temporal de p. Contudo, se tomarmos a média temporal, teremos 

de integrar essa equação para um tempo maior do que o tempo de meia vida dos estados 

excitados (), quando fizermos isso teremos integrais que dependem de cos(2fct)cos(2nft) 

que serão iguais a zero se os termos cos(2πnft) forem diferentes de cos(2fct), exceto para 

nfac=fc, onde a integral será igual a 1/2, sempre que as frequências são bem grandes em 

comparação com 1/ (Lednev, 1991). Com essa condição, a probabilidade média de transição 

do estado 1 para o 2 será: 

𝑝 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2𝐽𝑛(𝛼1 − 𝛼2)  (1.3.12) 

Com a modulação feita pelo campo magnético alternado temos: 

𝛼1 = −𝛼2 =
𝑞𝐵𝑎𝑐

4𝜋𝑓𝑎𝑐𝑚
  (1.3.13) 

Usando a condição que nfac ser a frequência ciclotrônica, teremos que 

fac=(1/n)(q/2m)Bcc  e a equação se tornará: 

𝛼1 − 𝛼2 = 𝑛
𝐵𝑎𝑐

𝐵𝑐𝑐
 (1.3.14) 

Dessa forma, a equação 1.3.12 se torna: 

𝑝 = 𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2𝐽𝑛(𝑛
𝐵𝑎𝑐

𝐵𝑐𝑐
)  (1.3.15) 

Ou seja, uma mudança na probabilidade média depende unicamente do valor de 

Jn(nBac/Bcc). Em especial, para n=1 o termo J1(B1/B0) tem valores nulos para Bac/Bcc=0,0; 3,8; 

7,0; 10,2 e valores máximos em Bac/Bcc=1,8; 5,3; 8,5 (BELOVA et al., 2010; WolframMath 

World). No presente trabalho, utilizaremos somente o valor de Bac/Bcc=1,8, porque 

corresponde com um dos máximos da função de Bessel, tirando os valores de J0, porque 

nBac/Bcc=0, e também porque a limitação de nossos equipamentos só nos permite trabalhar 

com esse valor de máximo. 

É importante comentar que esse modelo serve somente para campos magnéticos, 

estático e alternado, colineares (LEDNEV, 1991; BELOVA et al., 2010; BLANCHARD et al. 
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1994). Estudos sobre efeitos de CMC em seres vivos mostram que a ressonância ciclotrônica 

só pode ser observada para a componente do campo magnético estático colinear ao campo 

magnético alternado. Portanto as componentes do campo magnético estático perpendiculares 

ao campo magnético alternado não possuem efeito para a frequência ciclotrônica, ou para os 

efeitos que tentaremos observar nesse trabalho. 
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2) OBJETIVOS 

1. Estudar efeitos de campo magnético oscilante de intensidade extremamente baixa e 

baixa frequência em micro-organismos vivos. 

2. Realizar um estudo sobre o movimento de bactérias magnéticas sob campos 

magnéticos combinados. 

3. Testar o modelo de Lednev para os íons Ca2+, K+, Fe2+, Fe3+ em micro-organismos 

magnéticos da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Lagoa de Araruama, analisando a trajetória de 

movimento.  



10 
 

3) METODOLOGIA 

3.1) PREPARAÇÃO 

Foram coletados sedimentos e água da lagoa Rodrigo de Freitas e mantidas, por 9 

anos, em um aquário, sendo sua água renovada com água da torneira quando necessário, 

mantendo sempre o nível inicial. Nesse conjunto é possível encontrar BMs não cultivadas. Da 

Lagoa de Araruama, foram coletados sedimentos e água contendo CMms, e mantidos em 3 

aquários (Figura 6). 

 

FIGURA 6: Aquários utilizados para armazenar os sedimentos de areia e água. 

 

O microscópio a ser utilizado foi o Microscópio Digital Celestron, Modelo 44340, 

posicionado de tal forma que as componentes do campo geomagnético estejam num plano 

perpendicular à largura do porta objetos. Foram acoplados ao microscópio dois pares de 

bobinas, um par no lamina porta-objeto (bobina A) e o outro par externo ao microscópio 

(bobina B), ambos pares paralelos entre si e ambos gerando campos perpendiculares ao 

campo geomagnético Bt (Figura 7).  

 A bobina A esta ligada a uma fonte de corrente contínua para gerar um campo 

magnético contínuo Bcc, enquanto que a bobina B esta ligada a um gerador de funções 

(Agilent modelo 33250A) gerando uma corrente senoidal com a frequência ajustada sempre 

para a frequência ciclotrônica do íon que desejamos testar em cada experimento, criando um 

campo magnético alternado senoidal Bac. A razão escolhida entre os campos Bac e Bcc é de 

R=Bac/Bcc=1,8.O circuito entre a bobina A e a fonte de corrente contínua possui um inversor 

de corrente para fazer com que o sentido do campo magnético contínuo se inverta e assim as 

BM nadem para o lado oposto. 

 O gerador de funções gera valores diferentes de campo máximo (Bac) para diferentes 

valores de frequência. A curva que expressa o valor máximo de Bac em relação a frequência 

pode ser vista na Gráfico 1. Em face desta limitação do equipamento, os valores dos campos 

Bcc e Bac se alteram ao longo do experimento a fim de se manter a razão R, com o maior 

campo possível Bac e utilizando a frequência f dada pela equação 1.3.5. Solucionando o 
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sistema de equações abaixo (3.1.1-3.1.3) teremos os valores de campos magnéticos e 

frequência que serão utilizados, bem como a razão entre os dois (Tabela1): 

𝐵𝑎𝑐

𝐵𝑐𝑐
= 1,8   (3.1.1) 

𝑓 = (
𝑞

2𝜋𝑚
)𝐵𝑐𝑐  (3.1.2) 

𝐵𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑓 (3.1.3) 

𝐵𝑐𝑐 =
2𝜋𝑎𝑚

1,8−𝑏𝑞
  (3.1.4) 

Com a=167,99 T e b=1,37 T/Hz, m e q são, respectivamente a massa e a carga do 

íon. 

  

 

FIGURA 7: Microscópio ótico digital Celestron com os dois pares de bobinas. A - bobina 

externa ligada ao gerador de funções; B - bobina no plano da objetiva fixa numa lâmina no 

porta objetos 

 Como discutiremos a diante, obtivemos um efeito diferente entre BM e CMm com 

relação ao íon Ca2+, como a água em que se encontra o segundo possui muito mais sais do que 

a do primeiro e por acreditarmos que a diferença observada era devido a presença de muitos 

desse íon em suspensão na água, e por sugestão da Dra. Natalia Belova (professora formada 

em biofísica do Instituto de Biofísica Teórica e Experimental da Academia de Ciências, na 

Rússia) na conversa que tivemos, decidimos acrescentar um quelante, que tem como função 

“aprisionar” íons metálicos (em especial, para o nosso trabalho, íons Ca2+) gerando compostos 

estáveis e reduzindo a quantidade desses íons suspensos (MARTZ, 2018). O quelante 
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utilizado foi o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), que, em pH básico, tem a função 

de capturar íons magnésio e cálcio (COLLEGE OF SCIENCE, 2018), em pH ácido é capaz de 

capturar íons manganês, ferro 2 e ferro 3, zinco, cobalto, cobre 3, chumbo e níquel 

(HOLLEMAN et al., 2001). 

GRÁFICO 1: Valores limites da magnitude do campo magnético alternado em função da 

frequência. Estes valores foram gerados a partir do valor máximo de VAC = 10 V fornecido 

pelo gerador de funções 

 

 TABELA 1: Campos utilizados neste trabalho, frequências e a razão Bac/Bcc 

Íon Ca2+ Fe2+ K+ Fe3+ 

Bcc (µT) 59 66 72 57 

f(Hz) 45,2 36,2 28,2 47,3 

Bac (µT) 106 118 129 103 

Razão 1,80 1,79 1,79 1,81 

 

Para preparar o EDTA numa concentração de 5 mmol/L com pH básico, pesamos 

numa balança de precisão 0,46g de EDTA e misturamos com 100mL de água destilada até ela 

toda se dissolver. Posteriormente adicionamos água até completar 250 mL, por fim, 

adicionamos uma quantidade de uma solução de NaOH aos poucos e fomos medindo o seu 

pH até chegarmos a um pH básico de 9, aproximadamente.  

 3.2) FILMAGEM DO MOVIMENTO 

Para realizar os experimentos, colocamos parte do sedimento com água em um 

recipiente de vidro com um capilar na ponta (chamado de concentrador), próprio para 

concentrar bactérias magnéticas (Figura 8). Na ponta do capilar, colocamos um ímã 
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permanente com o polo norte voltado para a ponta do concentrador, a fim de que os BMs 

nadem em direção ao capilar. Após, aproximadamente 5 minutos, coletamos uma gota do 

capilar, a qual foi colocada no microscópio para análise. 

 No microscópio fizemos, essencialmente, dois experimentos por íon.No primeiro 

experimento, ligamos a fonte de corrente contínua. Neste esquema as bactérias migram para a 

borda da gota correspondente ao pólo Norte magnético. Esperamos que todas as BMs 

estivessem na borda da gota, fizemos a inversão na direção do campo magnético e as 

gravamos se movendo na direção oposta. No segundo experimento, esperamos até que todas 

estivessem na borda da gota novamente, ligamos o gerador de funções, esperamos 

aproximadamente 30 segundos e repetimos as gravações com essa nova composição do 

campo magnético. Todos os vídeos foram gravados numa taxa de 10 fps, no formato .3gp e 

convertidos para o formato .AVI pelo programa AVS VideoConverter, com o objetivo de 

poder analisar os vídeos com o programa ImageJ (NIH-USA). 

 Por observarmos uma diferença entre os resultados obtidos para CMms e BMs com os 

parâmetros correspondentes ao íon Ca2+, e por recomendação da Dra. Natália Belova, 

repetimos os experimentos para o CMm com esse íon, acrescentando o quelante EDTA na 

água salgada para reduzir a quantidade de íons Ca2+ suspensos. Para que desta forma, 

pudéssemos observar melhor os efeitos causados por esta frequência ciclotrônica no 

movimento dos CMms. 

 

 

FIGURA 8: Concentrador com uma ponta capilar e ímã permanente. Dentro do 

concentrador pode se observar água e sedimentos. As bactérias magnéticas isoladas são tipo 

Sul. N e S é uma esquematização da polaridade do campo magnético que as bactérias seguem 

dentro do concentrador. Fonte: Foto cedida pelo Dr. Daniel Acosta Avalos. 

 

 Este último experimento foi realizado de duas formas diferentes: na primeira, 

colocamos a gota vinda do concentrador no microscópio e realizamos uma filmagem sem o 

EDTA, mas com a fonte CC ligada e o gerador de funções desligado, depois adicionamos uma 

gota de EDTA na gota com os CMms e repetimos a filmagem nas mesmas condições 

anteriores, e a seguir ligamos também o gerador de funções e fizemos uma ultimas filmagem 

do movimento. Para este experimento, o controle considerado foi a parte do experimento sem 

o EDTA. Na segunda, adicionamos 2 ml de EDTA a 5mmol/L na água existente no 



14 
 

concentrador da Figura 7 e realizamos os experimentos com e sem o campo magnético 

alternado. Para esse experimento o controle que consideramos foi o experimento com o 

gerador de funções desligado. 

 3.3) ANÁLISE DOS EXPERIMENTOS 

 Para analisar os experimentos, primeiro obtivemos as coordenadas das trajetórias de 

movimento dos organismos analisados. Depois, analisamos as trajetórias para obter a 

velocidade, raio e frequência de uma trajetória cilíndrica e a inclinação da trajetória com 

relação ao eixo x. Por último, foi feita a estatística dos parâmetros anteriores e as 

comparações estatísticas entre o controle e o experimento com campo oscilante. 

 Para a primeira etapa, após a conversão dos vídeos para o formato .AVI, utilizamos o 

programa ImageJ para obter as coordenadas das trajetórias das BMs em vetores (t,x,y), onde t 

é o tempo para cada coordenada (x,y). O programa considera a origem no canto superior 

esquerdo da imagem e o y crescente na direção para baixo e o x crescente no sentido da 

esquerda para a direita. 

Na segunda etapa, as coordenadas x e y foram analisadas como função do tempo 

usando o programa MicrocalOrigin® para podermos calcularmos parâmetros da trajetória 

cilíndrica.  

 Para o movimento de micro-organismos em baixo número de Reynolds é possível 

afirmar que, em primeira aproximação, sua trajetória corresponde com uma hélice cilíndrica 

(CRENSHAW, 1993). Para uma BM, é esperado que o eixo dessa hélice coincida com a 

direção do campo magnético local. Se consideramos uma hélice cilíndrica com o eixo paralelo 

ao eixo x, a equação do seu movimento deve ser: 

𝒓(𝑡) = (𝑉𝑎𝑥𝑡, 𝑅𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡), 𝑅𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡)) (3.3.1) 

Onde r(t) é a trajetória, Vax é a velocidade axial, f é a frequência e R é o raio da hélice. 

Contudo, experimentalmente só conseguimos observar as projeções no plano xy, dessa 

forma, se considerarmos apenas as coordenadas de xy ficamos com: 

𝒓∗(𝑡) = (𝑉𝑎𝑥𝑡, 𝑅𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡) (3.3.2) 

Se o vetor r*(t) estiver inclinado por um ângulo θ em relação ao eixo x, devemos 

realizar uma rotação no plano, ou seja, multiplicando r*(t) pela matriz: 

𝐴 = [
cos(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
−𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝜃)

] (3.3.3) 

O que levará a equação 3.3.1 para a forma: 

𝑟(𝑡) = (𝑉𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑡 + 𝑅𝑠𝑖𝑛(𝜃)𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡),−𝑉𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜃) + 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃)𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡))(3.3.4) 

Seria possível realizar um cálculo semelhante para uma inclinação espacial geral, 

contudo, os dados experimentais estão relacionados com a projeção no plano xy, e portanto, 

nos contentaremos com a equação (3.3.4), a qual foi utilizada na análise dos dados. 

Para o cálculo da velocidade axial da trajetória, foi feita uma regressão linear das 

coordenadas x(t) e y(t), obtendo assim as velocidades Vx e Vy que correspondem com as 
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respectivas inclinações na regressão linear, sendo velocidade axial a resultante 

Vax=(Vx²+Vy²)
1/2. Para calcular o ângulo θ que corresponde com a inclinação da trajetória com 

o eixo x, calcularmos a inversa da função seno da razão entre Vy e Vax, ou seja, 𝜃 =

𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑉𝑦

𝑉𝑎𝑥
). Usamos a função seno para recuperar o sinal do ângulo e saber se a trajetória 

esta para cima ou para baixo do eixo x. 

Para calcular a frequência f e o raio R, retiramos da coordenada y, dada na equação 

(3.3.2), a sua tendência linear para ficarmos apenas com uma função oscilante do tipo da 

equação (3.3.1). Depois disso realizamos um ajuste não-linear no MicrocalOrigin, tipo 

senoidal, de forma que: 

𝑌 = 𝑅𝜃𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + 𝛿) (3.3.4) 

Onde Rθ=Rcos(θ) é o raio multiplicado pelo cosseno de θ e δ é uma constante de fase 

referente à condição inicial. 

A estatística descritiva dos parâmetros ajustados para todas as trajetórias, em cada 

procedimento experimental, pode ser observada nas tabelas 2 a 7, e foi realizada com o 

programa MicronalOrigin, enquanto que a estatística descritiva para os ângulos foi realizada 

com o programa Oriana. A estatística comparativa entre os parâmetros relativos ao controle e 

aos experimentos com campo oscilante foi realizada com o programa Instat.   
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4) RESULTADOS 

4.1) RESULTADOS DE Vax, R e f 

Para analisar os bioefeitos do CMC oscilando na frequência ciclotrônica dos íons 

testados, decidimos utilizar a parametrização da trajetória como uma hélice cilíndrica, 

obtendo valores para Vax, R e f. A estatística descritiva desses parâmetros, para cada íon 

testado, pode ser observada nas Tabelas 2 a 4. Nestas aparecem os parâmetros para o íon 

testado separados em controle e experimento. O primeiro se refere aos dados de quando 

utilizamos apenas o campo magnético DC e o segundo quando ligamos os dois campos 

magnéticos, caracterizando o CMC. 

 

4.1.1) RESULTADOS DE Vax, R e f PARA BACTÉRIAS 

Na tabela 2 estão os resultados das médias de Vax, R e f, bem como a quantidade de 

trajetórias analisada para cada experimento com bactérias magnéticas não cultivadas. 

Foi feito o teste de ANOVA, para comparar os grupos de dados, principalmente entre 

controle e experimento. Nele podemos perceber que houve uma flutuação nos resultados para 

o experimento com o Fe3+, o que não é incomum quando se estuda bactérias, contudo, só 

pudemos observar modificações significativas entre controle e experimento para o íon Ca2+, 

tanto para a velocidade quanto para a frequência da hélice. 

 

TABELA 2: Médias dos resultados obtidos para a velocidade das bactérias, para o raio 

e frequência da hélice, bem como a quantidade de trajetórias analisadas em cada experimento, 

separado por cada íon testado. Nas colunas de valores, letras iguais significam semelhança 

estatística.  

 

Íon Vax±SD(m/s) R±SD(m) f±SD(Hz) N 

 

Ca2+ 

 

Controle 89 a ±42 2,6 a ±1,7 1,01a,b±0,73 43 

 Experimento 102b ±37 3,5b ±2,4 0,76 c ±0,36 42 

 

Fe2+ 

 

Controle 89a±33 2,5 a ±1,4 0,84 b ±0,56 40 

 Experimento 79a±27 3,2 a ±2,6 0,74b,c ±0,35 40 

 

K+ 

 

Controle 83 a ±21 2,3 a ±1,5 0,98 a ±0,56 48 

 Experimento 100 a ±44 2,4 a ±1,4 0,95 a ±0,43 43 

 

Fe3+ 

 

Controle 132b±33 3,6 b ±2,1 1,08a,b ±0,42 38 

 Experimento 114b±33 3,8 b ±2,2 1,06 a ±0,51 41 
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4.1.2) RESULTADOS DE Vax, R e f DOS CMms SEM EDTA 

Na Tabela 3 estão os resultados das médias de Vax, R e f, bem como a quantidade de 

trajetórias analisadas, para cada experimento que foi realizado com o organismo 

magnetotáctico Candidatus Magnetoglobus multicellularis. 

Observamos modificações significativas entre controle e experimento somente para o 

íon Fe2+, tanto para a velocidade quanto para a frequência da hélice. Sendo que as duas 

diminuíram. 

 

TABELA 3: Médias dos resultados obtidos para a velocidade dos CMms, para o raio 

da sua hélice e para as frequências de oscilação da hélice, bem como a quantidade de 

repetições para cada experimento, separados por cada íon testado. Nas colunas de valores, 

letras iguais significam semelhança estatística.  

Íon Vax±SD(m/s) R±SD(m) f±SD(Hz) N 

 

Ca2+ 

 

Controle 81 a ±18 6,1a±3,2 0,77 a ±0,29 41 

 Experimento 86 a ±16 5,9a±4,3 0,84 a ±0,37 27 

 

Fe2+ 

 

Controle 81a ±15 8,3b±5,4 0,69 a ±0,32 40 

 Experimento 68 b ±17 9,8b±6,2 0,52 b ±0,21 33 

 

K+ 

 

Controle 93 a ±29 5,6a±2,6 0,89 a ±0,37 41 

 Experimento 94 a ±23 5,6a±3,5 0,82 a ±0,37 38 

 

Fe3+ 

 

Controle 80 a ±17 6,9a±5,6 0,87 a ±0,68 38 

 Experimento 77 a ±18 7,9ª,b±5,0 0,68 a ±0,32 37 
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4.1.1) RESULTADOS DE Vax, R e f PARA CMms COM EDTA 

Na Tabela 4 estão os resultados das médias de Vax, R e f, bem como a quantidade de 

trajetórias analisadas para cada experimento que foi realizado com o organismo magnetotático 

Candidatus Magnetoglobus multicellularis. 

Como esse experimento foi feito apenas para a frequência ciclotrônica do íon Ca2+, 

separamos a tabela em dois experimentos. No experimento 1, decidimos por colocar uma gota 

de EDTA diretamente na gota que observamos no microscópio, o sem EDTA é um teste sem 

EDTA e apenas com o campo magnético estático ligado, onde se lê “Campo estático” é um 

experimento com EDTA na gota e apenas o campo Bcc ligado e, por fim, “CMC” se refere a 

quando ligamos o campo alternado e já se encontra o EDTA na gota. No experimento 2, 

adicionamos 2 mL de EDTA no concentrador, controle e experimento é o equivalente para 

todos os resultados já demonstrados nesse presente trabalho e CMC é o mesmo para o 

experimento 1. 

Do experimento 1 foi observado que a velocidade cai quando aplicamos o CMC, o 

raio da hélice sobe quando adicionamos o EDTA na gota e diminui quando aplicamos o CMC 

e a frequência diminui quando adicionamos o EDTA e se mantém quando ligamos o CMO. 

Do experimento 2 não foram observadas mudanças entre controle e experimento. 

 

TABELA 4: Médias dos resultados obtidos para a velocidade dos CMms, para o raio 

da sua hélice e para as frequências de oscilação da hélice, bem como a quantidade de 

repetições para cada experimento, todos os resultados são para o íon Ca2+. Experimento 1 é a 

adição de EDTA na gota. Experimento 2 é a adição de EDTA no concentrador. Nas colunas 

de valores, letras iguais significam semelhança estatística.  

  Vax±SD(m /s) R±SD(m) f±SD(Hz) N 

 

Experimento 1: 

 

Sem EDTA 83,7 a ±14,0 13,6a±8,8 0,47a±0,21 45 

 Campo estático 82,8 a ±18,0 21,4b ±11,5 0,39b ±0,23 44 

 CMC 75,4 b ±18,9 16,4c ±12,9 0,40b ±0,20 43 

 

Experimento 2: 

 

Controle 88,7 a ±17,9 12,0a±7,8 0,56a±0,33 38 

 CMC 92,4 a ±19,5 14,2a±9,1 0,48a±0,23 45 
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4.2) RESULTADOS DOS ÂNGULOS 

Na Tabela 5 são mostradas as médias dos ângulos (m) que as trajetórias analisadas 

fazem com o eixo x para controle e experimento das bactérias e dos CMms. A Tabela 6 

mostra os mesmos resultados para os experimentos com EDTA. Os gráficos 2-12 mostram os 

histogramas circulares dos grupos de ângulos. 

Tanto para bactérias, quanto para CMms, a comparação estatística entre o controle e o 

experimento mostrou que não houve uma mudança significativa nos ângulos que as suas 

trajetórias fazem com o eixo x. E isso é facilmente percebido pelos seus histogramas 

(Gráficos 2-12). Contudo, a comparação dos ângulos médios entre bactérias e CMms, é 

estatisticamente diferente. No gráfico 12, temos a comparação dessa diferença por meio de 

histogramas desses ângulos para BM e CMm que observamos para os controles do íon K+ 

para BM e CMm. 

 

TABELA 5: Média dos ângulos da trajetória com o eixo x, para bactérias magnéticas e 

para CMms, junto com a repetição de cada experimento, separados por íon testado. Nas 

colunas de valores, letras iguais significam semelhança estatística.  

  BM 

θm±CSD (°) 

N CMm 

θm±CSD (°) 

N 

Ca2+ Controle 24°a ± 6° 43 6°b ± 12° 44 

Experimento 24°a ± 5° 42 9,2° b ± 9,7° 27 

Fe+2 Controle 22,0°a ± 4,7° 40 4° b ± 25° 40 

Experimento 23,6°a ± 8,2° 40 11° b ± 22° 33 

K+ Controle 19,2°a ± 5,8° 48 5° b ± 18° 41 

Experimento 19,6°a ± 4,1° 43 10° b ± 16° 36 

Fe3+ Controle 25,1°a ± 7,5° 38 2° b ± 27° 38 

Experimento 20,5°a ± 11,6° 41 8° b ± 19° 37 

 

 

TABELA 6: Média dos ângulos da trajetória com o eixo x, para bactérias magnéticas e 

para CMms, junto com a repetição de cada experimento. Todos os resultados são para o íon 

Ca2+. Experimento 1 é a adição de EDTA na gota. Experimento 2 é a adição de EDTA no 

concentrador. Todos os dados são semelhantes estatisticamente. 

  θm+CSD(°) N 

 

Experimento 1 

 

Sem Edta 

   

0°   ± 20° 

 

45 

 Campo estático 354° ± 27° 44 

 CMC 

 

356° ± 24° 43 

Experimento 2 Controle 358° ± 27° 38 

 CMC 359° ± 24° 45 
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GRÁFICO 2: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que as bactérias magnéticas fazem com o eixo x, para o íon Cálcio. 

 

 

 

GRÁFICO 3: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que as bactérias magnéticas fazem com o eixo x, para o íon Ferro II 
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GRÁFICO 4: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que as bactérias magnéticas fazem com o eixo x, para o íon Potássio. 

 

 

 

GRÁFICO 5: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que as bactérias magnéticas fazem com o eixo x, para o íon Ferro III 

 

 



22 
 

 

 

GRÁFICO 6: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o íon Cálcio. 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o íon Ferro II. 
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GRÁFICO 8: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o íon Potássio. 

 

 

 

 

GRÁFICO 9: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o íon Ferro III. 
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GRÁFICO 10: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o experimento 1 do estudo com EDTA. 

 

 

GRÁFICO 11: Histogramas circulares dos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos 

que os CMms fazem com o eixo x, para o experimento 2 do estudo com EDTA. 
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GRÁFICO 12: Histogramas circulares comparativo entre bactérias magnéticas e CMms em 

relação aos ângulos que os eixos das hélices dos movimentos fazem com o eixo x, observados 

no controle do experimento com potássio.  
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5) DISCUSSÃO 

As bactérias magnéticas tem sido amplamente estudadas desde sua descoberta em 

1975 (BLAKEMORE 1975). O primeiro modelo para o comportamento delas foi proposto em 

1982 (BLAKEMORE 1982) e persiste até os dias atuais, com alguns acréscimos como no 

caso da magneto-aerotaxia (FRANKEL et al, 2006).  

Na presente monografia estudamos também o organismo ‘Candidatus Magnetoglobus 

multicellularis’. Ele foi descoberto em território brasileiro, há apenas 25 anos atrás (FARINA 

et al., 1983; KEIM et al., 2006), e apesar de termos avançado no processo de elucidação de 

seu comportamento, muito ainda falta para entender. Diferente das bactérias, seus flagelos são 

curtos e distribuídos ao longo de todo o organismo (RODGERS et al., 1990), portanto o 

movimento desse organismo não deve ser trivial de ser modelado. Contudo, o presente 

trabalho mostra que, para uma primeira aproximação, a trajetória de movimento pode ser 

entendida como uma hélice cilíndrica. 

Os resultados da presente monografia mostram que campos magnéticos combinados 

são capazes de modificar o movimento dos organismos magnetotácticos analisados, sendo o 

CMO na frequência ciclotrônica dos íons Ca2+ em BM e Fe2+ em CMms e Ca2+para CMms 

com a adição do EDTA, em todos os casos, com a razão Bac/Bcc=1,8. Os resultados também 

apontam para uma falta de efeitos para as frequências ciclotrônica para os íons ferro 3 e 

potássio. A ausência de bioefeitos observados para os íons Fe3+ e K+ possivelmente indica que 

as proteínas associadas ao movimento dos organismos estudados não tem ligação com estes 

íons. 

O bioefeito observado nas BMs com a frequência ciclotrônica do íon cálcio indica a 

existência desse íon em alguma proteína associada a mobilidade desse organismo. Os efeitos 

foram na frequência e na velocidade, diminuindo a primeira e aumentando a segunda. 

 Segundo Edward Mills Purcell (1977), em baixo número de Reynolds, o conceito de 

inércia não existe, o que faz com que a velocidade de um organismo nadando dependa 

somente da força que seu flagelo exerce (veja com mais detalhes no apêndice A). Dessa 

forma, uma possibilidade para tentar explicar os dois efeitos observados para o experimento 

com Ca2+ em BM é que exista uma proteína que esteja associada à rotação do flagelo,  e que 

esteja ligada a íons Ca2+, quando ocorre a interferência nesse íon essa proteína trabalha de 

forma reduzida e assim a capacidade de rotação do flagelo diminui e que em outra proteína, 

associada a força com que esse flagelo exerce, a presença desse íon seja um limitante do seu 

funcionamento e essa interferência aumente esse limite. 

Foi identificada uma glicoproteína em uma bactéria magnética (MO-1) de nome 

“proteína associada à bainha” (sheath-associated protein - Sap) que está associada ao 

movimento dos flagelos e na qual já se sabe da importância de íons Ca2+no funcionamento da 

mesma (LEFÈVRE et al., 2010), portanto é possível que as bactérias estudadas possuam essa 

proteína ou uma proteína similar e com a mesma função e isso pode explicar o que 

observamos nos nossos experimentos. 

Nos CMms, observamos, inicialmente efeitos para o íon Fe2+. Sabemos que há muitos 

íons de ferro no interior de células de micro-organismos magnetotácticos, inclusive nos seus 

magnetossomos (que são formados por íons Fe2+ e Fe3+). Contudo, não observamos efeitos 

para o íon Fe3+, e também nenhuma mudança na orientação desses organismos (função da 
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organela citada (BLAKEMORE et al., 1981)) quando aplicamos o CMC na frequência 

ciclotrônica do Fe2+, dessa forma, sabemos que o ferro afetado não é o que se encontra nos 

magnetossomos.  

Não sabemos o real motivo de obtermos resultados para esse íon, contudo, pelo fato 

dos valores da velocidade e da frequência terem diminuído, possivelmente, o íon ferro 2 pode 

estar associado ao metabolismo celular desses organismos e a interferência nesse íon pode vir 

a diminuir a obtenção de energia por parte das células. Um possível estudo futuro seria listar 

genomas de proteínas de outros organismos que utilizam ferro e comparar com o que já se é 

conhecido do DNA dos CMms. 

Os CMms foram coletados na Lagoa de Araruama, que é uma lagoa hipersalina. A 

Tabela 3 mostra que não há alteração no movimento na frequência ressonante do Ca2+, 

possivelmente devido ao fato de haver excesso de tais íons em suspensão na água da Lagoa de 

Araruama. A utilização do quelante EDTA foi para diminuir a quantidade de Ca2+ em 

suspensão – ideia proposta pela Dra. Natalia Belova, inclusive a molaridade, em uma visita ao 

Brasil. Nossos resultados mostraram uma modificação ao utilizarmos o EDTA, o que nos 

mostra que esses íons em suspensão possuem algum efeito para esses organismos, mas ainda 

não compreendemos bem o mecanismo envolvido. 

Na verdade, o modelo de Lednev não prevê bioefeitos para íons livres no interior de 

células, mas em íons associados a proteínas, e essas teriam suas funções modificadas pela 

ressonância do íon (LEDNEV, 1991; BELOVA et al., 2010), portanto não sabemos com íons 

em suspensão na água podem ter efeitos em proteínas no interior das células. Contudo, é 

possível que o CMC faça com que íons cálcio sejam expulsos dessa proteína e, pela 

concentração de Ca2+ na água, a proteína rapidamente capture outro íon para repor o perdido.  

Outro fator interessante é que para CMms a velocidade e a frequência caem quando 

aplicamos o CMC na frequência ciclotrônica do Ca2+, o que poderia ser explicado pelo fato 

de, em CMms, não haver a segunda proteína associada a força flagelar ou uma única proteína 

fazer a função das duas que imaginamos no caso com BM. 

O modelo de Lednev nos diz que os efeitos de CMC são em íons associados a 

proteínas, portanto é importante pensar que seja possível haver proteínas que não estão 

associadas à mobilidade das bactérias e que os efeitos de ressonância de íons associados a elas 

não seriam observadas nesse trabalho, contudo, não possuímos uma técnica para analisar 

esses efeitos em nosso laboratório. Por exemplo, poderia existir uma proteína afetada 

associada à absorção de algum nutriente, o que, talvez não influenciasse o movimento de 

translação desses organismos e não apareceria qualquer efeito em nossos experimentos. 

Portanto se esse for o caso dos íons testados e que não obtivemos resultados, nunca saberemos 

através dos presentes resultados. 

Ao longo da escrita desse texto, descobrimos detalhes que nos passaram 

desapercebidos anteriormente, tal como que o EDTA é um quelante de íons ferro (2 e 3) com 

o pH ácido, dessa forma, uma possibilidade de estudo é a utilização do mesmo com pH ácido 

e repetir o experimento para o íon Fe2+ para BM, nos mesmos moldes que fizemos com 

CMms. 

Pensando nos experimentos com o íon cálcio com BM, idealizamos novos 

experimentos que ainda não tivemos tempo para realizarmos, a forma deles e os motivos 
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seriam: 1) manter o campo estático Bcc e alterar a intensidade do campo magnético oscilante 

Bac, mantendo a mesma frequência ciclotrônica, assim poderíamos testar a dependência das 

funções de Bessel Jn(nBac/Bcc). 2) manter as intensidades Bac e Bcc e alterar a frequência do 

campo magnético oscilante, em especial para frequências múltiplas da frequência ciclotrônica, 

dessa forma testaríamos se os efeitos são realmente causados pela frequência ciclotrônica e se 

eles podem ser observados com múltiplos da frequência ciclotrônica. 

Não é possível controlar a concentração de Ca2+ na água em que os CMms estão sem 

acrescentarmos algum tipo de quelante, contudo, é possível aumentar a concentração de íons 

cálcio na água em que as BM estão, logo, um possível experimento seria adicionar sais de 

cálcio na água em que as BM estão. Os possíveis resultados seriam não conseguir observar 

bioefeitos para CMC (semelhante ao que observamos com CMm sem EDTA) ou não 

observarmos diferença. No caso de não observarmos modificações nos resultados, nos 

mostraria que os efeitos não são de íons suspensos na água ou que o mecanismo que ocorre 

com CMm não é o mesmo para essas BM. E se observarmos que a adição de Ca2+ os 

resultados forem semelhantes ao resultado do CMm sem EDTA, nos mostraria que esses íons 

suspensos possuem algum efeito para esses organismos. 

É sabido que a dependência da velocidade desses organismos com o campo magnético 

é não linear (KEIM et al., 2018). Sabemos também que para campos magnéticos oscilando em 

frequências superiores a 15 Hz, tanto bactérias quanto CMms, não possuem uma resposta a 

estes estímulos magnéticos (Acosta-Avalos, D. observações não publicadas), ou seja, todas as 

modificações observadas nesta monografia não são devidas à magnetotaxia, mas sim a outros 

mecanismos que acreditamos ser a ressonância iônica em proteínas. 

Em relação aos campos magnéticos utilizados nesse trabalho é importante perceber 

que possui magnitudes da mesma ordem do campo magnético médio da Terra, algo 

relativamente pouco relatado na literatura, especialmente para CMms. Na verdade, para 

campos de 5x10-5 T (campo magnético médio da Terra), não encontramos nada na literatura 

científica, muito embora seja o campo que esses organismos vivenciam na natureza. 

Sobre os ângulos θ com o eixo x, percebemos que as bactérias magnéticas analisadas 

estão bem orientadas para os campos magnéticos utilizados, enquanto que os resultados para 

CMms demonstram que eles não conseguem se orientar bem para campos da ordem do campo 

geomagnético. O campo magnético estático total era da forma: 

𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = (𝐵𝑐𝑐, 1,79𝑥10
−5, −1,48𝑥10−5)T (6.1) 

Logo, o maior ângulo que o campo estático fazia com o eixo x, no plano xy, foi de 

17,43º enquanto o menor foi de 13,96º, dada a precisão que obtivemos com o experimento e a 

concentração dos resultados da orientação das BM, é possível dizer BM estão bem orientadas 

para campos da ordem de campos terrestres. 

O fato de CMm não se orientar nos campos magnéticos utilizados nos revela que na 

natureza ele não está bem alinhado com o campo magnético local, contudo essa dispersão dos 

ângulos para CMms não é estranha, porque já há estudos que provam que esses organismos 

estão bem alinhados para campos superiores a 50x10-5T (DE MELO et al., 2017; KEIM et al., 

2018), e desalinhados para campos da ordem de 10x10-5T (KEIM et al., 2018) e demonstra 

uma maior complexidade na sua orientação magnética, possivelmente por haverem outros 

estímulos ao qual o organismo prefira seguir. Contudo, não sabemos do mesmo estudo sendo 
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feito para bactérias magnéticas, então é interessante mostrar que campos magnéticos da ordem 

do campo geomagnético são suficientes para alinhar esses organismos. 
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6) CONCLUSÃO 

Neste estudo, pudemos testar o modelo Lednev para bactérias magnéticas não 

cultivadas e para o organismo ‘Candidatus Magnetoglobus multicellularis’. Conseguimos 

observar bioefeitos associados aos íons Ca2+e Fe2+, o primeiro para BM, enquanto o segundo 

para CMms. Isso nos revela que há proteínas relacionadas ao movimento e associadas a esses 

íons nesses respectivos organismos. O íon Ca2+ já é sabido da sua importância e que é 

possível obter bioefeitos para CMC na sua frequência ciclotrônica (SHUVALOVA et al., 

1991; MCLEOD et al., 1987; BLACKMAN et al., 1994), contudo, mesmo que sabendo que 

há muito ferro no interior das células desses organismos, não sabemos o motivo para 

observarmos efeitos nos íons Fe2+ nos CMms. Com esses resultados, ficamos mais curiosos 

para aumentar a quantidade de experimentos a fim de diminuir os desvios padrões, bem como 

testar outros íons. 

Os resultados para os ângulos médios nos mostram que talvez os CMms não estejam 

completamente alinhados com o campo magnético nas intensidades de campo que utilizamos 

(~5x10-5T). Enquanto as bactérias conseguem se alinhar com campos dessa ordem. 
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APÊNDICE A 

VIDA EM UM NÚMERO BAIXO DE REYNOLDS 

Este apêndice tenta explicar, de uma forma mais qualitativa do que quantitativa o que 

acontece em regimes viscosos e está baseado em um artigo publicado por Edward Mills 

Purcell (Nobel da física de 1952), em 1975, com o mesmo nome deste apêndice. 

No artigo citado, Purcell discute algo pouco visto por físicos durante a sua graduação 

que é a viscosidade, argumentando que físicos só a consideram nas contas quando se estuda o 

experimento da gota de Millikan. E acrescenta dizendo que apenas engenheiros ouvem falar 

de número de Reynolds e ainda assim estão mais interessados em regimes turbulentos 

(número de Reynolds alto). 

 Sendo assim, para um estudo do movimento em meios viscosos, é importante definir 

uma grandeza adimensional que define o tipo de escoamento de um dado meio. Esse 

coeficiente é o que chamamos de número de Reynolds e também pode ser entendido como a 

razão entre as forças inerciais e as forças viscosas.  

𝑅 =
𝐹𝐼

𝐹𝑣
 (A-1) 

Se o número (ou coeficiente) de Reynolds é baixo (<10-2), as forças viscosas (FV) são 

muito maiores do que as forças inerciais (FI) portanto movimentos que dependem da derivada 

temporal são rapidamente cancelados por forças resistivas contrárias ao movimento. Vejamos 

isso de uma forma mais analítica: 

A segunda lei de Newton para uma bactéria pode ser definida como: 

𝑭 = 𝑚�̇� = 𝑭𝑓 + 𝑭𝑣 (A-2) 

 Sendo Ff a força do flagelo e, apenas para simplificar, vamos considerar que ela é 

constante no tempo e Fv a soma das forças viscosas atuantes numa dada bactéria. Contudo, Fv 

pode ser escrito da seguinte forma 

𝑭𝒗 = −𝐾𝒗 (A-3) 

 Onde K é uma constante que depende do formato da bactéria, para uma bactéria 

esférica pode ser tomado como 6πηR sendo R o raio da bactéria. 

 Solucionando a equação A-2, usando a equação A-3 e com a condição inicial de 

v(0)=0, teremos a seguinte solução: 

v(t) =
Ff

K
(1 − e−

t

τ) (A-4) 

onde τ =
𝑚

𝐾
. Estimando o tempo necessário para uma bactéria (esférica para uma primeira 

aproximação) chegar ao estado estacionário, usaremos η ≈ 0,001 Pa.s (viscosidade da água), o 

raio R ≈10-4 cm e m=Vρ=(4/3)πR3ρ, (usando ρ≈1g/cm3), obteremos t ≈ 2,2 x 10-7 s. Assim o 

micro-organismo esférico atinge a velocidade limite vlim=Ff/K em um tempo da ordem de 10-7 

segundos, o que é praticamente instantâneo, dessa forma é possível desprezar o termo 𝑚�̇� na 

equação A-1. 

 As considerações finais desse apêndice são de que, em um regime de baixo número de 

Reynolds, qualquer micro-organismo, independente da sua forma (é possível refazer os 

cálculos modificando K nas equações para formas não esféricas) atinge a sua velocidade 
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limite extremamente rápido, sendo assim é possível considerar que não existe a primeira lei de 

newton, ou melhor, “se existe a lei da inércia, micro-organismos a desconhecem”. 


