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RESUMO

Spirulina  (Arthrospira) é  uma  microalga  fotossintética,  encontrada  em  ambientes 
alcalinos e é uma das mais produzidas no mundo.  Sua biomassa possui alto valor 
nutricional e agregado. Apresenta alto teor protéico e é rica em compostos bioativos, 
como aminoácidos essenciais, ácidos graxos, pigmentos e vitaminas. Um sistema de 
produção  de  biomassa  microalgal  depende  de  muitos  fatores,  entre  eles,  o 
desenvolvimento  de  um  meio  de  cultivo  economicamente  viável. O  objetivo  do 
presente trabalho foi estudar a influência da concentração de nutrientes no meio de 
cultivo  para a produção da microalga  Arthrospira em biorreatores tipo  “raceway”  e 
modo semicontínuo. Para os cultivos foi utilizado meio Zarrouk que teve as fontes de 
carbono,  nitrogênio  e  fósforo  mantidas  nas  concentrações  padrões  e  os  demais 
nutrientes (solução B) foram variados em 25% (Z-B25), 50% (Z-B50), 75% (Z-B75) e 
100% (Z-100). Foram realizados ensaios com diferentes volumes do meio de cultura, 5 
L e 2 500 L. Nos ensaios realizados em biorreatores com volume de meio de 5 L  a 
velocidade específica máxima de crescimento e a produtividade foram reduzidas com 
o  consumo  dos  nutrientes  pela  microalga.  Os  máximos  valores  de  velocidade 
específica  de  crescimento  (0,184  d-1)  e  produtividade  (48,03  mg.L-1.d-1)  foram 
observados no ensaio Z-B50.  Os ensaios Z-B50 e Z-B75 apresentaram velocidade 
específica máxima de crescimento e produtividade sem diferença significativa (p>0,15) 
a partir do terceiro ciclo de crescimento. No inicio do terceiro ciclo as concentrações de 
nitrogênio e fósforo apresentaram reduções de 21,2 e 15,7% (Z-B50) e 29,9 e 12,9% 
(Z-B75), respectivamente. Para cada ensaio foram realizadas análises de composição 
química da biomassa a cada ciclo de crescimento do cultivo. O maior teor protéico 
(48,8±4,1%) foi encontrado na biomassa de Arthrospira no ensaio Z-100. O ensaio Z-
B50 apresentou biomassa  contendo 46,10±2,59% de proteína por  um período de, 
aproximadamente, 50 d. Os cultivos em biorreatores com volume de meio de 2 500 L 
foram realizados em condições ambientais não controlas e foi utilizado água da Lagoa 
Mangueira para diluição do meio Zarrouk. A temperatura e a iluminância variaram de 
16 a 42ºC e 26,3 a 105,2 klux, respectivamente. As máximas velocidades específicas 
de crescimento e produtividades,  respectivamente, 0,276 d-1 e 148,36 mg.L-1.d-1 (Z-
B50) e 0,368 d-1 e 95,60 mg.L-1.d-1 (Z-100), foram encontradas no período com maior 
média de temperatura,. Para estes ensaios, a concentração de proteína na biomassa 
não  apresentou  diferença  significativa  (p>0,05).  A  concentração  de  lipídios  na 
biomassa, ao final dos ensaios, apresentou redução em relação a concentração inicial 
de 22 e 52% para os ensaios Z-B50 e Z-100, respectivamente.

Palavras-chave: Arthrospira, cultivo semicontínuo, raceway, Spirulina
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ABSTRACT

Spirulina (Arthrospira) is a photosynthetic microalgae found in alkaline environmental 
and it is one of the most produced in the world. The chemical composition of Spirulina’s 
biomass indicates that it has high nutritional value due its composed of a wide range of 
biologically active compounds, such as vitamins, pigments, fatty acids and essential 
amino acids. A production system of microalgae biomass depends on several factors, 
such as, the development of economic culture medium. The objective of this work was 
studied the influence of nutrients concentration on culture medium for the production 
Arthrospira  microalgae in open raceway ponds and semicontinuous process. For the 
experiments, was used Zarrouk’s medium, where carbon, nitrogen and phosphorous 
sources  were  used  at  standard  concentration  and  the  concentration  of  the  others 
nutrients  (B-solution)  were  varied  to  25% (Z-B25),  50% (Z-B50),  75% (Z-B75)  and 
100% (Z-100). Two experiments were performed with different culture medium volume, 
5  L  and  2  500  L.  In  an  experiment  performed  with  medium  volume  of  5  L,  was 
observed a reduction on maximum specific growth rate and productivity according the 
nutrients consumed by microalgae. The maximum values of specific growth rate (0.184 
d-1) and productivity (48.03 mg.L-1.d-1) were observed an experiment Z-B50. After the 
third  growth  cycle,  the  maximum  specific  growth  rate  and  productivity  didn’t  show 
significant difference (p>0.15) for experiments Z-B50 and Z-B75. In the beginning of 
the third cycle, nitrogen and phosphorous concentrations showed a reduction of 21.1 
and 15.7% for Z-B50 medium, 29.9 and 12.9% for Z-B75, respectively. For each cycle 
growth, analyses of chemical composition were performed from the biomass of each 
experiment. The highest protein content (48.8±4.1%) was found out in the Arthrospira 
biomass  at  Z-100  test.  In  the  essay  Z-B50,  the  biomass  protein  content  was 
46.10±2.59% for a period of 50 days, approximately.  The process on bioreactor that 
used 2 500 L of medium volume, was carried out in environmental conditions and was 
utilized Mangueira Lagoon water for dilution Zarrouk’s medium. The temperature and 
illumination were varied between 16 to 42ºC and 26.3 to 105.2 klux, respectively. The 
maximum specific growth rate and productivity were, 0.276 d-1 and 148.36 mg.L-1.d-1 (Z-
B50) and 0.368 d-1 and 95.60 mg.L-1.d-1 (Z-100), respectively, found out in a period that 
presented  the  highest  average  temperature.  For  these  experiments,  the  protein 
concentration of biomass did not show significant difference (p>0.05), already, the lipid 
concentration showed a reduction when compared an initial concentration of 22 and 
52% for Z-B50 and Z-100 experiments, respectively.

Key words: Arthrospira, raceway, semicontinuous cultivation, Spirulina
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INTRODUÇÃO

Os processos biotecnológicos,  principalmente o cultivo de microalgas,  têm 

recebido crescente interesse devido a algumas de suas características, como uso de 

luz solar como principal fonte de energia e alta produtividade com pequeno impacto ao 

meio ambiente. Além disso, podem ser utilizadas na alimentação humana e animal, 

produção  de  biocombustíveis  e  no  sequestro  de  CO2 da  atmosfera,  entre  outras 

aplicações.

Os cultivos  de microalgas,  em comparação aos vegetais,  além de utilizar 

menores áreas,  independem da qualidade do solo,  podendo ser desenvolvidos em 

solos  inutilizáveis  para  a  agricultura  ou  em  solos  férteis.  Necessitam  de  menor 

quantidade  de  água,  podendo  esta  ser  salina,  alcalina,  ou  até  mesmo  residual, 

impróprias para a agricultura.

A microalga  Spirulina (Arthrospira)  é produzida comercialmente em muitos 

locais no mundo. Está autorizada, desde 1981 pelo FDA (Federal Drug Administration) 

a  ser  comercializada  como alimento  ou  complemento  alimentar.  Possui  certificado 

GRAS (Generally Recognized As Safe), podendo ser consumida sem oferecer risco à 

saúde.  No  Brasil  é  reconhecida  como  novo  alimento  pela  Agência  Nacional  de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).

O valor nutritivo desta microalga é bastante elevado. Apresenta, em média, 

70% de proteína com alta digestibilidade, é rica em aminoácidos essenciais, vitaminas, 

minerais e ácidos graxos não-saturados. Pode ser utilizada no tratamento de algumas 

doenças, como hipercolesterolemia, câncer, anemia e doenças cardiovasculares, além 

de ajudar no processo de emagrecimento, o que lhe assegura a imagem de alimento 

saudável.

A produção comercial de Spirulina (Arthrospira) é feita quase que totalmente 

em tanques abertos, que necessitam de baixo investimento inicial e utilizam a energia 

solar como fonte de energia. Em alguns países a microalga é cultivada em meios de 

cultivos naturais como lagos e lagoas com características alcalinas.

Um dos fatores mais importantes no cultivo em grande escala é o alto custo 

de produção de biomassa utilizando meio sintético, já que a microalga requer para seu 
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crescimento alguns nutrientes que na maioria das vezes só são assimilados através do 

meio. O estudo do consumo de nutrientes e da minimização destes pode levar a uma 

significativa redução de custos de produção.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Estudar a influência da concentração de nutrientes no meio de cultivo para a 

produção da microalga Arthrospira (Spirulina) em biorreatores tipo “raceway” e modo 

semicontínuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar  a  influência  do  consumo  de  nutrientes  do  meio  de  cultivo  nos 

parâmetros cinéticos de crescimento da Arthrospira LEB 18.

Determinar o conteúdo protéico e lipídico da microalga  Arthrospira  LEB 18 

produzida com diferentes concentrações de nutrientes no meio.

Avaliar  os  parâmetros  cinéticos  de  cultivo  e  a  composição  da  microalga 

Arthrospira LEB 18, cultivada com água da Lagoa Mangueira adicionada de diferentes 

concentrações de nutrientes e sob condições ambientais não controlas.
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JUSTIFICATIVA

Atualmente as microalgas são utilizadas na alimentação humana como fonte 

de suplemento  alimentar  de  alto  valor  nutricional  (MORAIS  et  al.,  2006),  fonte  de 

biocorantes  (SILVEIRA  et  al.,  2007)  e  na  alimentação  animal  (CEBALLOS  et  al., 

2007).  Além  disso,  estudos  têm  sido  realizados  para  utilização  de  microalgas  na 

produção de biocombustíveis (CHISTI, 2007) e como forma de fixar CO2 originado na 

atividade  industrial  e  na geração  térmica de  energia  elétrica  (MORAIS & COSTA, 

2007a; MORAIS & COSTA, 2007b).

As  microalgas  podem  apresentar  substâncias  celulares  tais  como  ácidos 

graxos, carboidratos, proteínas e pigmentos fotossintéticos (COLLA et al., 2007b), em 

composições  e  em  concentrações  variáveis,  refletindo  a  natureza  do  organismo, 

influência das condições de cultivo empregadas e estado fisiológico da cultura.

A microalga Spirulina (Arthrospira) possui vantagem quando comparada com 

outras  microalgas,  pois  cresce  em meio  alcalino,  dificultando  a  contaminação  por 

outros  microrganismos,  podendo  ser  facilmente  cultivada  em  biorreatores  abertos 

(JIMÉNEZ et al., 2003).

Vários estudos têm sido realizados evidenciando os efeitos terapêuticos da 

microalga  Spirulina,  no tratamento de algumas doenças como, hipertensão, câncer, 

diabetes, desnutrição, entre outros (SPOLAORE et al., 2006).

Embora os biorreatores abertos, expostos a condições ambientais, dificultem 

ou impossibilitem o controle de variáveis como temperatura e evaporação, são os mais 

utilizados para o cultivo de Spirulina em grande escala (GROBBELAAR, 2007), devido, 

principalmente,  ao aproveitamento da energia  solar,  baixo  custo e simplicidade de 

construção e operação.

A produção comercial de microalgas em grande escala depende de fatores, 

como  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de  cultivo  economicamente  viável.  Há 

diversas considerações a respeito do sistema a ser utilizado, tais como, a morfologia 

da  microalga,  mão-de-obra,  energia,  água,  nutrientes,  clima  (para  cultivos  em 

condições não controladas) e o tipo de produto final (BOROWITZKA, 1999).
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Diversos estudos avaliam o potencial de regiões para o cultivo de microalgas 

relacionando  temperatura e iluminância  com os  parâmetros de crescimento  celular 

(VOLTOLINA  et  al.,  2008;  JIMÉNEZ  et al.,  2003; HASE  et  al.,  2000),  porém estes 

referem-se a cultivos somente em regiões com temperaturas elevadas durante o ano.

Desde  1996  o  Laboratório  de  Engenharia  Bioquímica  da FURG estuda o 

cultivo de Spirulina, em que já foram avaliados cultivos descontínuos e semicontínuos, 

biorreatores abertos  e  fechados;  efeito  de  fatores  como  temperatura,  iluminância, 

aeração,  taxa  de  renovação  e  concentração  de  corte;  perfil  de  ácidos  graxos  na 

microalga; fontes de nutrientes alternativas, como água da Lagoa Mangueira; custos 

de produção; potencial hipocolesterolêmico da microalga; isolamento de cepa nativa 

de  Spirulina da  Lagoa  Mangueira;  biofixação  de  CO2 utilizando  microalgas  e 

formulação de produtos alimentícios adicionados de biomassa de Spirulina (MORAIS 

et al., 2008; ANDRADE & COSTA, 2008; ANDRADE & COSTA, 2007; COLLA et al., 

2007a;  COLLA  et  al.,  2007b;  MORAIS & COSTA,  2007b;  RADMANN  et  al.,  2007; 

MORAIS  et al.,  2006; REICHERT  et al.,  2006; COSTA  et al.,  2004; COSTA  et al., 

2003).

Neste período foram elaboradas e defendidas 9 dissertações de mestrado. 

Trabalhos  foram desenvolvidos  em parcerias  com outras  Universidades,  Governos 

municipais e estaduais, empresas públicas e privadas e ONG’s. Entre estes parceiros 

podemos  citar,  UPF –  Universidade  de Passo  Fundo,  Prefeitura  Municipal  de  Rio 

Grande,  Governo  do  Estado  do  RS,  Amana  Key  Educação  e  Desenvolvimento, 

COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul,  Ipiranga,  Programa Petrobrás Fome 

Zero, Fundação Banco do Brasil e Fundação Zeri Brasil.
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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1 BIOTECNOLOGIA

A biotecnologia é um dos ramos da ciência de grande interdisciplinaridade, 

tendo  suas  raízes  na  Biologia,  Química  e  Engenharia,  reunindo  e  integrando  os 

conhecimentos e suas aplicações em diversas áreas (REGULY, 1998).

A  principal  parte  de  um  processo  biotecnológico  é  o  crescimento  do 

microrganismo  em  condições  ambientais  que  estimulem  a  síntese  do  produto 

comercial que se deseja obter. O microrganismo deve permitir elevada conversão de 

substrato em produto, já que até 73% do custo total de produção pode ser referente ao 

custo  da  matéria-prima.  Por  outro  lado,  é  desejável  que  o  microrganismo permita 

elevado acúmulo do produto no meio, sem sofrer inibição (SCHMIDELL et al., 2001).

O  processo  biotecnológico  pode  ser  classificado  quanto  ao  modo  de 

execução,  em  cultivo  descontínuo  (batelada),  semicontínuo  e  contínuo.  No 

descontínuo, o meio de cultivo é adicionado juntamente com o microrganismo no início 

do cultivo e desta maneira são fornecidas condições ótimas para o microrganismo. 

Entretanto, caso haja diminuição nos nutrientes, estes não podem ser adicionados ao 

longo do processo e isto pode vir a diminuir a produtividade. No cultivo semicontínuo é 

adicionado ao biorreator, inóculo e meio de cultivo e após determinado tempo pré-

fixado é retirado um volume do reator para que seja adicionado igual volume de meio 

de cultivo. No processo contínuo o meio é continuamente adicionado ao biorreator ao 

longo do tempo e ao mesmo tempo é retirado o mesmo volume de meio de cultivo. 

Este  processo  evita  a  depleção  de  nutrientes,  mantendo  o  microrganismo  em 

condições ótimas durante todo cultivo (SCHMIDELL et al., 2001).

Os  meios  de  cultura  devem  apresentar  características,  como  ser 

economicamente  viável,  atender  às  necessidade  nutricionais  do  microrganismo, 

auxiliar  no  controle  do processo  e  não  causar  dificuldades  no  tratamento  final  do 

efluente (SCHMIDELL et al., 2001).

2 MICROALGAS

As microalgas representam os microrganismos fotossintéticos procarióticos e 

eucarióticos  que  vivem  em  meio  ambiente  aquático  (VONSHAK,  1997). As 

10



cianobactérias  são microrganismos procarióticos fotossintetizantes que surgiram há 

mais de 3 milhões de anos e formaram a atual atmosfera com oxigênio, e desde então 

regulam a biosfera do planeta retirando CO2 e produzindo O2 (ROMANO et al., 2000).

Quando  cultivadas  em  meios  adequados,  certas  espécies  de  microalgas 

podem  duplicar  a  sua  biomassa  diariamente,  produzindo  matéria  seca  com  teor 

protéico superior  a 50% e alcançando produtividades de 30-50 g.m-2.dia-1 em peso 

seco (GOLDMAN, 1980).

A  biomassa  obtida  nos  cultivos  de  microalgas  pode  ser  utilizada  na 

formulação de alimento humano (MORAIS et al., 2006) e ração animal (GRINSTEAD 

et al., 2000; GOUVEIA et al., 1998) além de ser utilizada para extração pigmentos e 

vitaminas (SAJILATA et al., 2008; PATIL et al., 2008; MENDIOLA et al., 2008; CAMPO 

et  al.,  2007).  Estudos  têm  mostrado  também  sua  aplicação  na  produção  de 

biocombustíveis (CHISTI, 2007a; CHISTI, 2007b; SCRAGG et al., 2003; SCRAGG et  

al., 2002) e na mitigação de gases que causam do efeito estufa (MORAIS & COSTA, 

2007a; MORAIS & COSTA, 2007b; MORAIS & COSTA, 2007c).

As microalgas,  além de apresentarem propriedades antioxidantes e serem 

fontes de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e aminoácidos essenciais, podem 

apresentar altas concentrações de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) (NATRAH et  

al., 2007), principalmente o ácido aracdônico (ω-6) (FENG et al., 2005).

Os ácidos graxos essenciais são importantes sob o ponto de vista nutricional, 

pois  não são  sintetizados pelo  organismo humano devido  a  ausência  de enzimas 

específicas,  assim  é  de  fundamental  importância  a  introdução  destes  compostos 

através da dieta (MURRAY et al., 2002).

A  obtenção  de  ácidos  graxos  poliinsaturados  a  partir  de  culturas  de 

microalgas representa uma fonte alternativa de produção desta classe de lipídios, bem 

como, também proporciona uma série de vantagens quando comparada com fontes 

convencionais de obtenção destas substâncias (MEDINA et al., 1998).

3 Spirulina (Arthrospira)

A microalga Spirulina (Figura 1) é uma cianobactéria filamentosa, que forma 

tricomas cilíndricos multicelulares, com 1 a 12 µm de diâmetro, e se dispõem na forma 
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espiralada,  com até 1mm de comprimento.  A forma dos tricomas pode mudar  em 

função de fatores ambientais  e físico-químicos de cultivo  como, meio de cultura e 

temperatura,  e  varia  também entre  as  diferentes  cepas  da  microalga  (VONSHAK, 

1997).

Ocorrências naturais da Spirulina são registradas nos Lagos Chad na África 

Central, Texcoco no México, Nakaru e Elementeita no Quênia, e Aranguadi na Etiópia 

(VONSHAK, 1997). No Brasil uma cepa da microalga  Spirulina foi isolada da Lagoa 

Mangueira, Rio Grande do Sul (MORAIS et al., 2008).

Desde  1981  a  Spirulina foi  legalmente  aceita  pelo  FDA  (Food  Drug 

Administration),  como sendo fonte de proteínas, vitaminas e minerais,  podendo ser 

legalmente  comercializada  como  alimento  ou  complemento  alimentar  desde  que 

precisamente qualificada, livre de contaminantes e de adulteração (FOX, 1996).

FIGURA 1 Microalga Spirulina (aumento de 10x). Fonte: Laboratório de Engenharia 

Bioquímica

O conteúdo protéico na  Spirulina varia entre 64 e 74% de seu peso seco 

(VONSHAK, 1997). As proteínas da  Spirulina contêm todos aminoácidos essenciais 

(isoleucina,  leucina,  lisina,  metionina,  fenilalanina,  treonina,  triptófano e valina)  que 

representam 47% do peso total das proteínas (DILLON et al., 1995).
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A Spirulina, por ter envoltório celular mais parecido com uma bactéria do que 

com uma alga, suas paredes celulares são mais digeríveis do que outras, uma vez que 

são constituídas por mucopolissacarídeos e não por celulose, sendo uma vantagem do 

ponto  de  vista  de  preservação  da  integridade  de  componentes  como vitaminas  e 

ácidos graxos poliinsaturados, uma vez que dispensa o uso de calor para disponibilizar 

os nutrientes (TOMASELLI, 1997).

O conteúdo de lipídios da Spirulina varia entre 6 a 13% (VONSHAK, 1997). 

Os glicolipídios representam 15% deste conteúdo e desta fração o ácido  γ-linolênico 

representa 40% (SAJILATA et al., 2008). Diversos fatores influenciam a produção de 

lipídios e ácidos graxos por microalgas, como a intensidade luminosa, a temperatura e 

os  nutrientes  adicionados  (RADMANN  et  al.,  2007).  Os  ácidos  graxos  podem ser 

extraídos de microalgas e utilizados na alimentação de peixes, em diferentes fases de 

crescimento (CARVALHO & MALCATA, 2005; FARIAS et al., 2003).

Entre as vitaminas, as que merecem maior destaque na Spirulina são a B1, 

B2,  B12 e  E  (1,98;  3,63;  0,11  e  11,8  mg/100  g  em  base  seca,  respectivamente) 

(SHIMAMATSU, 2004). Os minerais presentes em maior quantidade na Spirulina são 

cálcio,  ferro,  fósforo,  magnésio,  manganês,  potássio  e  zinco.  A  Spirulina tem alto 

conteúdo de pigmentos e de outros micronutrientes indispensáveis (BRANGER et al., 

2003).

O  β-caroteno  representa  cerca  de  80%  dos  carotenóides  presentes  na 

Spirulina. Também apresenta em sua composição de 50 a 190 mg/Kg, em base seca, 

de tocoferóis,  que podem ser responsáveis pela estabilidade dos ácidos graxos na 

biomassa desidratada, devido ao seu poder antioxidante (COHEN, 1997; FOX, 1996).

Estudos recentes têm evidenciado a utilização da Spirulina, na produção de 

biomassa  protéica  (ANDRADE & COSTA,  2008),  ácidos  graxos  (SAJILATA  et  al., 

2008) e pigmentos (ANTELO  et al., 2008; SILVEIRA  et al., 2007); na biofixação de 

CO2 atmosférico (MORAIS & COSTA, 2007b); em processos de remoção de metais 

pesados de efluentes (GOKHALE et al., 2008; PANE et al., 2008), além da utilização 

devido suas propriedades antioxidantes (COLLA et al., 2007b).
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4 FOTOSSÍNTESE

A fotossíntese é o processo básico de vida na terra, é geralmente atribuída a 

síntese de matéria orgânica a partir de matéria-prima inorgânica, na presença de luz 

solar,  embora  isto  implique  em  uma  variedade  de  reações,  tanto  físicas  como 

orgânicas e inorgânicas.  É responsável  por reabastecer o oxigênio na atmosfera e 

converter a energia solar em energia química disponível às funções metabólicas dos 

organismos vivos (LIPS & AVISSAR, 1990, VONSHAK, 1997).

Por  meio  da  fotossíntese,  as  plantas,  algas  e  alguns  tipos  de  bactérias 

convertem a energia da luz solar em energia química. A fotossíntese pode ser definida 

como  um  processo  físico-químico,  mediante  o  qual  os  organismos  fotossintéticos 

produzem compostos orgânicos a partir de matéria-prima inorgânica, na presença de 

luz solar (VONSHAK, 1997).

O  carbono  orgânico  gerado  a  partir  da  fotossíntese  fornece  o  esqueleto 

carbônico  para a  biossíntese de compostos  mais  complexos  como as  proteínas  e 

lipídios,  além  de  ser  fonte  de  energia  metabólica,  que  move  todos  os  processos 

bioquímicos (LEHNINGER et al., 1995).

A reação global de fotossíntese pode ser descrita como:

6CO2 + 12H2O + energia luminosa  →  C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O

Esta reação global resume um processo que ocorre em duas fases distintas, 

chamadas fases clara e escura. Nas reações fotossintetizantes de transferência de 

elétrons (reações da fase clara ou da fase luminosa) a energia derivada da luz solar 

energiza um elétron da clorofila  capacitando-o a se mover através de uma cadeia 

transportadora de elétrons da membrana tilacóide. A clorofila obtém seus elétrons da 

água  com  liberação  de  O2.  Durante  o  processo  de  transporte  de  elétrons,  íons 

hidrogênio  são  bombeados  através  da  membrana  tilacóide  e  a  força  resultante 

direciona a síntese de ATP no estroma da célula.  Como fase final  desta série  de 

reações, os elétrons de alta energia são carregados junto ao íon hidrogênio no NADP+, 

convertendo-o em NADPH (ALBERTS et al., 1994).

Nas  reações  de  fixação  do  carbono  (fase  escura)  o  ATP  e  o  NADPH 

produzidos  pelas  reações  fotossintetizantes  de  transferência  de  elétrons  servem, 
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respectivamente, como fonte de energia e potência redutora, para dirigir a reação de 

conversão do CO2 em carboidratos (ALBERTS et al., 1994).

5 CULTIVO DE MICROALGAS

A idéia de produzir microalgas ocorreu primeiramente aos cientistas alemães 

que estudaram as possibilidades de diminuir a falta de fonte de alimento durante a 

segunda guerra mundial (SOEDER, 1990).

Para produção de biomassa com determinadas características desejadas, a 

composição do meio de cultivo é um fator fundamental, o que pode afetar a taxa de 

crescimento e o nível máximo da produção de biomassa. A deficiência de nutrientes 

no meio pode fazer com que a microalga adapte seu metabolismo à nova condição. 

Em geral, as modificações no meio mudam a composição bioquímica da biomassa, 

principalmente  a  composição  de proteínas,  lipídios  e pigmentos  (SÁNCHEZ  et  al., 

2000)

Os processos de produção, de acumulação e de excreção de substâncias 

celulares  oferecem  importantes  indicações  sobre  o  estado  fisiológico  de  uma 

microalga e podem estar relacionados às condições de cultivo empregadas, já que 

essas reagem a variações do meio exterior com alterações do seu meio intracelular. 

Desta  maneira,  a  manipulação  de  condições  de  cultivo  através  da  presença  ou 

ausência de determinados nutrientes, estimula a biossíntese de compostos que vão 

desde  enzimas  a  fármacos  estimulantes  da  tiróide  e  antioxidantes  naturais 

(RICHMOND, 1990).

O  cultivo  de  microalgas  pode  ser  utilizado  na  remoção  de  nutrientes, 

contaminantes  orgânicos,  metais  pesados  e  patógenos  de  águas  residuais, 

fornecendo subproduto que pode ser utilizado na produção de compostos de alto valor 

agregado ou na produção de biocombustíveis (MUŇOZ & GUIEYSSE, 2006).

A  produtividade  de  biomassa  em um cultivo  depende,  principalmente,  da 

luminosidade e da temperatura, desde que as fontes de nutrientes sejam adequadas 

(SOEDER, 1990).
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A concentração ótima  de  biomassa  para  se  manter  um sistema depende 

principalmente da intensidade luminosa e da configuração do reator. Segundo MUŇOZ 

& GUIEYSSE (2006), em altas intensidades luminosas, uma concentração elevada de 

biomassa pode ser uma alternativa para proteger a microalga da inibição pela luz.

Estudos realizados  por  GITELSON  et  al.  (1996)  mostraram que  em altas 

concentrações de biomassa de Spirulina, a velocidade de crescimento desta tende a 

diminuir devido ao efeito de sombreamento no cultivo. Estes autores concluíram que 

em condições ótimas de cultivo, uma elevada velocidade de crescimento pode ser 

obtida quando, no cultivo, é mantida uma baixa concentração de biomassa.

6 NUTRIENTES

É comum o emprego de meios de cultivo contendo quantidades elevadas de 

substâncias complexas, como extratos e hidrolisados (SCHMIDELL et al., 2001). Com 

o  objetivo  de  minimizar  custos  de  produção  da  biomassa  microalgal  e/ou  seus 

bioprodutos, muitos estudos são realizados utilizando fontes alternativas de nutrientes 

como glicose (CHEN & ZHANG, 1997; MARQUEZ et al., 1993), melaço (ANDRADE & 

COSTA, 2007),  uréia (SOLETTO  et  al.,  2005;  COSTA  et al.,  2004; DANESI  et al., 

2002), entre outros.

Poucos  estudos  têm  sido  realizados  para  determinar  o  efeito da 

concentração de nutrientes na formação da biomassa de microalgas (COLLA  et al., 

2007; SASSANO  et al., 2007; RAOOF et al., 2006; TAKAGI & YOSHIDA, 2006). 

Porém, segundo CROMAR & FALLOWFIELD (1997) valores teóricos para a relação 

C:N:P para o crescimento balanceado de uma população microalgal é de 106:16:1

6.1 Fonte de Carbono 

O dióxido de carbono é a fonte de carbono para o crescimento fotossintético 

e  autotrófico  de microalgas.  O ar  contém aproximadamente  0,038% (v/v)  de  CO2, 
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sendo necessária a adição de CO2 ao cultivo. Porém, a  Spirulina pode crescer sem 

esta adição, pois para seu crescimento ela requer alta alcalinidade, o que se consegue 

com elevadas concentrações de carbonatos presentes (RICHMOND, 1990). Em lagos 

naturais  as fontes de carbono utilizadas pelas  microalgas  são CO2 atmosférico  ou 

carbonatos (VONSHAK, 1997).

A  principal  espécie  química  é  o  íon  bicarbonato  que  entra  na  célula  por 

transporte  ativo  e  posteriormente  a  enzima  anidrase  carbônica  presente  no  meio 

intracelular  e/ou na membrana periplasmática  age sobre o bicarbonato liberando o 

CO2. Este é incorporado no ciclo de Calvin produzindo moléculas orgânicas, tais como 

carboidratos, proteínas e lipídios (KAPLAN & REINHOLD, 1999).

O  CO2 reage  com  água  formando  ácido  carbônico  (H2CO3).  Este  ácido 

carbônico é dissociado em bicarbonato (HCO3
-) e íons H+, e o bicarbonato pode ser 

dissociado em CO2 ou íons carbonato (CO3
-2) dependendo do pH do meio de cultivo. 

Todas essas reações são rápidas, e como as microalgas retiram CO2 da solução ela 

forma íons OH- e isto eleva o pH do meio (FOX, 1996).

Em baixa  concentração  extracelular  de  bicarbonato,  as  microalgas  têm a 

capacidade de acumular o bicarbonato no meio intracelular (CORNET et al., 1998) e 

utilizar  o  CO2 como  fonte  de  carbono  para  seu  metabolismo.  No  meio  contendo 

somente carbonato não ocorre aumento da biomassa e o pH mantém-se praticamente 

invariável (BINAGHI et al., 2003).

6.2 Fonte de Nitrogênio

A  Spirulina não  fixa  nitrogênio  atmosférico,  sendo  então  necessária  a 

suplementação deste nutriente no meio de cultivo (CIFERRI & TIBONI, 1985). Grande 

variedade de compostos nitrogenados, orgânicos e inorgânicos, podem ser utilizados 

como fonte de nitrogênio para o cultivo de microalgas, devido à grande habilidade que 

estas possuem para utilizar nitrato, nitrito ou amônia (RICHMOND, 1990).

A deficiência de nitrogênio durante o crescimento provoca um decréscimo na 

produção de ficocianina e clorofila,  além de afetar  a composição de ácidos graxos 
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(FUNTEU  et  al.,  1997).  Em baixas  concentrações  no  meio  de  cultivo,  favorece  o 

acúmulo de lipídios e polissacarídeos nas células (KAPLAN et al., 1990).

MACEDO & ALEGRE (2001) verificaram a influência do teor de nitrogênio e 

da  temperatura  na  produção  de  lipídios  no  cultivo  de  S.  máxima,  variando  a 

concentração da fonte de nitrogênio nas temperaturas de 25 e 35ºC e foi observado 

um  aumento  de,  aproximadamente,  três  vezes  do  conteúdo  de  lipídios  quando 

utilizado menor concentração de nitrogênio e menor temperatura.

De  acordo  com  PIORRECK  et  al.  (1984)  a  concentração  de  clorofila  na 

biomassa de S. platensis aumenta com o acréscimo da concentração de nitrogênio no 

meio de cultivo.

COLLA  et  al.  (2007)  avaliaram a  influência  da  concentração  da  fonte  de 

nitrogênio no cultivo de Spirulina platensis e verificaram que a concentração inicial de 

nitrogênio não influenciou na concentração de lipídios e proteínas na biomassa.

6.3 Fonte de Fósforo

O  fósforo  é  um  nutriente  essencial  para  o  crescimento  de  microalgas, 

participa  na  transferência  de  energia  intracelular,  síntese  de  ácidos  nucléicos  e 

reações especiais associadas com divisão celular. Este nutriente geralmente é limitado 

para o crescimento de microalgas na natureza (KAPLAN et al., 1990).

A  concentração  de  fosfatos  orgânicos  em  águas  naturais  geralmente 

excedem a de fosfato inorgânico, que é a principal forma das células de microalgas 

utilizarem o fósforo. Fosfato orgânico é utilizado como fonte primária de fósforo, o qual 

é  hidrolisado  por  enzimas  extracelulares  como  fosfoesterases  ou  fosfatases, 

resultando em fósforo inorgânico.  Os requerimentos de fósforo para o crescimento 

diferem  entre  espécies,  até  mesmo  quando  não  existe  fator  externo  limitante 

(RICHMOND, 1990).
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7 FATORES EXTERNOS QUE INFLUENCIAM O CULTIVO

7.1 Luminosidade

A intensidade luminosa e o comprimento de onda da fonte de iluminação 

influenciam diretamente no crescimento de microalgas. Os cloroplastos, responsáveis 

pela fotossíntese, podem ser irreversivelmente destruídos a altas intensidades de luz 

ultra violeta, por longos períodos de tempo (LIPS & AVISSAR, 1990).

Níveis extremos de iluminância no cultivo de microalgas podem conduzir a 

um processo desfavorável ao crescimento, a fotoinibição, que ocorre quando o fluxo 

de fótons absorvido pelos cloroplastos é tão alto que a concentração de elétrons de 

alta energia na célula é excessiva para ser consumida pelo Ciclo de Calvin.  Estes 

elétrons de alta energia reagem com a água e formam peróxido de hidrogênio, tóxico 

às células (GRIMA et al., 1996). 

A exposição das células aos ciclos claro/escuro no interior do fotobiorreator é 

um  fator  favorável  ao  crescimento,  uma  vez  que  manter  as  células  iluminadas 

constantemente  é  difícil  devido  à  pequena  altura  contemplada  pela  adequada 

luminosidade  (VONSHAK  et  al.,  1982).  O  ciclo  claro/escuro  no  interior  da  cultura 

depende da intensidade da luz, da altura do meio líquido, da agitação e da densidade 

celular. 

A fotolimitação é um fenômeno que ocorre devido ao sombreamento que as 

células da superfície  causam nas células em maiores profundidades no interior  de 

meio de cultivo. Segundo VONSHAK & RICHMOND (1988) de 0,40 a 0,50 g.L-1 é a 

ótima  concentração  celular  para  a  máxima  eficiência  fotossintética  em cultivos  de 

Spirulina, e nesta concentração é estimado que 2 a 3 cm da superfície, cerca de 80% 

das células, são expostos a ausência total de luz durante alguns instantes.

A  velocidade  de  crescimento  da  Spirulina também  é  afetada  pela 

fotolimitação,  podendo  ser  reduzida  devido  ao  sombreamento  provocado  pelas 

próprias  células,  impedindo  que  parte  da  cultura  receba  a  incidência  da  luz 

(GITELSON et al., 1996; VONSHAK & RICHMOND, 1988).
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Em  condições  de  cultivo  não  controladas,  ANDRADE  &  COSTA  (2008) 

observaram o crescimento de S. platensis com iluminância de 150 klux.

7.2 Temperatura

Um dos efeitos mais importantes da temperatura no metabolismo das células 

é a influência na respiração, também conhecida como a fase escura da fotossíntese. A 

taxa de respiração aumenta exponencialmente com a temperatura e este fato faz com 

que haja variações na produção de biomassa microalgal. Temperaturas elevadas na 

fase escura do cultivo provocam aumento na taxa de respiração e com isto perda de 

biomassa (VONSHAK & RICHMOND, 1988).

A temperatura tem grande influência, também, na composição química das 

microalgas, como na concentração de ácidos graxos e na formação da estrutura de 

proteínas e lipídios (FOX, 1996).

Para produção em grande escala de microalgas é importante o conhecimento 

do comportamento da temperatura do meio de cultivo, que diminui com o aumento da 

concentração celular,  diminuindo a disponibilidade de irradiação às células no meio 

(RICHMOND, 1990).

Segundo FOX (1996) a produtividade da microalga  Spirulina  a 18ºC é 46% 

da  produtividade  a  20ºC.  À  temperaturas  entre  22  e  32ºC  a  produtividade  dobra, 

permanecendo constante até 40ºC. A temperatura ótima para cultivo de Spirulina varia 

de 35 a 37ºC.  Algumas microalgas  são tolerantes a temperaturas muito elevadas, 

como a  Chlorella,  que mantém seu crescimento a temperaturas em torno de 42ºC 

(SAKAI et al., 1995).

TOMASELLI et al. (1993) estudaram a faixa de temperaturas que permitiam o 

crescimento de 32 cepas de Spirulina, encontrando valores entre 12 e 43°C. A maioria 

das  cepas  não  apresentou  crescimento  abaixo  de  15°C  ou  acima  de  40°C,  com 

temperatura ótima de crescimento entre 30 e 35°C.

Em baixas  temperaturas ocorre decréscimo da atividade fotossintética  em 

células de S. platensis (VONSHAK, 1997), porém em temperaturas acima da ótima, a 
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concentração  de  pigmentos  fotossintéticos  e  de  proteínas  em  geral  decresce 

(TOMASELLI et al., 1993).

Segundo  RICHMOND  (1990),  em  cultivos  sob  condições  ambientais  não 

controladas,  18°C  é  a  mínima  temperatura  que  permite  crescimento  de  Spirulina, 

porém ANDRADE & COSTA (2008)  verificaram o crescimento  de  S.  platensis em 

condições não controladas de cultivo, com temperatura variando de 9,4 a 46ºC.

COSTA et al. (2006) verificaram que as concentrações máximas de biomassa 

de  Chlorella  vulgaris e  Chlorella  minutíssima,  além do maior  conteúdo  de lipídios, 

foram obtidos quando estas foram cultivadas a 35ºC.

COLLA  et al.  (2007b) verificaram que cultivos de  S. platensis realizados a 

35ºC  apresentaram  efeito  negativo  nos  parâmetros  cinéticos  de  crescimento  da 

microalga,  porém foram obtidas  maiores  concentrações de lipídios  e proteínas em 

relação a cultivos realizados a 30ºC.

Segundo OGBONNA & TANAKA (1998) o decréscimo na concentração de 

biomassa  durante  a  noite  pode  ser  superior  a  17%  porém  depende  da  fase  de 

crescimento,  das  temperaturas  do  dia  e  da  noite,  bem  como  das  intensidades 

luminosas  durante  o  dia.  Os  métodos  utilizados  para  minimizar  estas  perdas  são 

redução da temperatura e controle da agitação do cultivo durante a noite.

7.3 pH

O pH do  meio  de  cultivo  para  a  Spirulina pode  afetar  muitos  processos 

biológicos.  As  cianobactérias  dependem diretamente  do  pH do  meio  de  cultivo.  A 

Spirulina aumenta sua taxa de fotossíntese quando o pH varia na faixa de 8,0 a 10,0, 

desde que nesta faixa o íon bicarbonato seja predominante como fonte de carbono 

orgânico dissolvido (VONSHAK, 1997).

Segundo SASSANO (2007) o pH no cultivo de Spirulina situa-se na faixa de 

9,5. No entanto, esse valor pode variar em decorrência de diferentes proporções de 

carbonato e bicarbonato no meio de cultivo.
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Embora a  Spirulina possa crescer fotoautotroficamente, a captação de CO2 

atmosférico depende do pH do meio de cultivo. Quanto maior o pH do meio, mais 

facilmente o CO2 é assimilado e convertido em CO3
2-.  Com pH acima de 11,0 não 

ocorre  o  crescimento  da  Spirulina,  que  pode  ser  devido  ao  efeito  da  grande 

alcalinidade sobre os processos metabólicos, além da possibilidade da ocorrência de 

precipitação  de  CaCO3,  que  segue  por  floculação  ou  sedimentação  da  microalga. 

Assim, em cultivos da microalga Spirulina geralmente é necessária uma fonte externa 

de carbono, na forma de HCO3
-,  espécie participante do equilíbrio CO2  HCO3  

CO3
2- mais provável de ser assimilada (BINAGHI et al., 2003; VONSHAK, 1997).

BINAGHI  et al.  (2003) observaram que o crescimento da  Spirulina é mais 

dependente do pH do meio do que da fonte de carbono inorgânico, pois em pH entre 

6,0 e 10,0 há predominância  de íons  bicarbonato sendo esse a fonte  de carbono 

assimilável pela microalga. Acima do pH 10,3, a forma de carbono se apresenta como 

carbonato e por isso seu crescimento é reduzido.

O pH também influencia na disponibilidade de nitrogênio para a célula, pois 

com pH abaixo de 8,0 há predominância de íon amônio.  Em pH acima de 11,0, o 

nitrogênio  encontra-se  na  forma  de  amônia,  que  pode  ser  absorvida  pela  parede 

celular (BELKIN & BOUSSIBA, 1991).

7.4 Agitação

A agitação nas culturas de microalgas está relacionada a alguns fatores que 

influenciam  no  crescimento  celular.  A  agitação  deve  impedir  a  formação  de 

aglomerados celulares, garantindo incidência luminosa suficiente às células (GRIMA 

et al., 1996), permitir a captação de CO2 da atmosfera, liberação de O2 do interior do 

meio líquido e diminuir os gradientes gasosos e de nutrientes no meio (JIMÉNEZ et al., 

2003).

O estresse hidrodinâmico causado por excesso de agitação em culturas de 

microalgas  pode  provocar  a  quebra  dos  tricomas,  com redução  em seu tamanho, 

interferindo na colheita da microalga por filtração (VONSHAK, et al., 1982). A agitação 

insuficiente pode obrigar certas células a um regime de baixa incidência luminosa e 

até de escuridão, prejudicando seu crescimento (HOSAKA et al., 1995).
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Biorreatores abertos  do  tipo  “raceway”,  em  que  se  estabelece  um  fluxo 

através  de divisória  central  são geralmente  agitados por  pás rotativas.  O principal 

problema deste tipo de agitação é a turbulência  insuficiente  para garantir  eficiente 

regime de luz às células (VONSHAK, 1997).

Os cultivos de Spirulina necessitam de sistema de homogeneização eficiente 

para alcançar altas concentrações e minimizar o risco de serem contaminados por 

outro microrganismo (BOROWITZKA, 1999).

8 BIORREATORES

Há uma grande variedade de configurações possíveis para biorreatores, mas, 

no  entanto,  pode-se  afirmar  que  os  mais  utilizados  são  os  reatores  agitados 

mecanicamente (STR), conhecidos também como reatores de mistura (SCHMIDELL 

et al., 2001). 

O tipo de biorreator empregado no cultivo de microalgas está relacionado a 

variáveis  que  influem  no  crescimento  celular,  como  contaminação  das  culturas, 

evaporação de água do meio, gradientes de intensidade luminosa no interior do meio 

de cultivo, variações de temperatura e duração dos ciclos claro-escuro (RORRER & 

CHENEY, 2004).

A operação de biorreatores de grande porte,  do  ponto  de vista técnico e 

econômico,  praticamente exige o emprego de microrganismos não patogênicos,  os 

quais possam ser manuseados sem riscos ambientais (SCHMIDELL et al., 2001).

Muitos estudos, em relação ao crescimento da Spirulina, são realizados em 

fotobiorreatores  fechados,  porém,  para  produção  comercial  esta  é  produzida  em 

fotobioreatores abertos do tipo “raceway” 

Os  microrganismos  fotossintéticos  podem  ser  cultivados  em  biorreatores 

abertos  ou  fechados,  sendo  que  o  último  apresenta  maior  eficiência  fotossintética 

(MUŇOZ & GUIEYSSE, 2006).
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8.1 Biorreatores abertos para o cultivo de microalgas

Os  biorreatores para  produção  comercial  de  Spirulina são  geralmente  na 

forma de tanques alongados abertos  do tipo  “raceway”,  agitados por  pás  rotativas 

(Figura 2). O material empregado para a construção é geralmente concreto ou PVC 

(BELAY, 1997).

O crescimento de microalgas em biorreatores abertos expostos aos níveis e 

às  variações  de  temperatura,  intensidades  luminosas  e  duração  dos  ciclos  claro-

escuro depende destas condições presentes no local do cultivo (GRIMA et al., 1996).

Diversos estudos avaliam o potencial de regiões para o cultivo de microalgas 

avaliando principalmente a relação da temperatura com os parâmetros de crescimento 

celular (VOLTOLINA et al., 2008; JIMÉNEZ et al., 2003; HASE et al., 2000).

A  cobertura  dos  cultivos  por  túnel  de  filme  transparente  foi  avaliada  por 

HASE  et  al.  (2000)  como alternativa de baixo  investimento para reduzir  os efeitos 

ambientais prejudiciais, com a vantagem de permitir que a luz solar atinja os cultivos.

O  cultivo  de  Spirulina em  biorreatores  abertos  é  pouco  suscetível  à 

contaminação por outros microrganismos devido ao alto pH (acima de 9,0) em que se 

desenvolve.  Embora  biorreatores abertos dificultem ou impossibilitem o controle de 

certas variáveis, como temperatura e evaporação, com influência no crescimento da 

microalga, sistemas abertos expostos a condições ambientais naturais são os mais 

utilizados  para  o  cultivo  de  Spirulina em  grande  escala  (BELAY,  1997),  devido 

principalmente ao aproveitamento da energia solar e ao baixo custo e simplicidade de 

construção e operação.

Cultivos  em  biorreatores  tipo  “raceway” têm  sido  estudados  e  mostram 

resultados satisfatórios para  produtividade e qualidade da biomassa (ANDRADE & 

COSTA, 2008; RADMANN et al., 2007; COSTA et al., 2003).
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(c)

FIGURA 2 Biorreatores tipo “raceway” de 5 L (a), 650 L (b) e 10 000 L (c). Fonte: 

Laboratório de Engenharia Bioquímica
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  em  três  etapas,  em  que  foram 

elaborados 3 artigos:

ARTIGO 1 –  AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS NO CULTIVO 

SEMICONTÍNUO DA MICROALGA Arthrospira (Spirulina)

ARTIGO  2  –  PRODUÇÃO  DE  BIOMASSA  DE  Arthrospira (Spirulina)  EM 

CULTIVO  SEMICONTÍNUO  E  DIFERENTES  CONCENTRAÇÕES  DE 

NUTRIENTES DO MEIO

ARTIGO  3  –  CULTIVO  SEMICONTÍNUO  DE  Arthrospira  (Spirulina) EM 

CONDIÇÕES  NÃO  CONTROLADAS  E  DIFERENTES  CONCENTRAÇÕES  DE 

NUTRIENTES
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ARTIGO I: AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS 
NO CULTIVO SEMICONTÍNUO DA MICROALGA 

Arthrospira (Spirulina)
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS NO CULTIVO SEMICONTÍNUO DA 
MICROALGA Arthrospira (Spirulina)

RESUMO

A microalga Arthrospira (Spirulina) apresenta biomassa rica em compostos bioativos, 
como proteína, aminoácidos essenciais e ácidos graxos. Tem sua principal aplicação 
na alimentação humana e animal e na indústria de fármacos. Este trabalho apresenta 
o crescimento da microalga  Arthrospira (Spirulina LEB 18) cultivada em biorreatores 
tipo “raceway” e submetida a regime semicontínuo com reciclo de meio de cultivo. Foi 
utilizado meio Zarrouk que teve as fontes de carbono, nitrogênio e fósforo mantidas 
nas concentrações padrões e os demais nutrientes (solução B) foram variados em 
25%  (ensaio  Z-B25),  50%  (ensaio  Z-B50),  75%  (ensaio  Z-B75)  e  100%  (ensaio 
(Z-100).  Os máximos valores de velocidade específica de crescimento (0,184 d-1) e 
produtividade (48,03 mg.L-1.d-1) foram observados no ensaio Z-B50. Os ensaios Z-B50 
e Z-B75 apresentaram velocidade específica máxima de crescimento e produtividade 
sem diferença significativa (p>0,15) a partir do terceiro ciclo de crescimento. No inicio 
do terceiro ciclo a concentração de nitrogênio e fósforo apresentaram reduções de 
21,2 e 15,7% (Z-B50) e 29,9 e 12,9% (Z-B75),  respectivamente,  mostrando que a 
microalga  Arthrospira  LEB  18  pode  manter  a  velocidade  de  crescimento  e 
produtividade elevadas em cultivo com menor concentração dos nutrientes do meio 
Zarrouk.

Palavras-chave: Arthrospira, cultivo semicontínuo, nutrientes, raceway, Spirulina.

ABSTRACT

The microalgae Arthrospira (Spirulina) is rich in bioactive compounds such as proteins, 
amino acids and fatty acids. These are used industrially as human food supplements, 
animal feed and pharmaceutical. This paper reports the microalgae Arthrospira LEB 18 
grow when cultivated in open raceway ponds and a semicontinuous cultivation with 
recycle  of  culture  medium.  Was  used  Zarrouk’s  medium,  as  a  culture  medium, 
prepared with carbon, nitrogen and phosphorous at standard concentrations and the 
others nutrients (defined by B-solution) changed at 25% (Z-B25 test), 50% (Z-B50 test), 
75% (Z-B75 test) and 100% (Z-100 test). The high values of specific growth rate (0.184 
d-1) and productivity (48.03 mg.L-1.d-1) were observed in a Z-B50 test. The Z-B50 and Z-
B75 essays did not show significant difference (p>0.15) for maximum specific growth 
rate and productivity after the third growth cycle. In the beginning of the third cycle, the 
nitrogen and phosphorous concentration showed a reduction of 21.2 and 15.7% (Z-
B50) and 29.9 and 12.9% (Z-B75), respectively, showing that microalgae  Arthrospira 
LEB 18 can keep a constant growing rate and high productivity with medium using low 
nutrients concentrations from Zarrouk’s medium.

Key words: Arthrospira, nutrients, raceway, semicontinuous culture, Spirulina.
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INTRODUÇÃO

O cultivo de microrganismos fotossintéticos, em especial microalgas, é muito 

estudado por  apresentar  um sistema biológico  eficiente  para  utilização  da energia 

solar na produção de compostos orgânicos (VONSHAK, 1997).

A microalga  Arthrospira é utilizada, principalmente, na alimentação humana 

(MORAIS  et  al.,  2006) e animal  (RAOOF  et  al.,  2006),  devido ao seu alto teor de 

aminoácidos essenciais e proteínas. Pode ser utilizada, também, como matéria-prima 

para  produção  de  energia,  biofertilizante,  fármacos, pigmentos,  polissacarídeos, 

vitaminas e ácidos graxos (LODI et al., 2003).

Segundo  GROBBELAAR  (2007)  um  dos  fatores  mais  importantes  para 

obtenção de  alta  produtividade  de biomassa  é  o  conteúdo  nutricional  do  meio  de 

cultivo.  O  estudo  da  influência  de  parâmetros  nutricionais  para  o  crescimento  da 

microalga  Arthrospira é  de  grande  importância,  uma  vez  que  a  utilização  de 

determinados nutrientes no meio de cultivo pode ocasionar aumento nos custos de 

produção e influenciar no crescimento e/ou composição da biomassa (SASSANO  et 

al., 2007).

O cultivo semicontínuo apresenta vantagens operacionais, como utilização do 

mesmo inóculo e análise dos parâmetros nutricionais e cinéticos por um longo período, 

além de permitir  que o  microrganismo cultivado seja  mantido  com alta  velocidade 

específica de crescimento (REICHERT et al., 2006; SCHMIDELL et al., 2001).

Segundo RAOOF et al. (2006) a Arthrospira necessita de alta concentração 

de bicarbonato no meio de cultivo, que além de fonte de carbono, mantém o meio 

alcalino,  favorável  ao  seu  crescimento.  O  nitrogênio  é  o  segundo  nutriente  mais 

importante e varia de 1 a 10% na composição das microalgas, sendo que em baixas 

concentrações no meio de cultivo, favorece o acúmulo de lipídios e polissacarídeos 

nas  células  (KAPLAN  et  al.,  1990).  O  fósforo  é  um  nutriente  essencial  para  o 

crescimento da microalga  Arthrospira, pois desenvolve importante função na maioria 

dos processos celulares, particularmente nos que envolvem transferência de energia e 

síntese de ácidos nucléicos (KAPLAN et al., 1990).

29



O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do consumo de nutrientes do 

meio de cultivo nos parâmetros cinéticos  de crescimento da microalga  Arthrospira 

(Spirulina LEB 18) em modo semicontínuo.

MATERIAL E MÉTODOS

Microrganismo e Meio de Cultivo

Foi  utilizada  a microalga  Arthrospira  (Spirulina LEB 18),  isolada  da Lagoa 

Mangueira, localizada no município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul 

(MORAIS et al., 2008), mantida em meio Zarrouk (ANDRADE & COSTA, 2007), com a 

seguinte composição (g.L-1): Solução A [NaHCO3 (16,8); NaNO3 (2,5); K2HPO4 (0,5)] e 

solução  B  [K2SO4 (1,0);  NaCl  (1,0);  MgSO4.7H2O (0,2);  CaCl2 (0,04);  FeSO4.7H2O 

(0,01);  EDTA  (0,08)  e  solução  traço  de  H3BO3,  MnCl2.4H2O,  ZnSO4.7H2O, 

CuSO4.5H2O,  NaMoO4,  NH4VO3,  K2Cr2(SO4)4.24H2O,  NiSO4.7H2O,  Na2WO4.2H2O, 

TiOSO4.H2SO4.8H2O, CO(NO3)2.6H2O].

Biorreatores e Condições de Cultivo

Os cultivos  foram realizados  em biorreatores  tipo  “raceway” de  6  L,  com 

volume de meio de 5 L e agitação contínua realizada por pás rotativas a 18 rpm. Os 

experimentos foram mantidos em estufa termostatizada a 30°C, iluminância de 3000 

lux e fotoperíodo de 12 h claro/escuro (RADMANN et al., 2007). 

Os cultivos foram mantidos em modo semicontínuo, com concentração inicial 

de biomassa 0,15 g.L-1 e concentração de corte 0,5 g.L-1 (REICHERT  et al., 2006), 

sendo que o período de cultivo  entre  cada corte realizado  é denominado ciclo  de 

crescimento.  Ao final  de cada ciclo  de crescimento os cultivos eram submetidos à 

filtração,  em papel  filtro  quantitativo (Whatman Nº.  2)  para retirada da biomassa e 

reutilização  do  meio  de  cultivo.  A  evaporação  foi  controlada  pela  manutenção  do 

volume das culturas com reposição diária de água destilada.

Foram realizados 4 experimentos com diferentes concentrações da solução B 

do meio Zarrouk. Esta solução foi diluída em 25% (Z-B25), 50% (Z-B50) e 75% (Z-
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B75) em relação a concentração original. O meio com 100% (Z-100) dos nutrientes 

também foi utilizado e adotado como padrão.

Determinações Analíticas

A  concentração  de  biomassa  e  o  pH  dos  cultivos  foram  acompanhados 

diariamente.  A  concentração  de  biomassa  foi  determinada  através  da  medida  de 

densidade ótica das culturas em espectrofotômetro a 670 nm (Femto 700-Plus, Brasil), 

utilizando curva padrão que relaciona densidade ótica com peso seco de biomassa 

(RADMANN  et  al.,  2007).  As medidas  de pH foram realizadas em pHmetro digital 

(Quimis Q.400H, Brasil). 

Foram avaliadas a cada 3 d as concentrações de fósforo e nitrogênio no meio 

de cultivo. A concentração de fósforo foi determinada através de análise colorimétrica 

(PhosVer  3,  Hach,  USA).  A  concentração  de  nitrogênio  foi  determinada  utilizando 

método colorimétrico proposto por CATALDO et al. (1975).

Determinação dos Parâmetros Cinéticos

Para  cada  experimento  foi  determinado  velocidade  específica  máxima  de 

crescimento  (μmáx,  d-1),  velocidade  específica  de  morte  celular  (kd,  d-1)  (BAILEY & 

OLLIS, 1986),  produtividade média (Pmédia,  mg.L-1.d-1) e velocidades de consumo de 

nitrogênio e fósforo (q, mg.L-1.d-1). A velocidade específica máxima de crescimento foi 

determinada pela regressão exponencial da fase logarítmica da curva de crescimento 

celular. A produtividade foi obtida segundo a equação P = (Xt - Xo).(t - to)-1 , onde Xt é a 

concentração celular (mg.L-1) no tempo t (d) e Xo (mg.L-1) a concentração celular no 

tempo  to (d).  As  velocidades  de  consumo  de  nitrogênio  e  fósforo  foram  obtidas 

segundo a equação q = (Ct -  Co).(t  -  to)-1 ,  onde Ct é  a concentração do nutriente 

(mg.L-1) no tempo t (d) e Co (mg.L-1) a concentração do nutriente no tempo to (d).
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Análise Estatística

Foi aplicado Análise de Variância (ANOVA), para  comparação das médias 

dos parâmetros cinéticos com nível de confiança de 95% (p ≤ 0,05), utilizando Teste 

de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra as curvas de crescimento em função do tempo para a 

microalga  Arthrospira (Spirulina LEB 18) e os consumos de nitrogênio e fósforo nos 

cultivos.

O  ensaio  Z-B25  apresentou  o  menor  número  de  ciclos  de  crescimento 

(Figura 1a). O cultivo iniciou fase de morte celular aos 90 d, com velocidade específica 

de  morte  0,08  d-1.  Para  este  cultivo,  o  quarto  ciclo  de  crescimento  apresentou 

velocidade específica máxima de crescimento 50% menor (0,067 d-1) em relação ao 

primeiro ciclo (0,126 d-1). Para os ensaios com Z-B50 e Z-B75 (Figuras 1b e 1c), a 

partir  do  terceiro  ciclo  de  crescimento  as  velocidades  específicas  máximas  de 

crescimento não apresentaram diferença significativa (p>0,15), mostrando que o meio 

de  cultivo  formulado  com  a  menor  concentração  de  nutrientes  não  é  viável  para 

produção de biomassa por longo período.

O ensaio Z-100 (Figura 1d) apresentou 8 ciclos de crescimento. Para este 

ensaio,  as  velocidades  específicas  máximas  de  crescimento  de  cada  ciclo,  foram 

estatisticamente iguais (p>0,37) a partir do terceiro ciclo de crescimento.

A  Tabela  1  apresenta,  para  cada  ciclo  de  crescimento,  os  valores  de 

velocidade específica máxima de crescimento (ou morte celular), produtividade média 

e velocidade de consumo de nitrogênio e fósforo.  As  máximas (p<0,04) velocidades 

específicas foram observadas no primeiro (0,163 d-1) e segundo (0,184 d-1) ciclo de 

crescimento do ensaio Z-B50 e no segundo ciclo do ensaio Z-B25 (0,152 d-1).

Cultivos  semicontínuos  de  Arthrospira  platensis,  com  reposição  de  meio, 

foram  realizados  por  REICHERT  et  al.  (2006)  em  fotobiorreatores  fechados  e  a 

máxima  velocidade  específica  de  crescimento  foi  0,111  d-1,  utilizando  taxa  de 
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renovação de meio de cultivo de 50%; e por RADMANN et al. (2007) que observaram, 

para 12 ciclos, velocidade específica máxima de crescimento 0,116 d-1 e produtividade 

40,0 mg.L-1.d-1 quando utilizado concentração de corte de 0,4 g.L-1, taxa de renovação 

de 40% e meio Zarrouk diluído (50%).

FIGURA 1 Curvas de crescimento () para Arthrospira (Spirulina LEB 18) e consumo 

de nitrogênio () e fósforo () nos ensaios Z-B25 (a), Z-B50 (b), Z-B75 (c) e Z-100 

(d).
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O  ensaio  Z-B50  apresentou  7  ciclos  de  crescimento  com  velocidade 

específica média de crescimento 0,122 d-1 e produtividade 30,04 mg.L-1.d-1, sendo que 

o meio de cultivo não foi renovado a cada ciclo de crescimento. A maior produtividade 

(48,03 mg.L-1.d-1)  foi  observada no terceiro ciclo  de crescimento (p<0,0002)  para o 

ensaio Z-B50 (Tabela 1).

No ensaio  Z-100,  a partir  do terceiro ciclo  de crescimento as velocidades 

específicas máximas de crescimento foram estatisticamente iguais (p>0,37), porém no 

início  deste  ciclo,  as  concentrações  de  nitrogênio  e  fósforo  no  meio  de  cultivo 

apresentavam reduções de 54 e 29%, respectivamente em relação à concentração 

inicial.

As reduções de fósforo, ao final do cultivo, foram 47,6; 60,1; 54,0 e 64,8% 

para os ensaios Z-B25, Z-B50, Z-B75 e Z-100, respectivamente. OLGUÍN et al. (2003) 

obtiveram  em  35  d  de  cultivo  com  a  microalga  Arthrospira,  redução  de  72%  na 

concentração de fósforo em biorreator tipo  “raceway” utilizando efluente suíno como 

meio de crescimento com concentração inicial de 202 mg do nutriente.

Outras microalgas, Chlorella vulgaris e Scenedesmus rubescens, também já 

foram utilizadas para avaliar o consumo de nutrientes do meio (SHI et al., 2007), que 

tinha concentração inicial de fósforo e nitrogênio de 3 mg.L-1. Em 5 d de cultivo, fósforo 

e nitrogênio foram consumidos, respectivamente, com velocidade de 0,53 mg.L-1.d-1 e 

0,56  mg.L-1.d-1 (C.  vulgaris)  e  0,55  mg.L-1.d-1 e  0,57  mg.L-1.d-1 (S.  rubescens).  No 

presente trabalho, para o primeiro ciclo de crescimento de todos os ensaios (Tabela 

1), a velocidade de consumo de fósforo variou de 0,72 a 1,54 mg.L-1.d-1 e a velocidade 

de consumo de nitrogênio entre 6,35 a 14,51 mg.L-1.d-1. 
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Tabela  1.  Velocidade  específica  máxima  de  crescimento  (μmáx,  d-1),  produtividade 

média (Pmédia,  mg.L-1.d-1) e velocidade de consumo de nitrogênio e fósforo (qN e qP, 

mg.L-1.d-1)  para  Arthrospira  (Spirulina  LEB 18)  nos ensaios Z-B25,  Z-B50,  Z-B75 e 

Z-100. 

Ensaios
Ciclo de 

crescimento / 
nº de dias

µmáx (d-1) Pmédia 

(mg.L-1.d-1)
qN 

(mg.L-1.d-1)
qP 

(mg.L-1.d-1)

Z-B25

1 / 11 0,126 31,87 7,93 1,54
2 / 16 0,152 23,93 3,63 1,10
3 / 14 0,120 27,40 14,38 1,39
4 / 44 0,067 5,43 1,48 0,26
5 / 16 -0,080  2,72 0,74

Z-B50

1 / 11 0,163 35,37 6,35 1,18
2 / 11 0,184 38,00 3,63 0,40
3 / 12 0,082 48,03 18,59 3,64
4 / 14 0,118 25,87 4,99 0,15
5 / 18 0,096 20,97 4,27 0,50
6 / 28 0,088 12,00 3,22 0,61
7 / 14 -0,030  2,99 0,77

Z-B75

1 / 11 0,143 32,40 14,51 0,92
2 / 11 0,143 33,10 4,53 3,26
3 / 12 0,108 30,30 8,77 0,24
4 / 10 0,099 24,20 5,29 0,22
5 / 17 0,133 20,73 4,23 0,33
6 / 19 0,105 20,93 5,21 0,91
7 / 31 -0,120  3,47 0,87

Z-100

1 / 12 0,140 27,03 13,83 0,72
2 / 12 0,123 28,50 6,12 1,39
3 / 14 0,098 25,40 7,13 0,84
4 / 13 0,082 25,07 6,35 1,48
5 / 18 0,090 20,00 3,32 0,08
6 / 18 0,067 19,57 7,25 1,01
7 / 18 0,112 22,07 0,68 0,51
8 / 21 -0,070  4,55 0,97
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CONCLUSÃO

Os máximos valores da velocidade específica de crescimento (0,184 d-1) e de 

produtividade média (48,03 mg.L-1.d-1) foram observados no ensaio que utilizou meio 

Zarrouk com a solução B diluída 50% (Z-B50). Foi observada redução na velocidade 

específica máxima de crescimento e produtividade média a cada ciclo de crescimento, 

devido ao consumo dos nutrientes do meio de cultivo pela microalga e a não reposição 

destes. Porém para os ensaios com 50% (Z-B50) e 75% (Z-B75) da solução B do meio 

Zarrouk, com 45 d de cultivo e reduções de 55 e 40% nas concentrações de nitrogênio 

e  fósforo,  respectivamente,  as  velocidades  específicas  máximas  de  crescimento  e 

produtividade foram 0,118 d-1 e 25,87 mg.L-1.d-1 (Z-B50) e 0,099 d-1 e 24,2 mg.L-1.d-1 (Z-

B75). A microalga Arthrospira (Spirulina LEB 18) pode ser cultivada até 45 d em modo 

semicontínuo com meio de cultivo formulado com menor concentração dos nutrientes 

do  meio  Zarrouk  e  sem  reposição  deste,  mantendo  elevadas  a  velocidade  de 

crescimento e produtividade da microalga e reduzindo os custos de produção.
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DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES DO 
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PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE Arthrospira (Spirulina) EM CULTIVO 
SEMICONTÍNUO E DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES DO MEIO

RESUMO

A microalga Arthrospira (Spirulina) é uma das mais estudadas devido ao seu alto valor 
nutricional  e  seu  efeito  terapêutico  que  previne  o  desenvolvimento  de  algumas 
doenças.  É  utilizada  como  suplemento  alimentar  por  ser  fonte  de  ácidos  graxos 
essenciais,  como  ω-3 e  ω-6,  proteínas, minerais e outros compostos essenciais.  O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o conteúdo protéico e lipídico da microalga 
Arthrospira  (Spirulina  LEB 18) no cultivo semicontínuo com diferentes concentrações 
de nutrientes no meio. Foram realizadas análises de composição química da biomassa 
a cada ciclo de crescimento do cultivo e determinação dos parâmetros cinéticos. O 
maior teor protéico (48,8±4,1%) foi encontrado na biomassa de Arthrospira cultivada 
com meio Zarrouk padrão. O ensaio utilizando meio Zarrouk com a solução B diluída 
50%, apresentou biomassa contendo 46,10±2,59% de proteína por um período de, 
aproximadamente, 50 d. Para todos ensaios realizados, a concentração de proteína da 
biomassa,  bem  como  a  velocidade  específica  máxima  de  crescimento  e  a 
produtividade  foram reduzidas  com o consumo dos  nutrientes  do meio  de cultivo, 
porém esta conseguiu manter a formação de biomassa protéica por até 105 d sem 
reposição de meio de cultivo. 

Palavras-chave: Arthrospira, cultivo semicontínuo, lipídios, proteína, Spirulina.

ABSTRACT

The microalgae Arthrospira (Spirulina) is one of the most studied due its high nutritional 
value and therapeutic effects that can prevents the development of some diseases. It is 
used as food supplement, by sources of essential fatty acids, like ω-3 e ω-6, proteins, 
salts and others essential compounds. The objective of this work was evaluated the 
protein  and  lipid  contents  of  the  microalgae  Arthrospira  (Spirulina  LEB  18),  by 
semicontinuous cultivation, with different nutrient concentrations in the culture medium. 
Analyses of chemical composition were performed from the biomass at each cycle of 
growth  and  determination  of  kinetics  parameters,  were  done.  The  higher  protein 
content  (48.8±4.1%)  was  obtained  with  standard  Zarrouk’s  medium.  When  used 
Zarrouk’s medium with solution B diluted 50%, the biomass presented 46.10±2.59% of 
protein  for  a period  of  50  days,  approximately.  For  all  experiments  performed,  the 
biomass protein  content,  as  well  as  the  specific  growth  rate  and productivity  were 
reducing  with  the  consumption  of  the  nutrients  in  the  medium,  by  the  microalgae. 
However,  the  microalgae  maintained  the  biomass  protein  production  for  105  days 
without culture medium replacement.

Key words: Arthrospira, lipids, protein, semicontinuous culture, Spirulina.
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INTRODUÇÃO

As microalgas podem ser utilizadas na alimentação humana (MORAIS et al., 

2006), na aqüicultura para a alimentação direta ou indireta de algumas espécies de 

peixes  (CEBALLOS  et  al.,  2007),  além  da  obtenção  de  compostos  nutracêuticos, 

ácidos  graxos  poliinsaturados  e  pigmentos,  como  astaxantina,  ficocianina  e 

betacaroteno (DERNER et al., 2006).

A microalga Arthrospira (Spirulina) é encontrada naturalmente em lagos e/ou 

lagoas  alcalinas  (MORAIS  et  al.,  2008).  Possui  certificado  GRAS  (Generally 

Recognized as Safe) emitido pelo FDA (Food and Drug Administration), podendo ser 

utilizada como alimento sem oferecer riscos à saúde. A Arthrospira é também utilizada 

no auxílio ao tratamento de doenças como hipertensão, diabetes, desnutrição, entre 

outras (SPOLAORE et al., 2006).

A biomassa de Arthrospira é composta por 50 a 70% de proteína e 5 a 10% 

de lipídios, que pode variar conforme a espécie e condições de cultivo (VONSHAK, 

1997). O meio de cultivo utilizado também é um fator importante para determinar a 

composição da biomassa formada (COLLA et al., 2007).

Poucos estudos foram realizados para determinar o efeito da concentração de 

nutrientes na formação da biomassa de microalgas (COLLA et al., 2007; SASSANO et 

al., 2007; RAOOF et al., 2006; TAKAGI & YOSHIDA, 2006). 

Segundo REICHERT et al. (2006) no cultivo semicontínuo o mesmo inóculo 

pode  ser  utilizado  por  longo  período,  além  de  manter  o  controle  de  parâmetros 

nutricionais e cinéticos. O objetivo deste trabalho foi  avaliar  o  conteúdo protéico e 

lipídico  da  microalga  Arthrospira  (Spirulina  LEB  18)  no  cultivo  semicontínuo  com 

diferentes concentrações de nutrientes no meio.

MATERIAL E MÉTODOS

Microrganismo e Meio de Cultivo

Foi  utilizada  a  microalga  Arthrospira (Spirulina  LEB 18)  isolada  da  Lagoa 

Mangueira, localizada no município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul 
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(MORAIS et al., 2008), mantida em meio Zarrouk (ANDRADE & COSTA, 2007), com a 

seguinte composição (g.L-1): Solução A [NaHCO3 (16,8); NaNO3 (2,5); K2HPO4 (0,5)] e 

solução  B  [K2SO4 (1,0);  NaCl  (1,0);  MgSO4.7H2O (0,2);  CaCl2 (0,04);  FeSO4.7H2O 

(0,01);  EDTA  (0,08)  e  solução  traço  de  H3BO3,  MnCl2.4H2O,  ZnSO4.7H2O, 

CuSO4.5H2O,  NaMoO4,  NH4VO3,  K2Cr2(SO4)4.24H2O,  NiSO4.7H2O,  Na2WO4.2H2O, 

TiOSO4.H2SO4.8H2O, CO(NO3)2.6H2O].

Condições de Cultivo

Os cultivos foram realizados em biorreatores tipo “raceway” com volume útil 

de 5 L, agitação contínua realizada por pás rotativas a 18 rpm, 30°C, iluminância 3000 

lux e fotoperíodo 12h claro/escuro (RADMANN et al., 2007).

Os cultivos foram mantidos em modo semicontínuo, com concentração inicial 

de biomassa 0,15 g.L-1 e concentração de corte 0,5 g.L-1 (REICHERT  et al., 2006), 

sendo que o período de cultivo  entre  cada corte realizado  é denominado ciclo  de 

crescimento. A cada ciclo de crescimento os cultivos eram submetidos à filtração, em 

papel filtro quantitativo (Whatman 8 μm), para retirada da biomassa e reutilização do 

meio de cultivo. A evaporação foi controlada pela manutenção do volume das culturas 

com reposição diária de água.

Foram realizados 4 experimentos com diferentes concentrações da solução B 

do meio Zarrouk. Esta solução foi diluída em 25% (Z-B25), 50% (Z-B50) e 75% (Z-

B75) em relação a concentração original. O meio com 100% (Z-100) dos nutrientes 

também foi utilizado e adotado como padrão.
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Determinações Analíticas

A  concentração  de  biomassa  e  o  pH  dos  cultivos  foram  acompanhados 

diariamente.  A  concentração  de  biomassa  foi  determinada  através  da  medida  de 

densidade ótica das culturas em espectrofotômetro a 670 nm (Femto 700-Plus, Brasil), 

utilizando curva padrão que relaciona densidade ótica com peso seco de biomassa 

(RADMANN  et  al.,  2007).  As medidas  de pH foram realizadas em pHmetro digital 

(Quimis Q.400H, Brasil).

Foram avaliados ao final de cada ciclo de crescimento os teores de proteína e 

lipídios na biomassa, bem como a concentração de nitrogênio e fósforo no meio de 

cultivo. A biomassa foi seca em estufa a 40ºC. A determinação do teor de proteína foi 

realizada de acordo com o método de micro-Kjeldahl (AOAC, 1995). Os lipídios foram 

extraídos  utilizando  clorofórmio/metanol  2:1  e  determinados  gravimetricamente 

(FOLCH & LEES, 1957). A concentração de nitrogênio do meio foi realizada utilizando 

método colorimétrico proposto por CATALDO et al. (1975). A concentração de fósforo 

no meio foi determinada através de análise colorimétrica (PhosVer 3, Hach, USA).

Determinação dos Parâmetros Cinéticos

Para  cada  ciclo  de  crescimento  foi  determinado  a  velocidade  específica 

máxima de crescimento (μmáx, d-1) (BAILEY & OLLIS, 1986) e a produtividade média 

(Pmédia,  mg.L-1.d-1).  A velocidade  específica máxima de crescimento foi  determinada 

pela regressão exponencial  da fase logarítmica da curva de crescimento celular.  A 

produtividade  foi  obtida  segundo  a  equação  P  =  (Xt -  Xo).(t  -  to)-1 ,  onde  Xt é  a 

concentração celular (mg.L-1) no tempo t (d) e Xo (mg.L-1) a concentração celular no 

tempo  to (d).  As  velocidades  de  consumo  de  nitrogênio  e  fósforo  foram  obtidas 

segundo a equação q = (Ct -  Co).(t  -  to)-1 ,  onde Ct é  a concentração do nutriente 

(mg.L-1) no tempo t (d) e Co (mg.L-1) a concentração do nutriente no tempo to (d).
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Análise Estatística

Foi  aplicado Análise  de Variância  (ANOVA),  para comparação das médias 

dos  parâmetros  cinéticos  e  analíticos  com nível  de  confiança  de  95% (p  ≤  0,05), 

utilizando Teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os perfis da concentração de biomassa e consumo de nitrogênio e fósforo, 

estão apresentados na Figura 1 para o ensaio com meio Zarrouk padrão (Z-100).

As reduções nas concentrações de nitrogênio e fósforo, respectivamente, ao 

final dos ensaios foram de 67,1 e 47,6% (Z-B25); 83,8 e 60,1% (Z-B50); 84,2 e 54,0% 

(Z-B75) e 87,4 e 64,8% (Z-100) conforme mostra a Figura 1.

A Tabela 1 apresenta os valores médios dos parâmetros cinéticos para cada 

ciclo de crescimento da Arthrospira (Spirulina LEB 18) bem como as concentrações de 

lipídios e proteína na biomassa. A velocidade específica máxima de crescimento e 

produtividade,  foram reduzidas  a  cada  ciclo  de  crescimento,  com o  consumo dos 

nutrientes e a não reposição destes durante os experimentos.

As determinações das concentrações de proteína e lipídios foram realizadas 

na biomassa retirada ao final de cada ciclo de crescimento. Ao final de cada cultivo 

obteve-se o valor médio dessas concentrações. O teor médio de proteína nos cultivos 

foi 43,71±16,15; 43,96±9,41; 44,37±4,60 e 48,84±4,09% para os ensaios com Z-B25, 

Z-B50, Z-B75 e Z-100, respectivamente (Figura 2).
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FIGURA 1 Concentração de biomassa (), nitrogênio () e fósforo () para o cultivo 

de Arthrospira (Spirulina LEB 18) com meio Zarrouk padrão.

As concentrações médias de proteína não apresentam diferença significativa 

(p<0,0003), entre todos ensaios realizados. Estes teores de proteínas foram menores 

aos encontrados por OLGUÍM  et al. (1997), 54,3±13% de proteína na biomassa de 

Arthrospira cultivada sob regime semicontínuo em biorreator tipo “raceway” de 100 L, 

porém com alimentação de meio de cultivo a cada ciclo de crescimento.

O ensaio Z-B25 apresentou 4 ciclos de crescimento (101 d). Neste ensaio foi 

obtida biomassa com a máxima concentração de lipídios (9,38±3,35%) em relação aos 

demais ensaios realizados, e concentração protéica de 43,71±16,15%.

A variação na concentração de  proteína  na biomassa  foi  reduzida  com o 

aumento  da  concentração  de  nutrientes  do  meio.  O  ensaio  Z-100  apresentou 

biomassa com o máximo valor protéico e menor desvio padrão (48,81±4,09%). Valor 
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inferior  a  este  foi  verificado  na  biomassa  da  microalga  Muriellopsis (47,8±0,4%) 

cultivada em meio contendo, inicialmente, 0,02 g.L-1 de NaNO3 e regime semicontínuo 

com reposição diária de meio (BLANCO et al., 2007).

TABELA 1. Média e desvio padrão das respostas de velocidade específica máxima de 

crescimento  (μmáx,  d-1),  produtividade  média  (Pmédia,  mg.L-1.d-1)  e  concentração  de 

proteína e lipídios para Arthrospira (Spirulina LEB 18) cultivada com 25, 50, 75 e 100% 

da solução B do meio Zarrouk.

Ensaios Tempo de 
cultivo (d)  

Nº de 
dias por 

ciclo

µmáx 

(d-1)
Pmédia 

(mg.L-1.d-1)
Proteína 

(%)
Lipídios 

(%)

Z-B25 85
Média 21 0,121 22,15 43,71 9,38
Desvio padrão 15 0,036 11,56 16,15 3,35

Z-B50 78
Média 13 0,126 30,03 43,96 7,03
Desvio padrão 3 0,036 12,95 9,41 3,21

Z-B75 85
Média 14 0,118 26,95 44,37 4,25
Desvio padrão 3 0,029 5,67 4,60 1,20

Z-100 106
Média 15 0,115 23,94 48,81 8,10
Desvio padrão 3 0,037 3,46 4,09 4,77

O consumo de nutrientes e a não reposição destes no meio de cultivo afetou, 

para todos ensaios, a produtividade, que apresentou redução, em relação ao primeiro 

ciclo de crescimento de 83, 66, 35 e 18% para os ensaios com Z-B25, Z-B50, Z-B75 e 

Z-100, respectivamente. 

RAFIQUL (2005) obteve 58,6% de proteína e 7,4% de lipídios no cultivo com 

Arthrospira platensis em fotobiorreatores fechados com volume de meio de cultivo de 

250 mL, iluminância 2500 lux e temperatura controlada (32ºC), mantida em regime 

descontínuo (20 d).

Segundo  VARGAS  et  al.  (1998),  as  diferenças  encontradas  nas 

concentrações de proteína, também pode ser explicada de acordo com o período em 

que é coletada a biomassa, podendo ter variações de até 100% entre as fases lag, 

exponencial  e  estacionária.  Essas  diferenças  também podem estar  relacionadas  a 

variáveis  operacionais,  como agitação  dos  biorreatores,  altura  do meio  de  cultivo, 
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fotoperíodo e iluminância, que segundo GROBBELAAR (2007), são importantes para a 

composição da biomassa.

FIGURA 2 Média e desvio padrão dos teores de proteína (a) e lipídios (b) 

para os ensaios utilizando Z-B25, Z-B50, Z-B75 e Z-100.

Nos últimos ciclos de crescimento da  Arthrospira, os ensaios apresentaram 

concentração de nitrogênio até 80% abaixo da concentração inicial, porém ainda com 

produção  de  biomassa  protéica.  Segundo  SASSANO  et  al.  (2007)  em  condições 

mínimas de nitrogênio  no meio  de cultivo,  a  microalga degrada ficocianina,  que é 

utilizada como fonte reserva de nitrogênio.

Os  ensaios  Z-B50  e  Z-B75  apresentaram  duração  de  48  e  49  d, 

respectivamente, até o 4º ciclo de crescimento. Ao final deste período a concentração 

de proteína foi 46,10±2,59% e 46,24±2,20%, respectivamente, mostrando que para 

manter a biomassa com alta concentração de proteína por um período aproximado de 

50 d, pode ser utilizado, no cultivo, meio Zarrouk com a solução B diluída 50%.

CONCLUSÃO

Para  os  cultivos  semicontínuos,  sem  reposição  de  meio,  a  máxima 

concentração protéica (48,81±4,09%) na biomassa da  Arthrospira  (Spirulina  LEB 18) 
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foi  obtida no ensaio Z-100 e o máximo teor de lipídios (9,38±3,35%) foi  obtido no 

ensaio  Z-B25.  Porém,  no  ensaio  Z-B50,  a  microalga  Arthrospira  apresentou 

46,10±2,59% de proteína por um período de, aproximadamente, 50 d. Esta condição 

de cultivo  é  uma alternativa  para  obtenção  de  biomassa  com alto  teor  protéico  e 

melhor aproveitamento dos nutrientes do meio, já que estes não são repostos durante 

o cultivo, reduzindo os custos de produção.
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ARTIGO III: CULTIVO SEMICONTÍNUO DE Arthrospira 

(Spirulina) EM CONDIÇÕES NÃO CONTROLADAS E 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES
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CULTIVO SEMICONTÍNUO DE Arthrospira (Spirulina) EM CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS NÃO CONTROLADAS E DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

NUTRIENTES

RESUMO

A microalga Arthrospira possui alto teor de proteína e ácidos graxos e é cultivada para 
obtenção de biomassa microbiana. A utilização de fontes de nutrientes alternativas, 
que garantam altas produtividades e mantenham a qualidade do produto, é uma opção 
para  redução  dos custos  de produção  da  biomassa.  O objetivo  deste  trabalho  foi 
avaliar os parâmetros cinéticos de crescimento e os teores protéicos e de lipídios da 
microalga Arthrospira (Spirulina LEB 18). Os cultivos foram realizados em biorreatores 
tipo  “raceway”,  modo  semicontínuo  e  sob  condições  ambientais  não  controladas. 
Foram realizados ensaios utilizando meio Zarrouk padrão (Z-100) e meio Zarrouk com 
a solução B diluída 50% (Z-B50),  sendo que os meios utilizados foram preparados 
com água da Lagoa Mangueira. A temperatura e iluminância variaram de 16 a 42ºC e 
26,3  a  105,2  klux,  respectivamente.  As  máximas  velocidades  específicas  de 
crescimento e produtividades,  respectivamente,  foram encontradas no período com 
maior média de temperatura, 0,276 d-1 e 148,36 mg.L-1.d-1 (Z-B50) e 0,368 d-1 e 95,60 
mg.L-1.d-1 (Z-100). A concentração de proteína na biomassa, determinada a cada ciclo 
de crescimento, não apresentou diferença significativa (p>0,05) para os experimentos 
realizados. A concentração de lipídios na biomassa, ao final dos ensaios, apresentou 
redução em relação a concentração inicial de 22 e 52% para os ensaios Z-100 e Z-
B50, respectivamente.

Palavras-chave:  Arthrospira,  condições  não  controladas,  composição  da  biomassa, 
raceway, Spirulina.

ABSTRACT

The microalgae Arthrospira has high protein and fatty acids contents, it is cultivate to 
obtain microbial biomass. An option for costs reduction of biomass production is the 
use of alternative sources of nutrients that keep high productivity and product quality. 
The  objective  of  this  work  was  evaluate  the  growing  kinetics  parameters  and  the 
microalgae Arthrospira (Spirulina LEB 18) content of protein and lipid. Semicontinuous 
cultivation  were  carried  out  in  outdoor  open  raceway  ponds.  Was  used  Zarrouk’s 
medium standard (Z-100 test) and Zarrouk’s medium with the solution B diluted 50% 
(Z-B50 test),  and the media was prepared with water  from Mangueira Lagoon.  The 
temperature and illuminance alternate between 16 to 42ºC and 26.3 to 105.2 klux, 
respectively.  The maximum specific  growth rate and productivity,  respectively,  were 
obtained  in  a  period  with  the  highest  temperature  average,  0.276  d-1 and  148.36 
mg.L-1.d-1 (Z-B50) and 0.368 d-1 and 95.60 mg.L-1.d-1 (Z-100) Protein concentration on 
biomass, obtained at each growth cycle, did not show significant difference (p>0.05) for 
all experiments performed. The lipid content, in the end of the experiments, showed 
reduction of 22 and 52% for Z-B50 and Z-100 experiments, respectively.

Key words: Arthrospira, biomass composition, outdoor cultivation, raceway, Spirulina.
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INTRODUÇÃO

Um dos principais objetivos da biotecnologia de microalgas é a obtenção de 

elevada produtividade por volume de cultura iluminado (GROBBELAAR, 2007). Devido 

ao  aumento  na  demanda  por  produtos  considerados  naturais,  com  substâncias 

bioativas, tem se desenvolvido processos mais eficientes e em grande escala para 

obtenção destes bioprodutos (BLANCO  et  al.,  2007).  O crescimento de microalgas 

cultivadas  em  condições  ambientais  não  controladas  depende  das  variações  de 

temperatura, intensidade luminosa e duração dos ciclos claro-escuro.

Diversos estudos avaliam o potencial de regiões para o cultivo de microalgas 

avaliando principalmente  a relação da temperatura e intensidade luminosa com os 

parâmetros de crescimento celular (VOLTOLINA  et al., 2008; JIMÉNEZ  et al., 2003; 

HASE et al., 2000).

A  microalga  Arthrospira (Spirulina)  apresenta  alto  teor  protéico  e  alta 

digestibilidade,  além de possuir  em sua composição  ácidos  graxos,  sais  minerais, 

vitaminas e pigmentos (FOX, 1996). Possui certificado GRAS (Generally Recognized 

As Safe), o que torna possível sua utilização como alimento ou complemento alimentar 

sem oferecer risco à saúde humana.

A Arthrospira possui a vantagem de crescer em meio alcalino, dificultando a 

contaminação  por  outros  microrganismos,  podendo  ser  facilmente  cultivada  em 

biorreatores  abertos  (JIMÉNEZ  et  al.,  2003).  A  Lagoa  Mangueira,  localizada  no 

extremo sul do Brasil (33º 30’ 13’’ S e 53º 08’ 59’’ O) entre o Oceano Atlântico e a 

Lagoa  Mirim,  possui  pH acima de  8,0  e  características  físico-químicas,  como alta 

concentração  de  carbonato  e  bicarbonato,  que  a  torna  viável  para  o  cultivo  da 

microalga Arthrospira (COSTA et al., 2003).

A redução nos custos de produção através da utilização de meio de cultivo 

mais econômico,  é um fatores mais importantes no desenvolvimento de processos 

para produção de Arthrospira (OLGUÍN et al., 1997). A utilização de recursos naturais, 

como água da Lagoa Mangueira (COSTA  et al., 2004; COSTA  et al., 2003), é uma 

alternativa para produção de sua biomassa.
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Cultivos  semicontínuos  são  utilizados  como  alternativa  para  produção  de 

microalgas. Apresentam características como utilização do inóculo e dos nutrientes no 

meio de cultivo por longos períodos, além de manter altas produtividade (RADMANN 

et al., 2007)

Este trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros cinéticos de cultivo e a 

composição da microalga Arthrospira (Spirulina LEB 18), cultivada com água da Lagoa 

Mangueira  adicionada  de  diferentes  concentrações  de  nutrientes,  em  modo 

semicontínuo e sob condições não controlas.

MATERIAL E MÉTODOS

Microrganismo e Meio de Cultivo

Foi  utilizada  a microalga  Arthrospira  (Spirulina LEB 18),  isolada  da Lagoa 

Mangueira, localizada no município de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul 

(MORAIS et al., 2008), mantida em meio Zarrouk (ANDRADE & COSTA, 2007), com a 

seguinte composição (g.L-1): Solução A [NaHCO3 (16,8); NaNO3 (2,5); K2HPO4 (0,5)] e 

solução  B  [K2SO4 (1,0);  NaCl  (1,0);  MgSO4.7H2O (0,2);  CaCl2 (0,04);  FeSO4.7H2O 

(0,01);  EDTA  (0,08)  e  solução  traço  de  H3BO3,  MnCl2.4H2O,  ZnSO4.7H2O, 

CuSO4.5H2O,  NaMoO4,  NH4VO3,  K2Cr2(SO4)4.24H2O,  NiSO4.7H2O,  Na2WO4.2H2O, 

TiOSO4.H2SO4.8H2O, CO(NO3)2.6H2O].

Biorreatores e Condições de Cultivo

Os cultivos  foram realizados  na Planta  Piloto  de Produção  de  Arthrospira 

localizada no extremo sul do Brasil (33º 30’ 13’’ S e 53º 08’ 59’’ O) em biorreatores 

abertos tipo  “raceway” de 10 000 L,  com volume de meio  de 2 500 L  e agitação 

contínua realizada por pás rotativas a 18 rpm. Os experimentos foram realizados sob 

condições ambientais não controladas, cobertos por túnel de filme transparente com 

proteção  contra  raios  UV  (ANDRADE  &  COSTA,  2008).  Os  experimentos  foram 

realizados durante os meses de dezembro/2007 e janeiro/2008.
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Os cultivos foram mantidos em modo semicontínuo, com concentração inicial 

de biomassa 0,2 g.L-1 e concentração de corte 0,6 g.L-1, sendo que o período de cultivo 

entre  cada  corte  realizado  é  denominado  ciclo  de  crescimento.  A  cada  ciclo  de 

crescimento  os  cultivos  eram  submetidos  à  filtração  em  peneira  (75,0  µm)  para 

retirada da biomassa e reutilização do meio de cultivo. A evaporação foi controlada 

pela manutenção do volume das culturas com reposição diária de água destilada.

Foram realizados 2 diferentes experimentos utilizando a solução B do meio 

Zarrouk diluída 50% (ensaio Z-B50) e o meio na concentração padrão (ensaio Z-100). 

Ambos os experimentos, tiveram os componentes do meio Zarrouk diluídos na água 

da Lagoa Mangueira.

Determinações Analíticas

A  concentração  de  biomassa,  pH  dos  cultivos,  iluminância  e  temperatura 

ambiente  foram  acompanhados  diariamente.  A  concentração  de  biomassa  foi 

determinada através da medida de densidade ótica das culturas em espectrofotômetro 

a 670 nm (Quimis Q.108D, Brasil), utilizando curva padrão que relaciona densidade 

ótica com peso seco de biomassa (RADMANN et al., 2007). As medidas de pH foram 

realizadas  em  pHmetro  digital  (Analion  TN.602,  Brasil).  A  iluminância  foi  medida 

através de luxímetro digital (Minipa MLM 1332, China) e para acompanhamento da 

temperatura ambiente foi utilizado termômetro com registro de temperaturas máximas 

e mínimas.

Foram avaliadas a cada 3 d as concentrações de fósforo e nitrogênio no meio 

de cultivo. A concentração de fósforo foi determinada através de análise colorimétrica 

(PhosVer  3,  Hach,  USA).  A  concentração  de  nitrogênio  foi  determinada  utilizando 

método colorimétrico proposto por CATALDO et al. (1975).

Ao final de cada ciclo de crescimento foram avaliadas as concentrações de 

proteína e lipídios na biomassa. A determinação do teor de proteína foi realizada de 

acordo com o método de micro-Kjeldahl (AOAC, 1995). Os lipídios foram extraídos 

utilizando  clorofórmio/metanol  2:1  e  determinados  gravimetricamente  (FOLCH  & 

LEES, 1957).
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Determinação dos Parâmetros Cinéticos

Para  cada  ciclo  de  crescimento  foi  determinado  velocidade  específica  de 

crescimento (μX, d-1), velocidade específica máxima de crescimento (μmáx, d-1) (BAILEY 

& OLLIS, 1986), produtividade média (Pmédia, mg.L-1.d-1) e velocidade de consumo de 

nitrogênio  e  fósforo  (qN e  qP,  mg.L-1.d-1).  A  velocidade  específica  máxima  de 

crescimento foi determinada pela regressão exponencial da fase logarítmica da curva 

de crescimento celular. A produtividade foi obtida segundo a equação P = (Xt - Xo).(t - 

to)-1 ,  onde  Xt é  a  concentração  celular  (mg.L-1)  no  tempo  t  (d)  e  Xo (g.L-1)  a 

concentração celular  no  tempo to (d).  As velocidades  de consumo de nitrogênio  e 

fósforo  foram  obtidas  segundo  a  equação  q  =  (Ct -  Co).(t  -  to)-1 ,  onde  Ct é  a 

concentração do nutriente (mg.L-1)  no tempo t  (d) e Co (mg.L-1)  a concentração do 

nutriente no tempo to (d).

Análise Estatística

Foi aplicado Análise de Variância (ANOVA), para  comparação das médias 

dos  parâmetros  cinéticos  e  analíticos  com nível  de  confiança  de  95% (p  ≤  0,05), 

utilizando Teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra as curvas de crescimento para a microalga  Arthrospira 

(Spirulina LEB  18)  e  os  consumos  de  nitrogênio  e  fósforo  nos  cultivos.  O  cultivo 

utilizando 50% da solução B do meio Zarrouk e água da Lagoa Mangueira (Z-B50) 

apresentou maior número de ciclos de crescimento, 5 ciclos (48 d). Neste ensaio, o 

fósforo  foi  consumido  completamente  pela  microalga  e  o  nitrogênio  apresentou 

redução de 98,2% em relação à concentração inicial.

O ensaio realizado com meio padrão e água da Lagoa Mangueira (Z-100) 

apresentou 4 ciclos de crescimento (28 d), com redução de 52,6% de fósforo e 79,8% 

de nitrogênio.
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As máximas velocidades de consumo de nitrogênio foram 31,33 mg.L-1.d-1 (Z-

B50) e 24,30 mg.L-1.d-1 (Z-100). Para o consumo de fósforo, essas velocidades foram 

de 4,60 mg.L-1.d-1 (Z-B50) e 3,31 mg.L-1.d-1 (Z-100).

As microalgas  Chlorella vulgaris e  Scenedesmus rubescens,  cultivadas em 

meio sintético (SHI  et al., 2007), apresentaram em 5 dias de cultivos, velocidade de 

consumo de fósforo e nitrogênio, respectivamente, 0,53 mg.L-1.d-1 e 0,56 mg.L-1.d-1 (C. 

vulgaris) e 0,55 mg.L-1.d-1 e 0,57 mg.L-1.d-1 (S. rubescens). 

 No presente  estudo,  o pH dos cultivos  variou entre 9,30 e  12,02.  Estes 

valores foram elevados, pois foi utilizada água da Lagoa Mangueira, que por ser rica 

em carbonatos, eleva o pH do meio de cultivo (COSTA et al., 2004). O pH elevado é 

importante para cultivos de Arthrospira em sistemas abertos, pois torna o meio seletivo 

e previne a contaminação por outros microrganismos (COSTA et al., 2004).

FIGURA 1 Curvas de crescimento celular () e consumo de nitrogênio () e fósforo 

() no cultivo de Arthrospira (Spirulina LEB 18) com água da Lagoa Mangueira e Meio 

Zarrouk diluído 50% (a) e na concentração padrão (b).

A água da Lagoa Mangueira pode ser utilizada como meio de cultivo para 

Arthrospira platensis  por um período de 300 h e após deve ser suplementada por 

outros  nutrientes  para  manter  o  crescimento  celular  (COSTA  et  al.,  2002). 

Experimentos  utilizando  água da Lagoa  Mangueira  adicionada  de nutrientes  foram 
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realizados  por  COSTA  et  al.  (2003)  no  cultivo  de  A.  platensis.  Os  resultados 

mostraram que os máximos valores de velocidade  de crescimento e concentração 

celular, bem como maior tempo de cultivo, foram obtidos utilizando, além das fontes de 

carbono e nitrogênio, fontes de fósforo, enxofre, ferro e magnésio.

A Figura 2 mostra o comportamento da temperatura e da iluminância durante 

os ensaios,  com variações entre 16 e 42ºC e 26,3 e 105,2 klux,  respectivamente. 

Segundo  COLLA  et  al.  (2007)  o  aumento  da  temperatura  tem  efeito  positivo  na 

produção de proteínas e lipídios. 

FIGURA 2 Variação da iluminância (), temperatura máxima () e temperatura 

mínima () nos cultivos com Arthrospira (Spirulina LEB 18)

Para  ambos  os  ensaios  realizados,  os  máximos  valores  de  velocidade 

específica de crescimento (μmáx) e produtividade (Pmédia) (Tabela 1) foram encontradas 

para  o  terceiro  ciclo  de  crescimento,  em  que  foi  registrado  a  maior  média  de 

temperatura, 40ºC (Figura 2).

A  produtividade  média  para  cada  ciclo  de  crescimento  variou  de  3,06  a 

148,36  mg.L-1.d-1 e  de  16,68  a  95,60  mg.L-1.d-1 para  os  ensaios  Z-B50  e  Z-100, 

respectivamente.
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De acordo  com a Figura  3,  as  máximas  velocidades  de crescimento  (μx) 

foram encontradas, para ambos os ensaios, nos períodos em que foram registradas as 

maiores iluminâncias.

A  queda  de  produtividade  observada  no  quarto  ciclo  de  crescimento  do 

ensaio  Z-B50 pode  estar  relacionada  ao  fenômeno  da  fotoinibição,  já  que  neste 

período foi registrado a média mais elevada de iluminância (79,83 klux). A fotoinibição 

ocorre  quando  o  fluxo  de  fótons  absorvido  pelos  cloroplastos  é  muito  alto  e  a 

concentração de elétrons de alta energia na célula é excessiva para ser consumida 

pelo Ciclo de Calvin.  Estes elétrons de alta energia reagem com a água e formam 

peróxido de hidrogênio, tóxico às células (GRIMA et al., 1996).

FIGURA 3 Velocidade de crescimento em função da iluminância nos ensaios com 

água da Lagoa Mangueira e Meio Zarrouk diluído 50% (a) e na concentração padrão 

(b).

OLGUÍN  et  al.  (1997) relataram as maiores produtividades de  Arthrospira, 

cultivada  em  modo  semicontínuo  e  condições  não  controladas  de  temperatura  e 

iluminância,  quando estas condições atingiram valores máximos (25ºC e 47,5 klux, 
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respectivamente),  no  entanto  estes  valores  foram  inferiores  aos  encontrados  no 

presente trabalho.

Cultivo semicontínuo de A. platensis foi realizado por RADMANN et al. (2007) 

e apresentou média de velocidade específica máxima de crescimento e produtividade 

0,134  d-1 e  34,0  mg.L-1.d-1,  respectivamente,  cultivada  com meio  Zarrouk.  Quando 

cultivada  com  meio  diluído  50%  apresentou  velocidade  específica  máxima  de 

crescimento 0,116 d-1 e produtividade 40,0 mg.L-1.d-1.

OLIVEIRA  et  al.  (1999)  relataram  que  a  produtividade  do  cultivo  de  A. 

máxima e  A. platensis aumentou com a elevação de temperatura, porém essa teve 

queda de 50% quando a temperatura foi maior que 40ºC.

O ensaio Z-B50 apresentou maior número de ciclos de crescimento e menor 

redução das concentrações de proteína e lipídios. A máxima concentração de proteína 

(62,5%) foi obtida na biomassa produzida no terceiro ciclo de crescimento do Z-B50 

(Tabela 1), porém não apresentou diferença significativa (p>0,05) quando comparado 

com os demais teores protéicos. Para o ensaio Z-100, a concentração de proteína 

aumentou a cada ciclo  de crescimento,  porém sem diferença significativa  (p>0,05) 

entre os ciclos.

Esses resultados foram superiores aos encontrados por OLGUÍN et al. (1997) 

quando  cultivaram  Arthrospira em  modo semicontínuo  e  obtiveram  biomassa  com 

concentração protéica variando de 17,5 a 50,6%. COLLA et al. (2007) cultivaram A. 

platensis LEB 52 em meio  Zarrouk e obtiveram biomassa com 57,6% de proteína 

quando cultiva a 30ºC e 65,5% de proteína a 35ºC.

A  concentração  de  lipídios  na  biomassa  do  último  ciclo  de  crescimento 

apresentou redução de 22 e 52% para os ensaios Z-B50 e Z-100, respectivamente, 

em relação ao primeiro ciclo. Essa redução não foi significativa (p>0,05) até o terceiro 

ciclo de crescimento do ensaio Z-B50 e até o segundo ciclo do ensaio Z-100.
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Tabela  1.  Velocidade  específica  máxima  de  crescimento  (μmáx,  d-1),  produtividade 

média  (Pmédia,  mg.L-1.d-1),  velocidade  de consumo de nitrogênio  e  fósforo  (qN e  qP, 

mg.L-1.d-1) e concentrações de proteína e lipídios (%) para Arthrospira (Spirulina LEB 

18) cultivada com água da Lagoa Mangueira e meio Zarrouk diluído 50% (Z-B50) e 

água da Lagoa Mangueira e meio Zarrouk 100% (Z-100).

Ensaios
Ciclos de 

crescimento / 
nº de dias

µmáx 

(d-1)
Pmédia 

(mg.L-1.d-1)
qN 

(mg.L-1d-1)
qP 

(mg.L-1d-1)
Proteína 

(%)
Lipídios 

(%)

Z-B50

1 / 5 0,165 74,87 31,33 2,60 57,12 9,24

2 / 6 0,211 70,02 20,25 1,45 60,71 8,52

3 / 4 0,276 148,36 1,60 4,60 62,49 8,02

4 / 16 0,135 24,33 1,37 0,64 55,70 7,13

5 / 17 0,115 3,06 3,26 0,87

Média 0,180 64,13 11,56 2,03 59,01 8,23
Desvio 
Padrão 0,065 56,03 13,59 1,62 3,14 0,89

Z-100

1 / 5 0,245 86,55 24,30 2,60 54,80 7,61

2 / 5 0,200 76,82 4,61 3,31 60,52 6,65

3 / 4 0,368 95,60 11,83 3,06 62,20 3,62

4 / 14 0,277 16,68 3,12 0,21

Média 0,27 68,91 10,97 2,30 59,17 5,96
Desvio 
Padrão 0,07 35,66 9,67 1,42 3,88 2,08

A concentração  de  lipídios  encontrado  por  COLLA  et  al. (2007)  para  A. 

platensis LEB 52 foi 8,2% e 10,0%, quando cultivada em meio Zarrouk a 30 e 35ºC, 

respectivamente. A. máxima e A. platensis apresentaram biomassa com teor protéico 

e lipídico variando, respectivamente, de 62,8 a 70,2% e 6,0 a 7,3% (A. máxima) e 59,4 

a 71,6% e 6,3 a 7,2% (A. platensis), quando cultivadas em temperaturas variando de 

20 a 40ºC (OLIVEIRA et al., 1999).
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CONCLUSÃO

Os maiores valores para velocidade específica de crescimento e produtividade 

da  Arthrospira LEB  18  no  ensaio  Z-B50  foi  0,276  d-1 e  148,36  mg.L-1.d-1, 

respectivamente.  Para  o  ensaio  Z-100,  esses  resultados  foram  0,368  d-1 e  95,60 

mg.L-1.d-1. Para ambos os experimentos, esses valores foram obtidos no período com 

a  maior  média  de  temperatura  (40ºC).  A  concentração  de  proteína  na  biomassa, 

determinada  a  cada  ciclo  de  crescimento,  não  apresentou  diferença  significativa 

(p>0,05) para os dois experimentos realizados e a concentração de lipídios apresentou 

redução de 22 e 52% para os ensaios Z-B50 e Z-100, respectivamente.

O cultivo, em condições ambientais não controladas, da microalga Arthrospira 

(Spirulina LEB 18) em biorreatores abertos e regime semicontínuo se mostrou viável 

utilizando como meio de produção água da Lagoa Mangueira e meio Zarrouk, com a 

solução B diluída 50%, apontando para a redução dos custos de produção, podendo 

tornar viável o cultivo comercial de Arthrospira no sul do Brasil.
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CONCLUSÕES

Para  todos  ensaios  realizados,  foi  observada  redução  na  velocidade 

específica  máxima de crescimento  e produtividade média  da microalga  Arthrospira 

(Spirulina LEB 18), a cada ciclo de crescimento, devido ao consumo dos nutrientes do 

meio de cultivo e a não reposição destes.

No cultivo realizado em biorreatores com volume de meio de 5 L, os máximos 

valores de velocidade  específica  de crescimento  (0,184 d-1)  e  produtividade  média 

(48,03 mg.L-1.d-1) foram obtidos no ensaio utilizando meio Zarrouk com a solução B 

diluída 50% (Z-B50). Porém para os ensaios com 50 e 75% (Z-B75) da solução B do 

meio Zarrouk, com 45 d de cultivo e reduções de 55 e 40% nas concentrações de 

nitrogênio  e  fósforo,  respectivamente,  as  velocidades  específicas  máximas  de 

crescimento e produtividade foram 0,118 d-1 e 25,87 mg.L-1.d-1 (Z-B50) e 0,099 d-1 e 

24,2 mg.L-1.d-1 (Z-B75), mostrando que a microalga Arthrospira pode ser cultivada, em 

pequena escala, até 45 d em modo semicontínuo com meio de cultivo formulado com 

menor concentração dos nutrientes do meio Zarrouk e sem reposição deste, mantendo 

elevadas a velocidade de crescimento e produtividade da microalga e reduzindo os 

custos de produção.

O cultivo em condições ambientais não controladas, com volume de meio de 

2 500 L, apresentou as máximas  velocidade específica de crescimento (0,276 d-1) e 

produtividade  (148,36  mg.L-1.d-1)  no  ensaio  Z-B50.  Para  o  ensaio  utilizando  meio 

Zarrouk  padrão  (Z-100),  esses  resultados  foram  0,368  d-1 e  95,60  mg.L-1.d-1, 

respectivamente.  Para  ambos  os  experimentos,  esses  valores  foram  obtidos  no 

período com a maior média de temperatura (40ºC).

Para  os  ensaios  realizados  com  volume  de  meio  de  5  L,  a  biomassa 

analisada a cada ciclo de crescimento, apresentou  a máxima concentração protéica 

(48,81±4,09%) no ensaio Z-100 e o máximo teor de lipídios (9,38±3,35%) foi obtido no 

ensaio  Z-B25.  Porém,  no  ensaio  Z-B50,  a  microalga  Arthrospira  apresentou 

46,10±2,59% de proteína por um período de, aproximadamente, 50 d. Esta condição 

de cultivo  é  uma alternativa  para  obtenção  de  biomassa  com alto  teor  protéico  e 

melhor aproveitamento dos nutrientes do meio, já que estes não são repostos durante 

o cultivo.
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Para  os  ensaios  em  biorreatores  com  volume  de  meio  de  2  500  L,  a 

concentração de proteína na biomassa, determinada a cada ciclo de crescimento, não 

apresentou diferença significativa (p>0,05) para os dois experimentos realizados e a 

concentração de lipídios apresentou redução de 22 e 52% para os ensaios Z-B50 e 

Z-100, respectivamente.

O cultivo da microalga se mostrou viável utilizando como meio de produção 

água da Lagoa Mangueira e meio Zarrouk, com a solução B diluída 50%, apontando 

para a redução dos custos de produção, podendo tornar viável o cultivo comercial de 

Arthrospira no sul do Brasil.
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