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“Even asleep, mentality's awake 

Nobody realizes how much we can take 

Let's save the future of the world for our sake 

Crawl forwards ever, backwards never 

We were the students but now we're the ones who 

teach 

We were the children and your lies we did believe 

But we ain't kids no more and we don't need a 

speech 

Go forwards ever, backwards never…” 

 

Mentality  

Strength To Survive - Soldiers of Jah Army 

http://letras.terra.com.br/soja/1997181/
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RESUMO 

As microalgas podem ser consideradas como um dos mais eficientes sistemas 
biológicos de transformação de energia solar em compostos orgânicos. Quando 
cultivadas em meios adequados, certas espécies podem duplicar sua biomassa 
diariamente. Além disso, possuem inúmeras vantagens, como: elevada velocidade de 
crescimento; potencial para absorver CO2, reduzindo assim a quantidade de emissões 
deste gás na atmosfera e diminuindo o efeito estufa. O objetivo do trabalho foi estudar 
o efeito do uso de pentoses no cultivo de Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris, 
Chlorella homosphaera, Dunaliella salina, Spirulina paracas e Synechococcus 
nidulans, avaliando o perfil cinético do crescimento e a capacidade de produção de 
carboidratos e proteínas. Para o cultivo das microalgas foram utilizados os meios: 
Zarrouk, Bristol`S Modificado e DUN. Em todos os meios o componente nitrogenado 
foi reduzido pela metade e utilizado 1%, 5%, 10%, 20% e 30% de pentoses, com 
concentrações de xilose e arabinose que representassem as mesmas presentes em 
caldo hidrolisado do bagaço de cana de açúcar pré-tratado. Os cultivos foram 
realizados em fotobiorreatores de 2 L, mantidos em estufa a 30 ºC, fotoperíodo de 12h 
claro/escuro e 2500 Lx, com agitação a uma vazão de 0,75 v.v.m. . O crescimento de 
biomassa foi monitorado diariamente pela densidade ótica das culturas em 
espectrofotômetro a 670nm. Foram avaliados parâmetros cinéticos como a 
concentração máxima de biomassa, produtividade máxima e velocidade específica 
máxima de crescimento. A determinação do consumo das pentoses foi realizada 
através da metodologia de Somogy e Nelson, para a determinação de carboidratos foi 
utilizada uma adaptação do método do ácido 3,5 dinitro salicílico, as proteínas foram 
quantificadas pelo método de micro-Kjeldahl. Todas as microalgas foram capazes de 
consumir em no máximo quatro dias as concentrações de pentoses, e logo após esta 
etapa mixotrófica manter-se em crescimento autotrófico, destacando-se as cepas de 
Dunaliella salina e Synechococcus nidulans que esgotaram as maiores concentrações 
utililizadas em dois dias de cultivo. Para as cianobactérias estudadas, Spirulina 
paracas cultivada com 10% de C5, foi a que obteve os melhores resultados de 
concentração celular, produtividade e velocidade específica de crescimento máxima, 
1,364 g.L-1, 0,128 g.L-1.dia-1 e 0,240 dia-1. Em relação ao efeito na composição da 
biomassa, Synechococcus nidulans produziu o maior teor de proteínas, 62,9%, nos 
ensaios com 10% de C5. Já as cepas de Chlorophytas os melhores resultados foram 
obtidos com o uso de 5% de C5, para os parâmetros cinéticos destacam-se os valores 
encontrados para Dunaliella salina, onde a maior concentração de biomassa, 
produtividade e velocidade específica de crescimento foram 1,246 g.L-1, 0,091 g.L-

1.dia-1 e 0,379 dia-1, respectivamente. Chlorella minutissima e Dunaliella salina foram 
as melhores produtoras de carboidratos, alcançando 58,6%/0,3 g.L-1e 23,07%/0,29 
g.L-1,respecivamente. Logo, o uso de pentoses nas microalgas em substituição as 
fontes tradicionais de carbono, resultou no crescimento das mesmas, o que mostra 
que estas podem agir como intermediários para a absorção de açúcares de cinco 
carbonos. 

 
Palavras-chave: arabinose, carboidratos, Chlorophyta, cianobactéria, pentoses, xilose 
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ABSTRACT 

Microalgaes can be considerated the most efficient transformation biologic system of 
solar energy in organic composts. When cultivated in adequate medium, some species 
can duplicate their biomass daily. Moreover, they have numerous advantages, as: high 
growing speed, have potential to absorb CO2, reducing the quantity of this gas on 
atmosphere and so decreasing the greenhouse effects. The work objective was study 
the effect of using pentose on the Chlorella minutíssima, Chlorella vulgaris, Chlorella 
homosphaera, Dunaliella salina, Spirulina paracas and Synechococcus nidulans, 
evaluating the kinetic growing profile and the capacity of  carbohydrates fermentable 
production. For microalgaes cultivation was used the mediums: Zarrouk, Modified 
Bristol`S and DUN. All the mediums had the content of nitrogen reduced by half and 
utilized 1%, 5%, 10%, 20% and 30% of pentoses, with xylose and arabinoses 
concentration who represents the same present in broth hydrolyzed sugarcane 
bagasse pretreated. The cultures were performed in duplicate on 2 L fotobioreactors, 
kept in stoves at 30 °C, photoperiod of 12 h light/dark and 250 Lx with 0,75 v.v.m 
agitation. The biomass growing was daily monitored by the optic density of culture by 
spectrophotometer at 670 nm. Kinetic parameters were evaluated as maximum 
biomass concentration, maximum productivity and maximum specific growing speed. 
The pentoses consume determination was realized by Somogy and Nelson 
methodology, for carbohydrates determination was used an adaptation of 3,5-
dinitrosalicylic acid method and the proteins were quantified by micro-kjeldahl method. 
All microalgaes were able to consume in maximum four days the pentoses 
concentration, and after this mixotrophic stage keep in autotrophic grow, standing out 
the strains of Dunaliella salina and Synechococcus nidulans who consumed the major 
concentrations utilized in two days of culture. For the studied cyanobacterias, Spirulina 
paracas cultivated with 10 % of C5, was who obtained the better results of cellular 
concentration, productivity and maximum specific growing speed, 1,364 g.L-1, 0,128 
g.L-1.day-1 and 0,240 day-1. About the effect on biomass composition, Synechococcus 
nidulans produced the higher protein content, 62,9% and 33,3 g.L-1 trials with 5% of 
C5. Already the strains of Chlorophytas the best results were obtained with the use of 
5% of C5, for the kinetics parameters stands out the values found for Dunaliella salina, 
where the highest biomass concentration, productivity and specific growing speed, 
were 1,246 g.L-1, 0,091 g.L-1.day-1 and 0,379 day-1, respectively. Chlorella minutissima 
e Dunaliella salina were the best carbohydrates producers reaching 58,6%/0,3 g.L-1 
and 23,07%/0,29 g.L-1, respectively. Therefore, the use of pentoses on microalgaes in 
substitution for traditional carbon source, results in them growing, which shows that 
they can work as intermediaries to five carbons sugar absorption  
 
Keywords: arabinose, carbohydrates, Chlorophyta, cyanobacteria, pentoses, xylose. 
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1.1 INTRODUÇÃO  

 Algas são basicamente um grande e diversificado grupo, tipicamente formado 

por micro-organismos autotróficos, que variam de formas unicelulares a multicelulares. 

Estes tem o potencial de produzir consideravelmente uma maior quantidade de 

lipídeos e biomassa por hectare do que qualquer tipo de biomassa terrestre, além de 

possibilitar o uso de terras ociosas, não competindo assim com alimentos ou outras 

culturas. As algas podem ser cultivadas fotossinteticamente usando a luz solar como 

energia e o CO2 como fonte de carbono, seus cultivos podem ser realizados em 

lagoas rasas, abertas ou fechadas, ou em fotobiorreatoes de diferentes formas. O uso 

de fotobiorreatoes e ambientes controlados aumentam a produtividade destes micro-

organismos (SING e GU, 2010). 

A biomassa de microalgas pode ser empregada para obtenção de 

biocompostos, como suplemento alimentar humano, alimento animal ou fonte de 

biocombustíveis (ANDRADE e COSTA, 2008). 

A composição bioquímica da biomassa das microalgas não é determinada 

somente pela natureza de cada espécie algal, dependendo de fatores como, 

intensidade de luz, temperatura, pH, nutrientes e agitação (MIAO e WU, 2004). 

Pesquisas relacionadas com a interação entre intensidade luminosa, 

temperatura, agitação e concentração de nutrientes podem contribuir para a 

otimização do cultivo, pois o crescimento de microalgas deriva de diversas reações 

bioquímicas e biológicas. O pH do meio também é importante no processo de cultivo, 

variando de neutro a alcalino para a maioria das espécies de microalgas (RAVEN, 

1990). 

Entre os recursos biológicos mais importantes atualmente pode-se destacar as 

microalgas, que vem recebendo atenção por inúmeras razões, dentre elas os 

confrontos energéticos de um futuro próximo, estima-se que 25% das necessidades 

globais de energia possam ser supridas pela biomassa destes micro-organismos 

(RAWAT et al., 2011). Várias espécies de Chlorella, Dunaliella e Spirulina, vem sendo 

cultivados comercialmente, para diversas aplicações, tanto para a produção de 

combustíveis, como para alimentação, químicos de alto valor, aquicultura alimentar e 

fármacos. Além destas outra maneira de utilização das microalgas é o monitoramento 

da proliferação de algas tóxicas e da produtividade primária dos oceanos, através do 

controle da biomassa (GRIFFITHS et al., 2011). 

 A hemicelulose é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, que 

pode ser considerada uma boa alternativa a produção de bioetanol. Um dos principais 
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componentes da biomassa hemicelulósica são as pentoses (C5), e a conversão destes 

açúcares a etanol é considerada uma problemática diretamente relacionada com o 

rendimento da conversão desses açúcares a etanol. Nos últimos anos, grandes 

avanços vem acontecendo com relação a essa conversão, no entanto ainda existem 

impedimentos técnicos e econômicos para o desenvolvimento de processos 

comercialmente viáveis utilizando esses açúcares (CHANDEL et al., 2011). 

 Entre as problemáticas de conversão de pentoses em etanol está a tecnologia 

de fermentação, já que o processo fermentativo usando bactérias e leveduras para 

produzir produtos químicos a partir de hexoses é bem conhecida, porém a capacidade 

de fermentar açúcares de cinco carbonos é escassa. A capacidade de fermentar 

pentoses não é generalizada entre os micro-organismos, e as espécies de leveduras 

mais promissoras até o momento são Candida shehatae, Pichia stipitis e Pachysolen 

tannophilus (HAHN- HAGERDAL et al., 2007; CHANDEL et al., 2008).  

 Uma das maneiras de auxílio seria então, encontrar micro-organismos capazes 

de consumir estas pentoses e converte-las em açúcares passíveis de fermentação por 

processos tradicionais. Em busca disto este trabalho tem como objetivo estudar a 

resposta do uso de açúcares de cinco carbonos, como nutriente alternativo, em 

cultivos de diferentes cepas de microalgas, avaliando o perfil cinético do crescimento e 

a capacidade de produção de carboidratos fermentescíveis. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Estudar o efeito do uso de pentoses no cultivo de diferentes cepas de 

microalgas, associado à redução do teor de nitrogênio, avaliando o perfil cinético do 

crescimento e a capacidade de produção de carboidratos fermentescíveis e proteínas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Realizar cultivos de Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris, Chlorella 

homosphaera, Dunaliella salina, Spirulina paracas e Synechococcus nidulans, com 

diferentes concentrações de pentoses, que representem os mesmos teores presentes 

no caldo hidrolisado do bagaço da cana de açúcar (1, 5, 10, 20 e 30%) associadas à 

redução de 50% do componente nitrogenado; 

Caracterizar as biomassas obtidas com relação ao teor de carboidratos e 

proteínas; 
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Determinar para os cultivos, as melhores condições para produção de 

carboidratos fermentescíveis e proteínas. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Microalgas podem produzir vários compostos pela fotossíntese, e também pelo 

catabolismo dos carboidratos por meio da respiração endógena no escuro sob 

condições aeróbias e através de fermentação sob condições anaeróbias. Embora o 

armazenamento de compostos endógenos seja completamente decomposto em 

dióxido de carbono por respiração aeróbia vários produtos finais são formados pela 

fermentação anaeróbia. Produtos finais como o bioetanol são obtidos através do 

processo de fermentação (UENO et al., 1998). A aplicação de carboidratos produzidos 

por microalgas marinhas pode gerar uma alternativa de biomassa para produção de 

bioetanol (MATSUMOTO et al., 2003).  

Em relação aos vegetais superiores, as microalgas apresentam várias 

vantagens, tais como maior eficiência fotossintética, rápido crescimento, maior 

produção de biomassa por área, a produção não segue regime de safras, sendo a 

coleta diária, cultivo em condições climáticas e em solos não adequados às culturas 

tradicionais, utilização de áreas desérticas, com baixo valor econômico para outros 

usos. No cultivo de microalgas pode ser usada água do mar, águas salobras e, como 

fontes de carbono, resíduos industriais, como por exemplo, efluentes orgânicos e CO2, 

sendo a captação deste último, pelas microalgas, bastante elevada (BERTOLDI et al., 

2008). Estes micro-organismos são considerados uma potencial fonte de substrato 

fermentável uma vez que, de acordo com as condições de cultivo, podem ter níveis 

elevados de compostos de carbono em sua composição, diretamente disponíveis para 

a fermentação ou após pré-tratamento. Várias microalgas podem produzir bioetanol 

quando fermentadas, como Chamydomonas sp., Chlorella sp.,Oscillatoria sp. 

Cyanothece sp. e S. platensis (UENO et al., 1998).  

A fonte de carbono que é necessário para o cultivo de microalgas representa 

60,0% dos custos para o nutriente. O uso de fontes alternativas de carbono para o 

cultivo de microalgas, como o CO2 emitido a partir da queima de carvão em usinas de 

energia, bem como minimizar os problemas causados pela emissão desse gás, como 

o aquecimento global, reduz os custos com este nutriente e gera créditos de carbono 

que podem ser negociados com países que precisam reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa (HUGHES e BENEMANN, 1997). Outra fonte a ser considerada seria 

então o uso de resíduos da produção de bioetanol de cana de açúcar como nutrientes 
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para o cultivo de microalgas, ou até mesmo para a substituição da fonte de carbono 

em cultivos microalgais. 

As tecnologias para a obtenção de bioetanol com base em materiais 

lignocelulósicos envolvem a hidrólise dos polissacarídeos da biomassa em açúcares 

fermentescíveis e sua posterior fermentação para a produção do bioetanol. Para 

executar essa tarefa, a hidrólise utiliza tecnologias complexas e multifásicas, com base 

no uso de rotas ácidas e/ou enzimáticas para a separação dos açúcares e remoção da 

lignina. A biomassa celulósica que é composta de cadeias de celulose (polissacarídeo 

formado por moléculas de glicose ligadas através de ligações β-1,4-glicosídicas) 

unidas entre si por ligações de hidrogênio. Essas longas fibras celulósicas são, por 

sua vez, recobertas por hemiceluloses (polissacarídeos ramificados formados 

principalmente por D-xilose com pequenas quantidades de L-arabinose, D-glicose, D-

manose, D-galactose, ácido glucurônico e ácido manurônico) e ligninas (redes 

poliméricas tridimensionais formadas por unidades fenilpropano interligadas). As 

cadeias de hemicelulose são formadas por monômeros de arabinose ou xilose, a 

hidrólise da hemicelulose resulta em moléculas de arabinose ou xilose (OGEDA e 

PETRI, 2010). 

A absorção de compostos de cinco carbonos se torna importante a partir do 

momento em que tecnologias para a produção de etanol de segunda geração se 

tornam viáveis, pois a hidrólise de lignocelulose gera principalmente glicose 

fermentescível, xilose e pequenas quantidades de arabinose, ambas não 

fermentescíveis pelo atual processo (FORTMAN et al., 2008), logo encontrar 

intermediários capazes de realizar esta absorção se torna cada vez mais importante, 

sob o ponto de vista tecnológico. 

Pesquisas com microalgas no Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB), da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG vêm sendo realizadas desde 1996. Já 

foram estudados substratos alternativos para o crescimento (ANDRADE e COSTA, 

2008; ANDRADE e COSTA, 2007; COSTA et al., 2003), configurações de 

fotobiorreatores e modos de cultivo (REICHERT et al., 2006; RADMANN, et al., 2007; 

COSTA et al., 2004), efeito de fatores como temperatura (COLLA et al., 2004), 

iluminância (ANDRADE e COSTA, 2007), taxa de renovação e concentração de corte 

(REINEHR et al., 2006) no crescimento e composição da biomassa de microalgas. 

Foram realizados estudos de custos de produção (COZZA, 1999), do potencial 

antitumoral (LOPES et al., 2004) e hipocolesterolêmico (COLLA et al., 2008) da 

microalga Spirulina, modelagem matemática do crescimento de Spirulina (COSTA et 
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al., 2002; COSTA et al., 2000), perfil de ácidos graxos (MORAIS e COSTA; 2008; 

RADMANN et al., 2006) e o isolamento de uma cepa nativa do extremo sul do Brasil 

(MORAIS et al., 2008). Foram desenvolvidos produtos adicionados de biomassa 

microalgal para alimentação humana (MORAIS et al., 2006) e ração. Biofixação de gás 

carbônico de gases de combustão (MORAIS et al., 2011; MORAIS e COSTA, 2007; 

RADMANN e COSTA, 2008) entre outros estudos. Também, já foram desenvolvidos 

mais de 15 alimentos com a adição da microalga Spirulina (RADMANN, 2011). Em 

relação ao estudo de substratos alternativos para o crescimento, o presente trabalho 

pretende contribuir de modo significativo nas pesquisas do grupo de trabalho, as 

microalgas estudadas são todas obtidas da coleção do próprio Laboratório de 

Engenharia Bioquímica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Pentoses 

 Os carboidratos são poliidroxialdeídos ou poliidroxicetonas ou substâncias que 

por hidrólise liberam estes compostos. Existem diversos tipos de carboidratos que 

variam de acordo com a estrutura química de cada molécula, bem com o número de 

moléculas que se combinam para formar carboidratos maiores (LEHNINGER, 1986). 

 As pentoses são monossacarídeos de cinco carbonos (C5H10O5), dentre os 

quais se podem citar a xilose, ribulose, arabinose e ribose. O esqueleto de carbono de 

monossacarídeos comuns é não ramificado e cada átomo de carbono, exceto um, 

possui um grupo hidroxílico e no carbono remanescente, existe um oxigênio 

carbonílico que frequentemente está combinado em ligação acetal ou cetal. Se o 

grupo carbonílico está no final da cadeia, o monossacarídeo é um aldeído derivado, 

denominado aldose. A xilose e arabinose pertencem à família das aldoses 

(LEHNINGER, 1986).  

 Se o oxigênio do grupo carbonila de um açúcar não está ligado a qualquer 

outra estrutura, este é um açúcar redutor, que pode reagir com reagentes químicos e 

reduzir o componente reativo. O próprio carbono anômero se torna oxidado. Podem 

ser considerados açúcares redutores hexoses e pentoses (CHAMPE e HARVEY, 

1996). 

 A D-xilose é uma aldopentose, Figura 1 (a), que pode ser utilizada como 

substrato potencial por diferentes tipos de micro-organismos, tais como, bactérias, 

fungos filamentosos e leveduras (OLIVEIRA, 2010). 

 O monossacarídeo L-arabinose, Figura 1 (b), é uma aldopentose, a segunda 

mais abundante pentose, ao lado da D-xilose em plantas. Presente sobre a forma de 

L-arabinose, é uma exceção, pois a maioria dos carboidratos presentes na natureza se 

encontra sob a forma D (SEIBOTH e METZ, 2011). 
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(a) 

 

 

(b) 

Fonte: Lehninger et al. (2000). 

Figura 1 Estrutura de xilose (a) e arabinose (b). 

 

A lignocelulose é a mais abundante massa orgânica encontrada na biosfera, 

correspondendo a cerca de 50% do total de biomassa produzida. A biomassa 

lignocelulósica é composta por polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e pela 

lignina, polímero complexo de grupos metoxi e fenilpropânicos, que mantém as células 

unidas. A fração celulósica (40%-60% da matéria seca) é um polímero linear do 

dímero glicose-glicose (celobiose), rígido e difícil de ser quebrado; sua hidrólise gera 

glicose, um açúcar de seis carbonos (CHANDEL et al., 2011). A hemicelulose ao 

contrário da celulose é um heteropolímero formado principalmente por pentoses 

(xilose e arabinose), glicose e açúcares ácidos, sendo a xilose o maior constituinte 

após a hidrólise, logo a xilose é o açúcar mais abundante na biomassa renovável após 

a glicose (ZHAO et al., 2008). A Figura 2 mostra a estrutura típica da hemicelulose. 
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Fonte: Mussatto (2002) 

Figura 2 Estrutura típica da hemicelulose 

 

O bagaço de cana-de-açúcar, subproduto do setor sucroalcooleiro, embora 

utilizado na co-geração de energia nas usinas de açúcar e álcool, vem se destacando 

em várias pesquisas como matéria-prima em diferentes processos fermentativos por 

sua fração hemicelulósica ser formada na sua maior parte pelo açúcar D-xilose. Esse 

material lignocelulósico possui em sua constituição celulose, hemicelulose e lignina e a 

partir de sua hidrólise ácida obtém-se um hidrolisado contendo açúcares pentoses 

como D-xilose e L-arabinose e hexoses como D-glicose além de compostos tóxicos 

como ácido acético, furfural, 5-hidroximetilfurfural, compostos fenólicos e íons 

metálicos (CARVALHO et al., 2005). 

2.1.2 Metabolismo de pentoses 

 Estudos sobre a via de catabolismo das pentoses, que inclui ao lado da L-

arabinose o catabolismo interligado de D-xilose, vem recebendo atenção nos últimos 

anos, principalmente por estas vias metabólicas não estarem presentes em micro-

organismos já bem estudados, e somente recentemente se vem estudando e isolando 

tipos selvagens capazes de fermentar estas pentoses. No entanto, devido ao maior 

interesse na conversão de biomassa vegetal para biocombustíveis e bioprodutos tais 

como etanol e xilitol, o catabolismo dessas pentoses já recebeu uma forte atenção 

(SEIBOTH e METZ, 2011). 

As vias de oxidorredutase de pentoses são conservadas em certas espécies de 

fungos nativos, e empregam enzimas e cofatores comuns para catalisar o substrato de 

conversão. O caminho de oxidação para a xilose foi à primeira via de pentoses 

heteróloga construída em cepas de Saccharomyces (YOUNG et al., 2010). 

Grupo Acetil 

α- Arabinofuranose 

Xilobiose 

Grupo Acetil 

Ácido Glucurônico Ácido Glucurônico 



11 

 

Em contraste com via das pentoses oxidorredutases, a via das isomerases não 

necessita de cofatores, essa via é nativa de espécies bacterianas e leveduras raras. O 

caminho de isomerase da xilose consiste de uma enzima, a xilose isomerase, que 

converte diretamente a xilose a xilulose (YOUNG et al., 2010). 

As bactérias convertem L-arbinose a L-ribulose, L-ribulose-5-fosfato e 

finalmente, D-xilose-5-fosfato via L-arabinose isomerase (araA), L-ribuloquinase (araB) 

e L-ribulose-5P 4 -epimerase (araD), respectivamente. D-xilose é diretamente 

isomerizada a D-xilulose por D-xilose isomerase, em bactérias e alguns fungos 

anaeróbios (BETTIGA et al., 2009). 

 Em fungos, uma aldose redutase (AR), converte L-arabinose a L-arabitol e D-

xilose a xilitol, respectivamente. L-arabitol é convertido por L-arabitol desidrogenase 

(LAD) a L-xilulose, que é reduzida a xilitol por L-xilulose redutase (ALX). Assim, a L-

arabinose converge com o caminho da via de D-xilose. Finalmente, o xilitol é então 

convertido a D-xilulose por ação de xilitol desidrogenase (XDH) (BETTIGA et al., 

2009). A Figura 3 mostra a via de utilização de pentoses (L-arabinose e D-xilose) por 

fungos. 

 

Adaptado de: Bettiga et al.(2009). 

Figura 3 Via fúngica de utilização de L-arabinose e D-xilose. 
AI: L-arabinose isomerase; ALX: L-xilulose redutase; AR: aldose redutase; LAD: L-arabitol desidrogenase; R5PE: 
ribulose 5-fosfato epimerase; RK: ribuloquinase; XDH: xilitol desidrogenase; XI: D-xilose isomerase; XK: xiluloquinase. 
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2.2 Microalgas 

Microalga é a denominação utilizada para denominar micro-organismos 

aquáticos unicelulares fotossintéticos de duas estruturas celulares; procarióticos, 

representados pela divisão Cianofícea (cianobactérias), e eucarióticas, representado 

pelas classes Chlorophyta, Euglenophyta, Rhodophyta, Haptophyta, 

Heterokontophyta, Cryptophyta e Dinophyta (DERNER, 2006). 

A produção comercial de microalgas teve início na década de 60 com espécies 

de Chlorella e Spirulina, como suplementos dietéticos, Dunaliella salina para obtenção 

de β-caroteno, Haematococcus pluvialis para produção de astaxantina e diversas 

outras espécies para aplicação na aquicultura. Nessa mesma década, as pesquisas 

em biotecnologia de microalgas concentravam-se na reciclagem de águas residuais, 

sua aplicação em programas espaciais de renovação atmosférica e fonte de alimento 

(BENEMANN, 1990). 

No Brasil, pesquisas com microalgas são relativamente recentes e têm 

enfocado, principalmente, o aspecto de crescimento sob diversas condições 

nutricionais e físico-químicas. No Laboratório de Engenharia Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), cultivos massivos vêm sendo realizados 

desde o ano 2000, com a produção de Spirulina para enriquecimento de alimentos 

para a merenda escolar e no ano de 2007 começou, também, a funcionar a planta 

piloto de cultivo de microalgas para biofixação de CO2, instalada na Usina Termelétrica 

Presidente Médici, operada pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 

(CGTEE) (RADMANN, 2011). 

As microalgas podem ser utilizadas no consumo humano, como fonte 

suplementar de proteínas, carboidratos, ácidos graxos, pigmentos, vitaminas, entre 

outras substâncias, e algumas espécies são utilizadas como matéria-prima na 

indústria de alimentos e farmacêutica. Na aquicultura, as microalgas são empregadas 

como fonte primária de alimento para larvas juvenis e até de adultos de moluscos, 

crustáceos e peixes, bem como do zooplâncton, usado como alimento para crustáceos 

e peixes (BROWN et al., 1997). Outra função das microalgas na aquicultura é 

proporcionar a melhoria da qualidade da água, através da absorção de produtos 

nitrogenados tóxicos (amônia e nitrito) e combate a bactérias patogênicas pela 

produção de substâncias antibióticas (LAVENS e SORGELOOS, 1996). 

Várias espécies de algas com elevado teor de amido estão sendo testadas 

atualmente para produzir bioetanol. É esperado que a próxima década vá testemunhar 
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um enorme crescimento e expansão no mercado global de algas biocombustíveis 

(JOHN et al., 2010). 

A classificação bioquímica das microalgas esta fundamentada em 

características como natureza e localização dos pigmentos (clorofilas, ficobilinas, 

carotenos e carotenoides), dos carboidratos de reserva (amido ou laminarana) e da 

disposição dos tilacóides, sistema de membranas situado no interior dos plastídios, 

que contem pigmentos (FRANCESCHINI et al., 2010). 

2.2.1. Classificação dos seres vivos 

Inicialmente, todos os seres vivos eram classificados como plantas ou animais, 

mas, apos a invenção do microscópio, descobriu-se um mundo de criaturas 

unicelulares, muitas vezes difíceis de serem classificadas dentro desses dois grandes 

grupos. Foi criada uma terceira categoria de seres vivos, os protistas, para acomodar 

esses micro-organismos. 

A partir da visão clássica de Haeckel foi desenvolvido o esquema dos cinco 

reinos de Whittaker (1969), modelo que foi dominante ate a década de 1980.  

 Monera (procariontes) - algas azuis. 

 Protista (eucariontes unicelulares) - algas e fungos unicelulares. 

 Plantae (eucariontes multicelulares autótrofos fotossintetizantes) - algas, 

briófitas, pteridófitos e plantas com sementes. 

 Fungi (eucariontes multicelulares com nutrição heterótrofa absortiva) – fungos 

verdadeiros; 

 Animalia (eucariontes multicelulares com nutrição heterótrofa ingestiva) –

vertebrados e invertebrados. 

Na década de 1970 houve um avanço metodológico de enorme impacto na 

biologia. Esse avanço foi a possibilidade de sequenciamento de DNA. Em 1983, 

Woese utilizou o sequenciamento de um gene universal (que codifica para o RNA da 

subunidade pequena do ribossomo) para construir uma arvore filogenética universal. 

Essa árvore, hoje amplamente aceita, divide os seres vivos em três grandes grupos, 

os eucariontes (Eucaria), as eubactérias (Bacteria) e as arqueobactérias (Archaea), 

sendo os dois últimos procariontes (PAULA, et al., 2007). 

As microalgas compreendem grupos de micro-organismos procariontes e 

eucariontes. Sendo consideradas cepas de procariontes microalgas da divisão 

Cyanophyta, como Synhecoccous nidulans e Spirulina e cepas de eucariontes 
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representantes da divisão Chlorophyta, como Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris, 

Chlorella homosphaera, Dunaliella salina. 

 

2.2.1.1 Divisão Chloroxybacteria (Cyanophyta) 

 As cianobactérias constituem um grupo bem definido de eubactérias, sendo as 

únicas bactérias capazes de produzir oxigênio como produto colateral da fotossíntese. 

As cianobactérias também são chamadas de cloroxybactérias, cianoprocariontes, 

cianoclorontes, algas verde-azuladas ou cianofíceas. Clorofila a e diversos pigmentos 

acessórios de ampliação e captação da luz (ficobiliproteínas e carotenoides) estão 

presentes associados a tilacóides membranosos (LOURENÇO, 2006).  

Dentre os organismos autotróficos, as cianobactérias são singulares por 

apresentarem estrutura celular procariótica e pela ausência marcante de flagelos e da 

maioria das organelas celulares (mitocôndria, plastos, núcleo, retículo endoplasmático, 

etc.). Os ribossomos estão presentes e são do tipo 70S, característicos de bactérias, 

sendo menores que os apresentados por algas eucarióticas. Na região central das 

células das cianobactérias (centro-plasma) o material genético é organizado em um 

único cromossomo circular (as vezes com cópias), sem histomas associadas, mas 

com íntrons presentes. Alças de ADN e plasmídeos também podem estar presentes. 

Juntamente com os ribossomos, os tilacóides são as únicas estruturas subcelulares 

presentes que podem ser tratadas como organelas (LOURENÇO, 2006). 

As características acima citadas por Lourenço (2006) vão de acordo com as 

características dos micro-organismos procariontes, que se caracterizam pela ausência 

de membrana nuclear e de organelas envoltas por membranas no citoplasma, ou seja, 

as células não são compartimentadas (ausência de organelas e de retículo 

endoplasmático), e os cromossomos, circulares, situam-se em uma zona central do 

citosol. Os procariontes não têm fuso mitótico, seus cromossomos estão ligados à 

membrana plasmática que exerce esse papel. Os ribossomos procarióticos são 

menores (70S) do que os ribossomos eucarióticos (80S). Os procariontes têm apenas 

uma transferência de plasmídeos, não ocorrendo nem gametas nem meiose 

(FRANCESCHINI et al.2010). 

As principais características de organização celular das cianobactérias são: 

a) Parede celular: é destituída de celulose, porém essa parede é complexa e 

composta por várias camadas. Apenas as duas camadas mais internas são as 

mesmas para todas as algas azuis. Contém lipopolissacarídeos, sendo classificada 
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como gram-negativa e o constituinte presente em maior quantidade é um 

mucopeptídeo (glicopeptídeo) (SIQUEIRA e FILHO, 2005). 

b) Tilacóides: são membranas lipoprotéicas localizadas na periferia da célula. 

Provavelmente, originaram-se por invaginações do plasmalema. É o local onde são 

encontradas a clorofila e outros pigmentos. Muitos tilacóides têm a forma de discos 

empilhados e o conjunto destes discos recebe o nome de grana. Os tilacóides de 

diferentes grana são interconectados pelos tilacóides do estroma. A série de reações 

nas quais a energia captada da luz é utilizada para a síntese de compostos contendo 

carboidratos ocorre no estroma, material que envolve os tilacóides (RAVEN et al., 

1996). 

c) Pigmentos: estão associados aos tilacóides. Podem ocorrer os seguintes 

pigmentos:  

 Clorofila a: presente em todas as algas azuis. Há provavelmente duas formas 

moleculares, com picos de absorção em 580 e 670 nm (PAULA, et al., 2007). 

Pigmento verde dominante na maioria das clorofíceas, clamidofíceas, 

zignemafíceas, carofíceas, edogoniofíceas, euglenofíceas e rafidofíceas e 

constituído por quatro núcleos pirrólicos (porfirinas ou clorinas) ligados a um 

átomo de magnésio no centro (BICUDO e MENEZES, 2006). 

 Ficobiliproteínas: agrupadas em corpúsculos chamados de ficobilissomos, que 

se dispõem sobre os tilacóides. Podem estar presentes a ficocianina, 

aloficocianina e ficoeritrina (LOURENÇO, 2006; PAULA, et al., 2007). 

 Carotenódides: nome geral dado a um grupo de pigmentos compostos de 

carbono e hidrogênio cuja cor varia do amarelo ao vermelho. São pigmentos 

envolvidos na fotossíntese e considerados como pigmentos acessórios. Entre 

os carotenos mais comuns, registra-se a presença de β-caroteno. Quanto às 

xantofilas, várias delas podem estar presentes, porém, não ocorre luteína 

(BICUDO e MENEZES, 2006; LOURENÇO, 2006; PAULA et al., 2007). 

 Carboxissomos: correspondem ao centro onde ocorre o ciclo de Calvin, 

contendo a enzima Ribulose-difosfato-carboxilase (PAULA et al., 2007). 

 Reserva: o produto de reserva das cianobactérias é um polissacarídeo formado 

por monômeros de glicose unidos por ligações glicosídicas do tipo σ-1,4, 

conhecido como amido das cianofíceas (LOURENÇO, 2006). 

 Vesículas de gás: são estruturas que possuem um gás produzido pela 

atividade metabólica da célula. São cilíndricas e circundadas por membranas 

proteicas e não lipoprotéicas. Essas vesículas não ocorrem em todas as algas 
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azuis. Desempenham papel importante na flutuabilidade do organismo, 

controlando sua posição na coluna de água. À medida que aumenta a atividade 

fotossintetizante, vesículas de gás diminuem e consequentemente a alga 

afunda. Quando isso ocorre, a alga é submetida a um ambiente com menos luz 

e consequentemente há uma redução na taxa de fotossíntese e as vesículas 

começam a se formar novamente. Desta forma, a célula volta a flutuar (PAULA, 

et al., 2007). 

 Ribossomos: estão presentes nas células das cianobactérias, sendo 

semelhantes aos que ocorrem em bactérias (70S) (LOURENÇO, 2006; PAULA 

et al., 2007). 

Synechococcus nidulans, é uma representante da divisão Cyanophyta, que 

possui inclusões citoplasmáticas tais como grânulos de glicogênio, depositados 

principalmente no citoplasma, que se encontra nas membranas tilicóides, e servem 

como fonte de carbono e energia (MORENO e RAMÍREZ, 2006). 

Spirulina platensis é uma cianobactéria filamentosa que habita meios como 

solos, pântanos, lagos alcalinos e águas salobras, marinhas e doces (RICHMOND, 

1990). Por meio da fotossíntese, converte os nutrientes em matéria celular e libera 

oxigênio. Os nutrientes de que necessita são água e fonte de carbono, nitrogênio, 

fósforo, potássio, ferro e outros oligoelementos. Em lagos naturais o aporte limitado de 

nutrientes pode regular os ciclos de crescimento, sendo que a densidade celular 

cresce rapidamente, alcança uma concentração máxima e retrocede quando os 

nutrientes se esgotam. A liberação de nutrientes por parte das células mortas ou o 

aporte de nutrientes de fora do lago iniciam um novo ciclo (VONSHAK, 1997; 

RICHMOND, 1990). 

2.2.1.2 Divisão Chlorophyta 

Compreende micro-organismos com organização celular eucariótica, as células 

de eucariontes, caracterizam-se pela presença de membranas nucleares e organelas 

envoltas por membranas no citoplasma. Existem basicamente duas hipóteses para 

explicar a origem dos cloroplastos. Uma delas, denominada Teoria Autógena, afirma 

que os plastos originaram-se progressivamente a partir de sucessivas invaginações da 

membrana plasmática. A outra, conhecida como Teoria Endossimbiótica, explica a 

origem do cloroplasto a partir de um procarionte fotossintetizante, que teria sido 

fagocitado por uma célula heterotrófica, que já possuía núcleo e outras organelas, 

como a mitocôndria (PAULA, et al., 2007). Relações endossimbióticas deste tipo são 
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comuns na natureza, e acredita-se que as mitocôndrias tenham sido originadas de 

forma similar. A presença de algumas membranas os plastos é um indício do processo 

de endossimbiose, que pode ter sido primária, secundária ou terciária, entre os 

diferentes grupos de algas. A presença de ribossomos 70S típico de organismos 

procariontes e de material genético (ADN) no interior dos plastos, é encarada como 

evidência adicional da ocorrência do processo de endossimbiose (LOURENÇO, 2006). 

Destacam-se como componentes básicos de uma célula eucariótica: parede 

celular, membrana plasmática, flagelos, mitocôndrias, ribossomos, núcleo, vacúolos, 

cloroplastos e pirenóides (PAULA, et al., 2007). 

A divisão Chlorophyta compreende as algas verdes ou clorofitas e envolve 

formas unicelulares (maioria das espécies) e espécies dotadas de talos multicelulares. 

Juntamente com as cianobactérias levam ao extremo os habitats possíveis para a 

existência de algas, apesar dessa grande variabilidade de habitats, nota-se que 90% 

do total das espécies ocorrem em água doce. Há também uma enorme variabilidade 

morfológica na divisão, que compreende algas unicelulares cocóides, unicelulares 

monadais, colônias pequenas, colônias de tamanho intermediário, colônias grandes e 

filamentos, além de formas macroscópicas. As clorofitas constituem o grupos mais 

semelhante às plantas com flores. Vários estudos moleculares (além de estudos 

químicos, morfológicos e citológicos) propõem que os dois táxons, Chloropyta e 

Embryophyta, podem ser reunidos em um mesmo táxon monofilético, as Viridiplantae 

(LOURENÇO, 2006). 

Dentre as principais características estruturais de organização celular se pode 

destacar, segundo Lourenço (2006) e Paula et al (2007): 

a) Parede celular: é constituída por uma estrutura fibrilar embebida em uma matriz não 

fibrilar (geralmente hemicelulósica). A estrutura fibrilar é geralmente de celulose, 

porém em alguns gêneros podem ocorrer polímeros de xilose (exemplo: Bryopsis e 

Caulerpa) ou polímeros de manose (exemplo: Acetabularia). Alguns gêneros podem 

apresentar depósito de carbonato de cálcio na parede. 

b) Cloroplastos: possuem de um a muitos cloroplastos por célula. A forma é 

extremamente variável, constituindo um importante critério na classificação das 

clorofíceas. Existem cloroplastos na forma de fita, estrelado, laminar, discoide, 

reticulado, etc.  

c) Pigmentos: os pigmentos são muito semelhantes aos que encontramos em plantas 

vasculares e briófitas. Essa semelhança, juntamente com outras características em 

comum, faz com que alguns autores tratem as algas verdes, plantas vasculares e 
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briófitas como pertencentes a uma mesma divisão, Chlorophyta. Estão presentes as 

clorofilas a e b, β-caroteno e xantofilas. 

d) Pirenóides: estão presentes em muitas algas verdes, ocorrendo um ou mais por 

cloroplasto. 

e) Reserva: o produto de reserva é o amido, semelhante ao encontrado em plantas 

vasculares e briófitas. É armazenado dentro do cloroplasto, associado aos pirenóides, 

quando esses existem. 

As reações bioquímicas da fotossíntese que levam à síntese de amido são 

semelhantes às de plantas vasculares, sendo que muitas destas reações foram 

inicialmente estudadas em algas verdes como a Chlorella. 

f) Flagelo: podem apresentar flagelos nas fases vegetativa, reprodutiva ou em ambas. 

O número de flagelos por célula é variável, mas geralmente são dois ou quatro 

flagelos de tamanho e organização iguais, localizados na região anterior. Podem ser 

simples ou plumosos. 

Graham e Wilcox (2000) classificam em cinco as principais classes de algas 

verdes, Prasinophyceae, Ulvophyceae, Trebouxiophyceae, Chlorophyceae e 

Charophyceae.  

A reprodução vegetativa em clorofitas ocorre através da divisão celular simples 

e de fragmentação de talos filamentosos. Formas unicelulares também podem 

produzir esporos. Formas coloniais podem gerar colônias filhas a partir da reprodução 

de zoósporos, que se agregam, diferenciam-se morfologicamente e originam novas 

colônias da espécie. A reprodução assexuada é comum nas clorofitas, envolvendo 

isogamia, anisogamia e oogamia. Os gametas dessa classe de microalgas são células 

especializadas e não células vegetativas, exceto no caso de espécies de Volvocales, 

nas quais células vegetativas podem agir como gametas (LOURENÇO, 2006).  

São exemplos de cepas de Chlorophytas as microalgas Chlorella minutissima, 

Chlorella vulgaris, Dunaliella salina e Chlorella homosphaera. 

2.3 Fotossíntese 

A fotossíntese pode ser definida como a utilização da energia solar pelas 

células para a biossíntese de componentes celulares, é um processo metabólico 

fundamental a todos os organismos vivos (LEHNINGER et al., 2000). 

Micro-organismos fotossintéticos como algas e cianobactérias presentes nos 

ambientes aquáticos são responsáveis por uma parcela substancial da produção de 
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O2 e fixação de CO2. Assim, o estudo da fotossíntese é fundamental para o 

entendimento do metabolismo das microalgas (ZASLAVSKAIA et al., 2001). 

A equação geral da fotossíntese é: 

 

6CO2 +6H2O  C6H12O6 + 6O2 

 

O processo geral da fotossíntese pode ser decomposto em duas fases. A 

primeira é a captura da energia solar pelos pigmentos que absorvem luz e sua 

conversão em energia química do ATP e de certos agentes redutores, particularmente 

o NADPH. Nesse processo, átomos de hidrogênio são removidos da molécula de água 

e usados para reduzir o NADP+, liberando oxigênio molecular, um subproduto da 

fotossíntese; simultaneamente, o ADP é fosforilado a ATP. Na segunda fase, os 

produtos ricos em energia da primeira fase, NADPH e ATP, são usados como fonte de 

energia para realizar a redução do dióxido de carbono para obter glucose; 

simultaneamente, o NADPH é reoxidado a NADP+ e o ATP é quebrado em ADP e 

fosfato (LEHNINGER et al., 2000). 

O conjunto de reações da primeira fase da fotossíntese, que envolve a 

conversão da energia solar em energia química do NADPH e ATP, é chamado de fase 

clara ou luminosa ou etapa fotoquímica. O segundo estágio, na qual a glucose e 

outros produtos reduzidos são formados a partir de CO2 é conhecido como fase 

escura ou etapa química (LEHNINGER et al., 2000). 

 A luz utilizada na fotossíntese é absorvida por uma série de pigmentos. Cada 

pigmento absorve determinados comprimentos de onda, refletindo os que não 

absorve. A cor do pigmento é dada pelo comprimento de onda refletido, podendo-se 

determinar o espectro de absorção de cada pigmento através de um 

espectrofotômetro. Os tipos de pigmentos utilizados na fotossíntese variam de acordo 

com os diferentes grupos de organismos fotossintetizantes. Nos vegetais superiores 

os pigmentos mais importantes são a clorofila a e a clorofila b, pigmentos que 

absorvem a luz no violeta, no azul e no vermelho, refletindo no verde. Em certos 

organismos aquáticos, como as microalgas, outros pigmentos como a ficocianina 

também absorvem a luz eficientemente, auxiliando na absorção da energia luminosa 

no processo da fotossíntese (VONSHAK, 1997). 

 O processo da fotossíntese envolve duas das mais importantes reações da 

vida. A primeira é a fase do rompimento da molécula de água, que envolve oxigênio 

como co-produto. A segunda é a fixação de CO2 em compostos orgânicos. Todo o 

Luz 
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alimento ou combustível é derivado da fixação de CO2 da atmosfera. Quando um 

processo envolvendo energia é analisado, é necessário que se compreenda o quão 

eficiente será, tanto em relação à eficiência do ciclo completo quanto na eficiência 

relacionada a fotossíntese, especialmente no que diz respeito à conversão da radiação 

solar em um produto final armazenado (RICHMOND, 1990). 

 A luz que proporciona energia para a assimilação fotossintética do CO2 é de 

extrema importância para as microalgas. O comprimento de onda e a intensidade da 

luz causam variações nas respostas fotossintéticas, no crescimento e no metabolismo 

das microalgas. A energia solar propaga-se em forma de ondas, formando um 

espectro eletromagnético bastante amplo. Dentro deste amplo espectro, os produtores 

primários (microalgas) vão capturar energia para a fotossíntese de uma estreita faixa 

chamada de radiação visível, com comprimento de onda entre 400 e 720nm 

(RICHMOND, 1990). 

2.4 Condições de cultivo para microalgas 

O crescimento de microalgas é um fenômeno complexo e sujeito a variáveis. O 

aumento de uma população de microalgas responde á interação mútua de fatores 

abióticos e bióticos. A luz, a qualidade e a quantidade de nutrientes, a temperatura, 

salinidade, pH, agitação e a qualidade da cepa são fatores decisivos na velocidade de 

multiplicação de cada espécie (MORAIS, 2006).  

Os cultivos destes micro-organismos podem ser desenvolvidos com água 

marinha ou de estuários, a qual não pode ser convencionalmente empregada no 

cultivo de plantas com valor para a agricultura, ou com água proveniente de diversos 

outros processos de produção (agropecuária, indústrias, dejetos domésticos, etc.); o 

ciclo de vida da maioria das microalgas se completa em poucas horas, o que favorece 

a seleção de cepas e o melhoramento genético das espécies (PATIL et al., 2008). 

2.4.1.Carbono 

O carbono é o elemento necessário em maiores concentrações para as algas, 

inclusive as espécies mixotróficas. Sua elevada demanda decorre do fato de que o 

carbono constitui-se no componente mais importante de todas as substâncias 

orgânicas sintetizadas pelas células (proteínas, carboidratos, ácidos nucléicos, 

vitaminas, lipídios, etc). O enriquecimento do meio de cultura apenas com nitrogênio 

gera desproporção entre os dois elementos. Dependendo da velocidade do 

crescimento das microalgas, pode ocorrer consumo rápido do carbono disponível, que 

pode se tornar limitante, além de significativa elevação do pH da cultura (para valores 
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superiores a nove), caso não seja empregado tamponamento do meio de cultura 

(LOURENÇO, 2006). 

A fonte de carbono é um dos principais componentes na produção de biomassa 

microalgal. A fonte de carbono utilizada no processo fotossintético das microalgas é o 

bicarbonato de sódio e/ou dióxido de carbono. Além disso, muitas microalgas podem 

crescer heterotroficamente durante o período escuro utilizando fontes orgânicas de 

carbono. Quando as células são expostas à luz, muitas microalgas podem assimilar 

carbono inorgânico e orgânico simultaneamente, desenvolvendo metabolismo 

mixotrófico (POERSCHMANN et al., 2004). 

 Durante a noite, a concentração celular dos micro-organismos fotossintéticos 

diminui sendo reestabelecida na subsequente fase de crescimento autotrófico. A 

adição de uma fonte de carbono orgânico à noite, pode ser usada não somente para 

prevenir a perda de biomassa, mas também para ativar o contínuo crescimento celular 

constante nos ciclos claro/escuro, técnica conhecida como cultivo mixotrófico 

(OGBONNA e TANAKA, 1998). 

  

2.4.1.1 Diferentes tipos de cultivo 

O cultivo mixotrófico utiliza simultaneamente energia luminosa e um substrato 

orgânico como fontes de carbono (GARCIA et al., 2000). 

Nos cultivos autotróficos as células de microalgas recebem energia luminosa e 

assimilam CO2 fixando carbono na forma de gliceraldeído-3-fosfato, que entra na via 

glicolítica através do ciclo de Calvin. Nos cultivos heterotróficos algumas microalgas 

crescem na ausência de luz, utilizando substratos orgânicos como fonte de carbono 

para biossíntese e energia. Nos cultivos mixotróficos as microalgas dispõem 

simultaneamente de compostos orgânicos, luz e CO2 como fonte de carbono e energia 

(CHEN et al., 1997; YANG, et al., 2000). 

Em cultivos de Chlorella vulgaris a presença de glicose afetou a fotossíntese, 

incrementando o teor de enzimas reguladoras da via das pentoses fosfato e 

diminuindo a atividade da enzima rubisco (VILLAREJO et al., 1995). 

2.4.2 Nitrogênio 

O nitrogênio é um componente fundamental de três classes de substâncias 

estruturais das células: proteínas, ácidos nucléicos e pigmentos fotossintetizantes 

(clorofilas e ficobilinas). Assim, o nitrogênio apresenta importância acentuada para as 

algas por ser constituinte de diversas substâncias do metabolismo primário. Além 
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disso, o nitrogênio pode ser encontrado no interior das células algáceas, cujas 

concentrações são altamente variáveis (LOURENÇO, 2006). 

 Independente da fonte de nitrogênio, o micro-organismo o incorpora como 

nitrogênio orgânico na síntese de proteínas, assim a limitação de nitrogênio acarretaria 

uma redução na síntese de aminoácidos e consequentemente do teor proteico 

(VONSHAK, 1997). 

 Se o suprimento de nitrogênio é abundante nos cultivos, verifica-se tendência 

de aumento nas concentrações de proteínas e clorofilas nas células. Contrariamente, 

quando as concentrações de nitrogênio disponíveis para microalgas são baixas, 

verifica-se diminuição marcante na taxa de divisão celular, além da redução da 

concentração de proteínas e clorofila. A concentração de polissacarídeos (produtos de 

reserva) pode aumentar muito em relação ao total de proteínas da célula 

(LOURENÇO, 2006). 

A redução na quantidade de nitrogênio no meio de cultura possibilita que 

lipídios e carboidratos sejam sintetizados preferencialmente (RIGANO et al., 1998). 

Quando a limitação de nitrogênio é imposta à uma cultura exposta à iluminância 

adequada, a fotossíntese continua sendo realizada, embora a uma taxa reduzida, e o 

fLxo de carbono fixado é desviado à síntese de lipídios e carboidratos. Apesar do teor 

em carboidratos chegar acima de 70% da biomassa seca em determinadas 

microalgas, sem redução na produtividade, o acúmulo de lipídios é frequentemente 

associado a uma redução na produtividade (SHIFRIN e CHISHOLM, 1981). 

 

2.4.3 Temperatura 

A temperatura apresenta grande influência na produção de biomassa, 

proteínas, lipídios e compostos fenólicos a partir de microalgas (COLLA, 2004). A 

temperatura ótima para o crescimento de microalgas é de 35 a 37 ºC, segundo FOX 

(1996). 

 A velocidade específica de crescimento de uma cultura de microalgas está 

diretamente correlacionada com a taxa bruta de fixação de CO2 ou evolução de O2 

(fotossíntese) e a taxa de respiração. Fotossíntese e respiração são dependentes da 

temperatura, sendo que a taxa de respiração aumenta exponencialmente com a 

temperatura (VONSHAK, 1997).  

 O efeito mais pronunciado da temperatura no metabolismo da célula é sua 

influência na respiração escura. Durante a fase escura, o aumento da taxa respiratória, 
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principalmente quando a temperatura a noite é elevada, faz com que o fenômeno de 

perda noturna de biomassa diminua a produtividade do cultivo (RADMANN, 2007). 

2.4.4 Luminosidade 

A luz pode afetar de três maneiras os organismos fotossintetizantes, pela 

quantidade de energia disponível (intensidade luminosa), pela periodicidade do 

suprimento (fotoperíodo) e pala composição do espectro de radiação (RICHMOND, 

1990). 

A intensidade da luminosa é um fator muito importante para a realização da 

fotossíntese sobre os cultivos de microalgas (RADMANN, 2007). A disponibilidade da 

luz é um dos principais problemas observados no cultivo fotoautotrófico de microalgas. 

A luz precisa ser continuamente fornecida ao sistema, porque não pode ser 

acumulada (GRIMA et al., 1996). 

Níveis extremos de iluminância no cultivo de microalgas podem conduzir a 

fenômenos desfavoráveis ao crescimento como a fotoinibição. A fotoinibição ocorre 

quando o fLxo de fótons absorvido nos tilacóides provoca uma concentração de 

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

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

tóxico às células (CHOJNACKA e NOWORYTA, 2004). 

2.4.5 Agitação e pH 

A agitação da cultura, em meio líquido, mantém as células em suspensão 

evitando que algumas células fiquem depositadas no fundo do fotobiorreator e outras 

permaneçam na superfície recebendo luz em excesso. Além disso, a agitação evita a 

foto-oxidação pela eliminação do oxigênio supersaturado no meio (RICHMOND, 1990). 

O carbono inorgânico, fundamental para o processo de fotossíntese, constitui 

fonte relacionada ao pH. Em pH abaixo de 5,0 apenas o CO2 é consumido pela 

microalga, entre 7 e 9 o bicarbonato passa a ser importante e acima de 9,5 destaca-se 

o carbonato. O pH do meio é importante no processo de cultivo, variando de neutro a  

alcalino para a maioria das espécies (RAVEN, 1990). 

 

2.5 Carboidratos em microalgas 

 As microalgas produzem uma ampla variação de carboidratos que na sua 

maioria, são polissacarídeos de reserva, além de possuírem um alto valor calórico, 

constituindo uma valiosa fonte energética para os consumidores. Carboidratos de 
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moléculas simples, como glicose, frutose e sacarose estão presentes em pequenas 

quantidades (CHU et al.,1982). 

 As células de cianobactérias possuem inclusões citoplasmáticas tais como 

grânulos de glicogênio, depositadas princpalmente no citoplasma, que se encontra 

nas membranas tilacoidais, e servem como fonte de carbono e energia (MORENO e 

RAMÍREZ 2006). As microalgas da divisão Chlorophyta, como Dunaliella salina e 

microalgas do gênero Chlorella, acumulam amido como reserva (VIDOTTI e 

ROLLEMBERG 2004). 

 As microalgas convertem o CO2 em carboidratos, a expensas da energia solar, 

através da fotossíntese, liberando O2. O carbono orgânico gerado a partir da 

fotossíntese fornece o esqueleto carbônico para a biossíntese de compostos mais 

complexos como proteínas e lipídios, além de ser fonte de energia metabólica, que 

move todos os processos bioquímicos (LEHNINGER et al., 2000). 

 Dentre os produtos de reserva produzidos por micoalgas se encontram o 

amido das cianofóceas (glicogênio), grânulos de cianoficina, glicanos ß-1-3 

hidrossolúvíes, amido, paramilo, crisolaminarina e amido das florídeas (LOURENÇO, 

2006). A Figura 7 mostra os polissacarídeos de reserva apresentados por algas. 

 

Fonte: Lourenço (2006). 

Figura 4 Polissacarídeos de reserva apresentados por algas. (a) Amido, formado por 

moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas do tipo α(1→ 4). (b) Estrutura 

básica de laminarina, crisolaminarina e paramilo, polisssacarídeos formados por 

unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas do tipo ß(1→3). 

 

 Amido e glicogênio são polissacarídeos de reserva, que são em geral 

depositados no citoplasma das células, na forma de grânulos de grande tamanho. Em 

eventuais excessos de glicose, suas unidades são armazenadas através de ligações 

gilosídicas, nas extremidades das cadeias de amido ou glicogênio; em evetuais 

necessidades metabólicas, elas são liberadas, enzimaticamente, para o uso como 
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combustível (LEHNINGER et al., 2000). 

 O amido apresenta duas formas, a α-amilose e a amilopectina. A α-amilose 

consiste em duas cadeias não ramificadas nas quais nas quais todas as unidades de 

D-glicose estão ligadas por ligações α(1→ 4), a amilose não é solúvel em água, mas 

forma micelas hidratadas. A amilopectina é altamente ramificada, a ligação do 

esqueleto glicosídico é α(1→ 4), mas os pontos de ramificação são ligações α(1→ 6), 

forma soluções coloidais ou micelares (LEHNINGER et al., 2000). 

 Semelhante à amilopectina, o glicogênio é um polissacarídeo de D-glicose em 

ligação α(1→ 4). Contudo é uma molécula mais ramificada e mais compacta do que a 

amilopectina, as ramificações ocorrem após oito a dez resíduos de glicose. Nas 

ramificações as ligações são α(1→ 6). O glicogênio pode ser encontrado em 

pequenos e grandes grânulos (LEHNINGER, 1986). 

 A redução do nitrogênio, um elemento importante para o metabolismo das 

microalgas, que controla a produção de proteínas, no meio de cultura possibilita que 

carboidratos e lipídeos sejam produzidos preferencialmente (RIGANO et al., 1998). 

 

2.6 Proteínas em microalgas 

As proteínas são sintetizadas a partir de 20 α-aminoácidos, que se unem em 

diversas combinações através de ligações peptídicas. Estas são ligações covalentes 

que envolvem a remoção de um hidrogênio do grupo amino de um aminoácido, e de 

uma hidroxila de outro aminoácido, com formação de uma molécula de água. As 

proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes nas células e perfazem cerca 

de 50% do seu peso seco (TIRAPEGUI, 2005). 

As proteínas fornecem tanto os aminoácidos não essenciais quanto os 

essenciais, como unidades fundamentais para a biossíntese de proteínas para a 

constante substituição e degradação das proteínas do organismo. O valor nutricional 

de uma proteína depende do seu conteúdo em aminoácidos essenciais e da sua 

digestibilidade. Os aminoácidos essenciais (isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptofano e valina) não são sintetizados pelo organismo, 

devendo ser obtidos a partir da dieta (LEHNINGER, 1986). 

O cultivo algal é uma das formas mais eficientes de obtenção de proteínas e 

devem contribuir significativamente como alimentação suplementar mundial nos 

próximos anos. O uso de microalgas, por crescerem sob condições simples, de baixo 
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custo e terem um metabolismo muito ativo vem sendo usado na biotecnologia 

(VICHEZ et al.,1997). 

 O nitrogênio é incorporado dentro do micro-organismo na síntese de proteínas, 

sendo que sua ausência acarretaria a redução de aminoácidos e, consequentemente, 

do teor proteico (REINEHR, 2003). A abundância de nitrogênio em cultivos gera uma 

maior produção de proteínas como observado por Borges-Campos et al. (2010), em 

dez espécies diferentes de microalgas. 

 Cepas de cianobactérias são potenciais produtoras de proteínas, Morais et al. 

(2009) encontraram teores de até 86% na biomassa de Spirulina platensis LEB-18. 
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CAPÍTULO III- DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
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3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Um importante componente dos custos de produção no cultivo de microalgas, 

são as fontes de carbono, logo se torna interessante à substituição ou redução deste 

componente no meio de cultivo, sem reduzir a produção ou com o aumento da 

formação de compostos de interesse oriundos da biomassa microalgal. 

Na busca de fontes de carbono que possam substituir o tradicional bicarbonato, 

no cultivo de microalgas pode ser usada água do mar, águas salobras e, como fontes 

de carbono, resíduos industriais, como por exemplo, efluentes orgânicos e CO2, sendo 

a captação deste último, pelas microalgas, bastante elevada (BERTOLDI et al., 2008). 

O etanol hoje em dia é produzido de açúcar (tal como cana no Brasil) ou amido 

(como grãos de milho nos Estados Unidos) em larga escala. No entanto, as matérias-

primas podem ser utilizadas na alimentação humana e ração animal. A fim de evitar 

conflitos entre alimentos/ração e utilizações industriais, e possíveis aumentos dessas 

matérias-primas, estão sendo estudadas em detalhes à biomassa lignocelulósica, 

derivada de resíduos agroindustriais, culturas herbáceas ou resíduos florestais, como 

potencias produtoras de bioetanol de segunda geração. Essas são consideradas 

abundantes e baratas, com um elevado teor de celulose e hemicelulose (GARCIA et 

al., 2012).  

Embora a biomassa celulósica possa ser considerada barata e abundante, a 

conversão desta em bioetanol ainda é considerada um processo menos eficaz e que 

apresenta maiores dificuldades, quando comparado ao processo tradicional, como o 

afirmado por Jeffries (2006), que relata que a celulose pode ser eficientemente 

hidrolisada em glicose e fermentada a etanol, e xilose e outros açúcares de cinco 

carbonos, contidas na hemicelulose, são muito mais difíceis de fermentar 

eficientemente, o que encarece o processo.  

Considerando as problemáticas citadas, este trabalho pretende utilizar 

pentoses, que podem ser oriundas da biomassa celulósica, como fonte de carbono em 

substituição ao bicarbonato, e então determinar intermediários capazes de consumir 

estes açúcares, e o efeito desse consumo na produção de bioprodutos de biomassa 

microalgal, como carboidratos fermentescívies pelo processo tradicional. A capacidade 

de consumo e a produção de bioprodutos de pentoses por microalgas podem vir a 

colaborar em diminuição de custos tanto para o cultivo quanto para a produção de 

bioetanol. 
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Para estudar o efeito do uso de pentoses como xilose e arabinose, oriundas do 

processo de fabricação de etanol de cana, do caldo hidrolisado do bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado, o trabalho foi dividido em três etapas (artigos): 

1. Cultivo de diferentes microalgas utilizando pentoses como fonte de carbono 

associado à redução do componente nitrogenado;  

2. Concentração de carboidratos em microalgas da divisão Chlorophyta cultivadas 

utilizando pentoses como fonte de carbono; 

3. Efeito do uso de pentoses no cultivo de Synechococcus nidulans e Spirulina 

paracas: avaliação do teor de proteínas e carboidratos. 
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4.1 Cultivo de diferentes microalgas utilizando pentoses como fonte de carbono 

associado a redução do componente nitrogenado 

 

FREITAS, B. C. B; COSTA, J. A. V.* 

Laboratório de Engenharia Bioquímica, Escola de Química e Alimentos, Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), Rua Engenheiro Alfredo Huch, 475 - CEP 96203-900– 

Rio Grande – RS – Brasil- *Email: jorgealbertovc@terra.com.br 

 

RESUMO 

O uso de pentoses para cultivo de microalgas torna-se interessante a partir do 
momento em que se faz necessário encontrar intermediários que possam absorver 
compostos de cinco carbonos, considerando que tecnologias para a produção de 
etanol de terceira geração se tornam viáveis, pois a hidrólise de lignocelulose gera 
principalmente glicose fermentescível, xilose e pequenas quantidades de arabinose, 
ambas não fermentescíveis pelo atual processo. Objetivou-se o estudo do 
comportamento de diferentes microalgas em cultivos onde se utilizasse pentoses 
como xilose e arabinose, como fonte alternativa de carbono. Em geral os cultivos com 
10% de pentoses (C5) apresentaram os melhores resultados para parâmetros 
cinéticos avaliados como concentração celular máxima, 1,364 g.L-1, e produtividade 
máxima, 0,128 g.L-1.dia-1, para Spirulina paracas. A maior velocidade específica de 
crescimento, 0,379 dia-1, foi encontrada para cepa de Dunaliella salina quando 
cultivada com 5% de pentoses. 
 

Palavras-chave: arabinose, cultivo, pentoses, xilose. 

 

ABSTRACT 

The use of pentoses for microalgaes cultivation becomes interesting when is needed to 
find intermediaries who can absorbs components from five carbons, considering that 
technologies for the ethanol production from third generation becomes viable, because 
the lignocelluloses hydrolyses generates mainly glucose fermentable by the current 
process. Aimed the study of behavior by different microalgaes in cultures wich uses 
pentoses as xylose and arabinose as a carbon alternative source. Usually the culture 
with 10% of C5 presents the best results for kinetic evaluated like cellular concentration 
1,364 g.L-1 and maximums productivity 0,128 g.L-1.day-1 for Spirulina paracas. The 
highest specific growth rate, 0,379 day-1, was found for Dunaliella salina strain when 
cultivated with 5% of pentoses. 
 

Keywords: arabinose, culture, pentoses, xylose. 
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4.1.1 INTRODUÇÃO 

Entre os recursos biológicos mais importantes atualmente pode-se destacar as 

microalgas, que vem recebendo atenção por inúmeras razões, dentre elas os 

confrontos energéticos de um futuro próximo, estima-se que 25% das necessidades 

globais de energia possam ser supridas pela biomassa destes micro-organismos 

(Rawat et al., 2011). Vários gêneros de Chlorella, Dunaliella e Spirulina, vem sendo 

cultivados comercialmente, para diversas aplicações, tanto para a produção de 

combustíveis, como para alimentação, químicos de alto valor, aquicultura alimentar e 

fármacos (GRIFFITHS et al., 2011). 

As microalgas são micro-organismos fotossintéticos que apresentam 

requerimento nutricional relativamente simples, quando comparada a demais fontes de 

biomassa. Com relação a custos com nutrientes, a fonte de carbono necessária para o 

cultivo pode representar até 60% do valor estimado, sendo que estas exigências 

nutricionais de crescimento podem estar presentes em resíduos industriais, 

transformando então o que é considerado um problema em um importante material 

para obtenção de produtos de elevado valor agregado, quando utilizados no cultivo de 

microalgas (COSTA e MORAIS 2011). Com isso o uso de pentoses provenientes do 

resíduo da indústria sucroalcooleira, resultado da hidrólise do material lignolcelulósico, 

não fermentescíveis nos processos tradicionais, se torna interessante, assim como 

encontrar intermediários capazes de metabolizar estes açúcares de cinco carbonos, 

gerando diferentes bioprodutos. 

De resíduos provenientes da indústria da sucroalcooleira, se retira o bagaço de 

cana-de-açúcar, que quando hidrolisado apresenta uma fração hemicelulósica, 

formada em sua maioria pelo açúcar D-xilose, o que gera um destaque em pesquisas 

como matéria prima para processos fermentativos. Esse material lignocelulósico 

possui em sua constituição celulose, hemicelulose e lignina (CARVALHO et al., 2005).  

A D-xilose é uma aldopentose, que pode ser utilizada como substrato potencial 

por diferentes tipos de microrganismos, tais como, bactérias, fungos filamentosos e 

leveduras (OLIVEIRA, 2010). O monossacarídeo L-arabinose, também é uma 

aldopentose, considerada a segunda mais abundante, ao lado da D-xilose em plantas. 

Presente sobre a forma de L-arabinose, é uma exceção, pois a maioria dos 

carboidratos presentes na natureza se encontra sob a forma D (SEIBOTH e METZ, 

2011). 



33 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil do comportamento cinético de 

diferentes cepas de microalgas cultivadas utilizando diferentes concentrações de 

pentoses, xilose e arabinose, como fonte de carbono. 

 

4.1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1.2.1 Microalgas e condições de cultivo 

Foram utilizadas cepas de Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris, Chlorella 

homosphaera, Dunaliella salina, Spirulina paracas e Synechococcus nidulans, todas 

pertencentes à Coleção do Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG).  

Para o cultivo e seleção das microalgas foram utilizados os meios: meio 

Zarrouk (ZARROUK, 1966 – Spirulina paracas e Synechococcus nidulans), meio 

Bristol`S Modificado (MBM) (WATANABE, 1960 - Chlorella minutissima, Chlorella 

vulgaris e Chlorella homosphaera) e meio DUN (NAKAS,1983 - Dunaliella salina). Em 

todos os meios o componente nitrogenado foi reduzido pela metade, pois segundo 

RIGANO et al., 1998, a redução na quantidade de nitrogênio no meio de cultura 

possibilita que lipídios e carboidratos sejam sintetizados preferencialmente. 

A composição dos meios de cultivos, em g/L, utilizados foram: 

Meio Zarrouk: 0,5 K2HPO4; 1,25 NaNO3; 1,0 K2SO4; 1,0 NaCl; 0,2 

MgSO4.7H2O; 0,04 CaCl2; 0,01 FeSO4.7H2O; 0,08 EDTA; 1 mL de solução A5, em g/L: 

2,86 H3BO3; 1,81 MnCl2.4H2O; 0,222 ZnSO4.7H2O; 0,079 CuSO4. 5H2O; 0,015 

NaMoO4; e 1 mL de solução B6, em mg/L: 22,96 NH4VO3; 96 K2Cr2(SO4)4.24H2O; 

47,85 NiSO4.7H2O; 17,94 Na2WO4.2H2O; 61,1 TiOSO4.H2SO4.8H2O; 43,98 

CO(NO3)2.6H2O. 

 Meio MBM: 0,125 KNO3; 0,01 CaCl2; 0,075 MgSO4.7H2O; 0,075 K2HPO4; 0,175 

KH2PO4; 0,025 NaCl; 0,02 FeSO4.7H2O; e 1 mL de solução A5, em g/L: 2,86 H3BO3; 

1,81 MnCl2.4H2O; 0,222 ZnSO4.7H2O; 0,079 CuSO4. 5H2O; 0,015 NaMoO4. 

 Meio DUN: 29,25 NaCl; 1,23 MgSO4. 7H2O; 0,0332 CaCl2; 0,25 KNO3; 0,0272 

KH2PO4; 2,43x10-4 FeCl3; 2,23x10-3 EDTA; e 1 mL de solução F/2, em g/L: 0,22  

ZnSO4
. 7H2O; 2,44 MnCl2

. 4H2O; 0,630 Na2MoO4
., 2H2O; 0,1 CoCl2

. 6H2O. 

Além da redução do teor de nitrogênio, para todas as microalgas em seus 

respectivos meios de cultivo se avaliou o efeito de diferentes concentrações de 

pentoses. A Tabela 1 apresenta as diferentes concentrações de pentoses utilizadas, 

nas diferentes condições. A adição de pentoses P.A. foi realizada em concentrações 
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de xilose e arabinose que representassem as concentrações das mesmas presentes 

em caldo hidrolisado do bagaço de cana de açúcar pré-tratado. O caldo rico em 

pentoses, utilizado como padrão de concentração de açúcares, é oriundo do Centro de 

Tecnologia Canavieira, resultante do tratamento de explosão a vapor do bagaço de 

cana de açúcar. A composição do caldo utilizado como base se encontra na Figura 1. 

 

Fonte: Centro de Tecnologia Canavieira 

Figura 1 Análise de carboidratos em hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Tabela 1 Concentração de Xilose e Arabinose utilizadas nos diferentes meios de 

cultivo. 

Concentração referente de 

caldo rico em pentoses* 

Xilose 

(mg/L-1) 

Arabinose 

(mg/L-1) 

1% 3,833 0,179 

5% 19,164 0,897 

10% 38,328 1,793 

20% 76,656 3,586 

30% 114,984 5,379 

*valor que representa a concentração presente de pentoses no caldo hidrolisado do 

bagaço de cana-de-açúcar utilizado com padrão de concentração de xilose e arabinose. 
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Para avaliar o crescimento foram realizados cultivos mixotróficos em 

fotobiorreatores tipo Erlenmeyers de 2 L, mantidos em estufa termostatizada a 30 ºC, 

fotoperíodo de 12 h claro/escuro e 2500 Lx de iluminância fornecidos por lâmpadas 

fluorescentes de 40 W. A agitação dos experimentos foi realizada com a injeção de ar 

estéril. Os cultivos foram mantidos até a caracterização de uma possível fase 

estacionária de crescimento. 

 

4.1.2.2 Crescimento celular 

O crescimento da biomassa foi monitorado diariamente pela densidade ótica 

das culturas em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 670nm, através de uma 

curva padrão previamente realizada, relacionando peso seco e densidade ótica, o 

mesmo procedimento foi realizado para a determinação da concentração inicial de 

biomassa (COSTA et al., 2002). O pH dos cultivos foi determinado diariamente em 

medidor digital (Quimis Q400HM, Brasil). 

Foram avaliados parâmetros cinéticos como a concentração máxima de 

biomassa (Xmáx, g.L-1); a produtividade máxima (Pmáx, g.L-1.dia-1), obtida segundo a 

equação P = (Xt - X0)/(t- t0), onde Xt é a concentração de biomassa (g.L-1) no tempo t 

(dia), e X0 a concentração de biomassa (g.L-1) no tempo t0 (dia) (SCHMIDELL et al., 

2001), e a velocidade específica máxima de crescimento (μmáx, dia-1) por regressão 

exponencial aplicada à fase logarítmica de crescimento ( BAILEY e OLLIS, 1986). 

 

4.1.2.3 Determinação do consumo de pentoses 

 A determinação do consumo das pentoses foi realizada através da metodologia 

de Somogy (1945) e Nelson (1944), aplicada ao sobrenadante obtido diariamente por 

centrifugação dos cultivos 27000x g durante 10 minutos. 

 

 

4.1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os valores médios de concentração máxima de 

biomassa, produtividade máxima e velocidade específica máxima de crescimento, 

para as microalgas cultivadas nas diferentes concentrações de pentoses estudadas.  

De acordo com a Tabela 2, para as cepas de cianobactérias estudadas, a 

concentração celular, produtividade e velocidade específica de crescimento máxima, 
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1,364 g.L-1, 0,128 g.L-1.dia-1 e 0,240 dia-1, respectivamente, foram encontradas para 

Spirulina paracas quando cultivada com 10% de pentoses. 

 Ao se observar os resultados da Tabela 2, se verifica que ocorre diferença, 

embora pequena, na concentração celular máxima de Spirulina paracas ao se elevar a 

concentração de pentoses utilizadas. O máximo valor encontrado foi de 1,368 g.L-1 , 

resultado superior ao determinado por Margarites (2010), que cultivou diferentes cepas 

de microalgas com redução do componente nitrogenado, que encontrou para cepas de 

Spirulina platensis LEB 52 e Spirulina sp. LEB 18, 0,923 g.L-1 e 0,671 g.L-1, 

respectivamente. Esse resultado também se mostra superior ao determinado por 

Morais et al. (2009), quando cultivou Spirulina LEB18 em sistema semicontínuo em 

tanques de produção em escala piloto, obtendo uma concentração celular máxima de 

1,24 g.L-1.  

Esses resultados demostram que a substituição de elevadas concentrações de 

bicarbonato de sódio por baixas concentrações de xilose e arabinose, estimulam o 

aumento da produção de biomassa da microalga em questão, porém em relação ao 

uso de outras fontes alternativas, como o melaço, os resultados de concentração 

celular máxima obtidos são relativamente inferiores quando comparados com Andrade 

e Costa (2008), que alcançaram 2,83 g.L-1 para Spirulina platensis LEB 52 cultivada 

em meio Zarrouk complementado com 0,5 g.L-1 de melaço, com isso as menores 

concentrações celulares encontradas podem ser resultado da maior dificuldade de 

metabolizar pentoses como fonte de carbono, em comparação ao metabolismo de 

açúcares de seis carbonos, já que são inúmeras as rotas metabólicas da glicose 

(LIEBERMAN e MARKS, 2009). 

As maiores produtividades e velocidades específicas de crescimento para 

Spirulina paracas foram de 0,128 g.L-1.dia-1 e 0,240 dia-1, respectivamente, ambas nos 

cultivos com 10% de pentoses. Para a produtividade máxima os resultados 

encontrados são superiores aos encontrados por Margarites (2010), onde a 

produtividade máxima de Spirulina platensis LEB 52 foi de 0,032 g.L-1.dia-1 e de 

Spirulina sp. LEB 18 de 0,011 g.L-1.dia-1, e ainda se pode comparar também a 

velocidade máxima de crescimento encontrada que se mostrou superior ao 

determinado por Margarites (2010), que obteve para as mesmas cepas de Spirulina 

valores de 0,07 dia-1 e 0,033 dia-1, respectivamente.  

O aumento da concentração de pentoses gera um efeito negativo em relação a 

produtividade e a velocidade específica de crescimento para Spirulina, pois ao se 

observar resultados apresentados na Tabela 2 se verifica que, a partir do momento em 
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que se substitui o bicarbonato por concentrações de 20% ou 30% de xilose e 

arabinose nos cultivos ocorre uma queda desses resultados para a produtividade e 

velocidade de crescimento. Logo o excesso de pentoses pode ser prejudicial ao 

crescimento e ao cultivo desta microalga. 

Mudanças no crescimento de Synechococcus se relacionam com fatores como 

luminosidade, temperatura e nutrientes. Com relação aos nutrientes, o cultivo da 

cianobactéria Synechococcus nidulans com pentoses demonstra que a substituição da 

fonte tradicional de carbono do meio Zarrouk padrão, resulta em uma queda de 

parâmetros cinéticos como a concentração celular máxima e a produtividade. 

Kajiwara et al. (1997) cultivando Synechococcus visando desenvolver reatores 

para biofixação de CO2, encontrou concentração celular máxima de 1,12 g.L-1, 

enquanto que a maior concentração celular em cultivos com C5 foi de 0,530 g.L-1, com 

10% de C5. Para a produtividade da cianobactéria cultivada com pentoses, o máximo 

valor determinado foi de 0,032 g.L-1.dia-1, já o encontrado por Margarites (2010), com a 

mesma redução de nitrogênio, porém com o uso de bicarbonato, obteve uma 

produtividade de 0,051 g.L-1.dia-1, embora esse resultado se mostre superior ao 

determinado com o uso de pentoses, o que se torna interessante é que uma grande 

redução na concentração da fonte de carbono, para miligramas por litro, ainda 

possibilitou o crescimento e manutenção da microalga, e uma pequena diferença nos 

valores quando comparada a diferença de concentração das fontes de carbono. 

Embora o uso de pentoses cause diminuição na concentração celular máxima 

de Synechococcus nidulans, para a velocidade específica e crescimento o efeito é 

contrário. A melhor velocidade específica máxima de crescimento foi determinada nos 

ensaios que utilizaram 20% de C5, 0,185 dia-1, valor superior ao encontrado por 

Radmann (2011), ao selecionar microalgas para produção de biossurfactantes em 

diferentes condições, para cultivos mixotróficos com bicarbonato de sódio 0,089 dia-1 e 

glicose 0,138 dia-1. Estes resultados de velocidade de crescimento levam a acreditar-

se que o consumo de pentoses em cepas de Synechococcus gera crescimento rápido 

em um pequeno intervalo de tempo, derivado da maneira como esta microalga 

metaboliza essas concentrações adicionadas de açúcares de cinco carbonos, e este 

rápido crescimento pode então levar a uma diminuição da produção de biomassa e da 

produtividade.  

O uso de açúcares de cinco carbonos em substituição as fontes tradicionais de 

carbono utilizadas nos meios de cultivos indicados para cianobactérias, pode então ser 

uma alternativa, já que o uso de baixas concentrações mostrou resultados 
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promissores tanto para a produção de biomassa, no caso da Spirulina, quanto na 

velocidade de crescimento, como para Synechococcus. O metabolismo dessas 

pentoses pode ser afetado pela concentração utilizada e por outras condições de 

cultivo, como concentração de outros nutrientes, temperatura e luminosidade.  

Dentre as cepas de Chlorophytas estudadas os melhores resultados para o uso 

de pentoses foram encontrados para Dunaliella salina, onde a maior concentração de 

biomassa, produtividade e velocidade específica de crescimento, foram de 1,246 g.L-1, 

0,091 g.L-1.dia-1 e 0,379 dia-1, respectivamente, quando submetidas a concentrações 

de 5% de C5. 

Ao se comparar os resultados obtidos nos cultivos com C5 com ensaios onde 

se utiliza fonte de carbono tradicional, se percebe que ocorre aumento de 3,5 vezes na 

concentração celular máxima, quando comparado ao obtido por Zimmerman et al. 

(2011), ao desenvolver reatores air lift, com diferentes concentrações de CO2, 

dimensões e 1g.L-1 de bicarbonato, alcançaram 0,35g.L-1 no décimo dia de cultivo. 

Também quando comparado aos resultados obtidos por Margarites (2010), que se 

utilizou da redução do componente nitrogenado e de Meio DUN tradicional, foi 

encontrado um valor de concentração celular quase três vezes maior do que o 

resultado de 0,452 g.L-1. Com relação a produtividade e velocidade de crescimento o 

uso de pentoses também estimulou o aumento desses fatores, ao se comparar ainda 

com Margarites (2010), que alcançou valores de 0,022 g.L-1.dia-1 e 0,061 dia-1, valores 

quatro e seis vezes menores, respectivamente, dos que os encontrados para esses 

parâmetros com o uso de 5% de pentoses. 

O uso de xilose e arabinose em valores crescentes de concentrações gera um 

comportamento oscilante para a concentração celular máxima de Dunaliella salina. 
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Tabela 2 Concentração de biomassa máxima (Xmáx, g.L-1), produtividade máxima (Pmáx, 

g.L-1.dia-1), velocidade específica máxima de crescimento (μmáx, dia-1) (média ± desvio 

padrão), para os cultivos com as diferentes concentrações de pentoses. 

Cultivos Xmáx (g.L
-1

) Pmáx  (g.L
-1

.dia
-1

) µmáx (dia
-1

) 

1%C5 

Chlorella minutissima 0,426±0,032 0,064±0,037 0,158±0,020 

Chlorella homosphaera 0,397±0,038 0,025±0,011 0,224±0,032 

Chlorella vulgaris 0,366±0,012 0,030±0,017 0,214±0,015 

Dunaliella salina 0,696±0,016 0,069±0,029 0,221±0,040 

Spirulina paracas 1,119±0,026 0,105±0,020 0,220± 0,026 

Synechococcus nidulans 0,242±0,002 0,028±0,019 0,148±0,011 

5%C5 

Chlorella minutissima 0,511±0,011 0,062±0,004 0,219±0,009 

Chlorella homosphaera 0,427±0,058 0,023±0,016 0,229±0,018 

Chlorella vulgaris 0,607±0,059 0,039±0,019 0,196±0,017 

Dunaliella salina 1,246±0,165 0,091±0,039 0,379±0,073 

Spirulina paracas 0,664±0,241 0,108±0,017 0,210±0,114 

Synechococcus nidulans 0,553±0,136 0,032±0,030 0,179±0,037 

  10%C5 

Chlorella minutissima 0,408±0,014 0,059±0,005 0,201±0,008 

Chlorella homosphaera 0,384±0,001 0,028±0,013 0,212±0,004 

Chlorella vulgaris 0,381±0,043 0,014±0,004 0,128±0,013 

Dunaliella salina 0,958±0,068 0,077±0,038 0,258±0,134 

Spirulina paracas 1,364±0,059 0,128±0,007 0,240±0,063 

Synechococcus nidulans 0,530±0,045 0,027±0,004 0,136±0,015 

20%C5 

Chlorella minutissima 0,413±0,016 0,026±0,012 0,189±0,006 

Chlorella homosphaera 0,753±0,021 0,055±0,022 0,236±0,013 

Chlorella vulgaris 0,431±0,007 0,028±0,019 0,187±0,026 

Dunaliella salina 1,195±0,063 0,086±0,045 0,286±0,041 

Spirulina paracas 1,368±0,008 0,087±0,012 0,182±0,016 

Synechococcus nidulans 0,445±0,044 0,029±0,011 0,185±0,015 

30%C5 

Chlorella minutissima 0,398±0,006 0,031±0,019 0,196±0,005 

Chlorella homosphaera 0,773±0,011 0,062±0,007 0,253±0,006 

Chlorella vulgaris 0,590±0,031 0,030±0,015 0,158±0,011 

Dunaliella salina 0,952±0,029 0,066±0,032 0,146±0,067 

Spirulina paracas 1,346±0,011 0,087±0,009 0,156±0,033 

Synechococcus nidulans 0,435±0,038 0,024±0,016 0,129±0,014 
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O comportamento dos parâmetros cinéticos de crescimento de Chlorella 

minutissima em resposta a adição de fontes orgânicas de carbono como os açúcares 

de cinco carbonos utilizados, ao meio de cultura MBM, é visualizado na Tabela 2.  

A concentração máxima de biomassa obtida nos ensaios para Chlorella 

minutissima foi de 0,511 g.L-1, alcançada em 5% de solução de pentoses, valor 

semelhante ao encontrado por Radmann (2011) ao cultivar a microalga com 

bicarbonato de sódio, 0,52 g.L-1., valor superior ao encontrado por Martinez et al. 

(1997) ao cultivar Chlorella pyrenoidosa mixotroficamente com 1 g.L-1 de glicose, 

porém inferior ao determinado por Bhatnagar et al. (2011), quando cultivaram as 

microalgas Chlorella minutissima com 1% de glicose e obtiveram 2,10 g.L-1
 de 

biomassa.  

Os valores de produtividade máxima foram diminuindo com o aumento da 

concentração de pentoses no meio de cultivo, a maior produtividade foi encontrada 

nos ensaios complementados com 1% de pentoses, 0,064 g.L-1.dia-1, valor que é 

semelhante ao encontrado por Radmanm et al. (2004), onde foi cultiva a mesma cepa 

de microalga com NaHCO3 como fonte de carbono e 1,0 g.L-1 de NO3 obtendo-se uma 

produtividade máxima de 0,065 g.L-1.dia-1. 

A maior velocidade específica máxima de crescimento (0,219 dia-1) também foi 

encontrada nos ensaios complementados com 5% de xilose e arabinose, cultivos que 

apresentaram maior concentração de biomassa, Morais (2006) encontrou uma 

velocidade específica de crescimento de 0,267 dia -1 com Chlorella kessleri quando 

adicionou 6% e 12% de CO2 ao cultivo em meio MBM. Costa et al.. (2008) 

encontraram para a mesma microalga utilizada (Chlorella minutissima) uma velocidade 

específica de crescimento de 0,17 dia-1 quando cultivada a 30°C, 1250 Lx, CO2 e 0,5 

g.L-1 de NO3
-, valor inferior ao encontrado quando a cepa foi cultivada em todas as 

diferentes concentrações de pentoses as quais foi submetida. Em média os melhores 

resultados obtidos foram os do ensaio com meio de cultivo complementado com 5% 

de pentoses, valor intermediário de concentração de fonte de carbono, conforme os 

resultados apresentados um aumento para valores de 10%, 20% e 30% de pentoses 

leva a diminuição da Xmáx, Pmáx e μmáx. 

Ao contrário do que foi percebido para Chlorella minutissima, para Chlorella 

homosphaera o aumento da concentração de xilose e arabinose, gera um aumento de 

Xmáx, Pmáx e μmáx. Os melhores resultados observados foram obtidos com 30% de 

pentoses, a maior concentração celular (0,773 g.L-1), as maiores produtividades e 

velocidades específicas de crescimento, 0,062 g.L-1.dia-1 e 0,255 dia-1, 
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respectivamente. Efeito contrário ao percebido por Sheekh (2000), ao cultivar a 

mesma cepa em diferentes concentrações de óleo de petróleo bruto, que observou 

que a maior concentração celular foi obtida com a menor concentração de óleo 

(0,01%), 0,91 g.L-1. 

A concentração celular máxima encontrada para Chlorella homosphaera 

utilizando 30% de pentoses é maior do que o resultado encontrado por Li et al. (2011), 

ao cultivar Chlorella minutissima, 0,11 g.L-1, para produção de lipídeos com glicerina 

como fonte alternativa de carbono. Ainda para a concentração celular máxima, os 

resultados encontrados são superiores aos determinados por Feng et al. (2011), 

cultivando Chlorella zofingiensis em reatores out dor de 60 L durante o outono e 

inverno, onde os melhores resultados foram respectivamente, 0,04 g.L-1 e 0,058 g.L-1. 

Para Hongyan et al. (2011) a melhor concentração celular de 0,66 g.L-1 para Chlorella 

pyrenoidosa em meio SE. 

Para as velocidades específicas de crescimento, ainda comparando com Feng 

et al. (2011), durante os cultivos de outono e inverno, a maior velocidade específica 

encontrada como uso de C5 é inferior ao melhor resultado encontrado, 0,447 dia-1 e 

0,994 dia-1. 

A produtividade de Chlorella homosphaera também foi aumentada em relação 

a outros estudos, como o realizado por Margarites (2010), que encontrou um valor de 

0,015 g.L-1.dia-1, valor quatro vezes inferior a máxima produtividade com o uso de 

xilose e arabinose. 

Para Chlorella vulgaris, o uso de 5% de pentoses resultou na maior 

produtividade, 0,039 g.L-1.dia-1, e concentração de biomassa, 0,607 g.L-1. A velocidade 

de crescimento foi diretamente afetada pelo aumento de concentração dos açúcares, 

já que o melhor resultado (0,214 dia-1) para este parâmetro foi encontrado na menor 

adição de xilose e arabinose. Este resultado é superior ao encontrado por Costa et al. 

(2008), 0,09 dia-1, em condições de 35 °C, 16,8 g.L-1 de NaHCO3, 1,0 g.L-1de NO3
- e 

2500 Lx, e ainda superior ao melhor resultado para Chlorella minutissima no mesmo 

estudo, 0,13 dia-1. 

A produtividade de Chlorella vulgaris se mostrou relativamente estável a 

variação da concentração das pentoses, exceto pela queda visualizada para a 

concentração de 10% de C5, (0,014 g.L-1.dia-1), os resultados obtidos são semelhantes 

ao encontrado por Lv et al. (2010), que obteve 0,032 g.L-1.dia-1 em água do mar com 

concentração de KNO3 de 1.0 mM.  
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A concentração celular de 0,607 g.L-1, encontrada para 5% de C5 é inferior a 

determinada por Lv et al. (2010) ao utilizar 5mM de KNO3, 1,2 g.L-1, mas semelhante 

ao resultado obtido com a menor variação de KNO3 (0,2 mM), 0,4 g.L-1. Esse 

comportamento pode ser derivado da via assumida para metabolismo desses 

açúcares, essa hipótese pode ser considerada ao se comparar os resultados obtidos 

com estudos anteriores do grupo de trabalho, como Radmann (2011) onde foram 

encontradas concentrações celulares de 1,84 g.L-1 (uso de NHCO3) e 1,02 g.L-1 (uso 

de glicose), ou ainda para Margarites (2010) que não utilizou adição de fonte de 

carbono ao meio de cultivo empregado, Meio MBM, obtendo uma produção de 

biomassa máxima de 0,242 g.L-1, resultado inferior ao obtido com o uso das pentoses. 

A Figura 2 mostra o comportamento das concentrações de Chlorella 

minutissima, Chlorella vulgaris, Chlorella homosphaera, Dunaliella salina, Spirulina 

paracas e Synechococcus nidulans, cultivadas com diferentes concentrações de xilose 

e arabinose. Ao analisar a Figura 2, se percebe que as microalgas estudadas são 

capazes de crescer utilizando uma fonte de carbono, como as pentoses, que não o 

CO2 , como micro-organismos mixotróficos, que são aqueles que utilizam energia 

derivada da fotossíntese e da oxidação química, mas requerem CO2 e carbono 

orgânico para sustentar o crescimento, como afirmado por Becker e Venkataraman 

(1994). 

Nos cultivos com 1% e 5% de C5, não ocorreu de adaptação, sendo 

demonstrado um crescimento a partir da inoculação em taxa praticamente constante, 

de maneira que a curva de crescimento assemelha-se a uma reta, onde não se torna 

evidente uma fase exponencial, este comportamento da fase exponencial é 

semelhante ao cultivo complementado com melaço para Spirulina platensis 

(ANDRADE e COSTA, 2008), exceto para Dunaliella salina, que não apresentou um 

comportamento semelhante a uma reta, sendo possível visualizar-se diferentes fases 

de crescimento, esta mesma cepa apresentou características de desaceleração do 

crescimento por volta do 14º dia de cultivo quando submetida a 1% de pentoses e 19º 

dia para 5% de pentoses. 

Nas menores concentrações como 1% (Figura 2a) e 5% (Figura 2b) de xilose e 

arabinose, as microalgas alcançaram características de uma possível fase 

estacionária próximas em menores tempos que as demais concentrações mais 

elevadas, exceto para cepas de Spiruilna paracas que resistiram durante um tempo 

maior ao estresse imposto durante os cultivos, chegando à fase estacionária de 

crescimento por volta do 21º dia quando submetida a 1% C5. 
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 Ainda analisando o comportamento da cepa de Spirulina paracas, pode-se 

dizer que as maiores concentrações celulares e as curvas de crescimento mais 

semelhantes a uma reta são derivadas dessa microalga. Já o comportamento de 

Dunaliella salina é o que melhor se visualiza as fases de crescimento de um micro-

organismo em todas as concentrações de pentoses. 

O maior tempo de alcance de fase estacionária, 27º dia, foi obtido para 

Chlorella vulgaris com 30% (Figura 2e) de pentoses, seguido por Synechococcus 

nidulans, 21º dia na mesma concentração de pentoses, enquanto o menor tempo foi 

determinado para Spirulina paracas (Figura 2b), 12 dias, esse valor pode ser explicado 

devido à ausência de quantidade de fonte de carbono suficiente para o crescimento da 

cepa, pois ao se usar bicarbonato possíveis fases estacionárias de cepas de Spirulina 

são observadas após 20 dias de cultivo, como o encontrado por Margarites (2010). 

Assim como o aumento da concentração desses açúcares pode levar a cultivos 

de maior duração, ou a adição de pentoses pode, até mesmo, ser considerada em 

cultivos contínuos ou semicontínuos, conforme a determinação do consumo destes 

açúcares. 

 Cada cepa apresentou comportamento diferente frente as diferentes 

concentrações de pentoses, para Chlorella minutissima o alcance mais rápido de fase 

estacionária se deu para os cultivos com 1% de C5 e a partir de 20% de C5, a fase 

estacionária é determinada no 15ºdia. O aumento do uso de pentoses também fez 

com que a fase estacionária de Dunaliella salina (18ºdia), Spirulina paracas (15ºdia) e 

Synechococcus nidulans (21º dia), não sofressem alterações a partir de determinadas 

concentrações, 10% C5 para a clorófita e 20% C5 para as cianobactérias. 

Para Chlorella vulgaris o aumento da concentração de pentoses no meio 

conduz a uma caracterização de fase estacionária mais tardia diretamente relacionada 

ao uso de maiores concentrações, pois o uso de 1% de C5 possibilita a visualização 

de fase estacionária no 16º dia, uso de 5, 10 e 20% no 19º dia, e o aumento para 30% 

de C5 arrasta a caracterização das fases estacionária para o 27ºdia, mostrando que a 

cepa é dependente da concentração de açúcares orgânicos como fonte de carbono. 
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Figura 2 Concentração de biomassa de () Chlorella minutissima, () Chlorella 

homosphaera, () Chlorella vulgaris, () Dunaliella salina, (○) Spirulina paracas  e (□) 

Synechococcus nidulans, em diferentes concentrações de pentoses: (a) 1%, (b) 5%, 

(c) 10%, (d) 20% e (e) 30%, respectivamente. 
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 O perfil mais oscilante de comportamento é visualizado para Chlorella 

homosphaera, pois até a concentração de 10% se observa um aumento no tempo 

para alcançar a fase estacionária (15 dias para 1%, 19 dias para 5% e 23 dias para 

10%), porém o aumento para 20 e 30% faz com que esta microalga chegue mais 

rápido na fase estacionária (18 e 17 dias, respectivamente). 

A variação do pH nos cultivos de microalgas podem ser derivadas do consumo 

de substratos, solubilização e consumo e CO2 e também a degradação de metabólitos 

produzidos, segundo Grima et al. (1999). As variações de pH afetam a solubilidade e 

biodisponibilidade de nutrientes, o transporte de substâncias, a atividade de enzimas e 

até mesmo o transporte de elétrons na fotossíntese.  

 As cepas de Chlorophytas (Apêndice 1) estudadas apresentaram pequena 

variação de pH, mantendo este parâmetro mais próximo da zona da neutralidade, o 

que se acredita ter melhorado a biodisponibilidade desses açúcares e assim facilitado 

o consumo destes. Mesmo o aumento da concentração de pentoses não afastou os 

valores de pH da faixa mencionada, o que leva a acreditar-se que o enriquecimento de 

culturas com pentoses provenientes de fontes alternativas pode ser utilizado diferentes 

e grandes concentrações, tornado possível o estudo do cultivo com reaproveitamento 

de maiores concentrações de pentoses. 

 Já a variação do pH dos cultivos de Dunaliella salina é semelhante ao 

comportamento apresentado pelas cianobactérias (Apêndice 1) estudadas. Segundo 

Richmond e Grobbelaar (1986), o pH ótimo para o cultivo se Spirulina está entre 9,5 e 

10,5, como os valores determinados durantes os diferentes cultivos não se afastaram 

dessa faixa, o crescimento das cianobactérias não sofreu limitação por ação do pH. Os 

valores de pH se afastam da faixa da neutralidade cada vez mais com o aumento da 

concentração de pentoses, e se percebe que com esses valores as concentrações 

celulares produzidas são relativamente maiores, mostrando que para estas cepas o 

uso de pH mais elevado pode vir a facilitar a biodisponibilidade e o consumo destas 

pentoses, resultando em melhores resultados de produção de biomassa. Essa 

elevação de pH é característica de cultivos autotróficos de cianobactérias, quando 

ocorre o consumo do bicarbonato  do meio e formação de carbonato, essa 

característica comum com o ocorrido no cultivo com pentoses, ajuda a afirmar o uso 

de xilose e arabinose como fontes de nutrientes. 

A Figura 3 apresenta a o perfil do consumo das pentoses para cada microalga. 

A caracterização do consumo das pentoses foi realizada para demonstrar o 

comportamento de cada microalga em diferentes concentrações destes açúcares, com 
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o objetivo de determinar maneiras de cultivo que propiciem uma maior produção de 

células por tempo, o que pode se encontrado em regimes de cultivo semicontínuo. 

Segundo Lourenço (2006) estes regimes de cultivos são caracterizados por uma 

grande produção de células por intervalo de tempo, onde uma parcela do meio de 

cultivo com algas é removida e substituída por meio de cultura novo e sem células. 

Isto se torna interessante já que esta adição de meio pode ser realizada a qualquer 

momento, propiciando um maior aproveitamento de resíduos, como quando cultivadas 

com caldo, e uma maior produção de biomassa rica em bioprodutos de interesse. 

Ao completar um dia de cultivo o consumo das concentrações de 1% e 5% de 

C5 é completo para todas as cepas estudadas, esse esgotamento rápido é derivado 

do baixo valor de concentração e do uso de inóculos já adaptados a essas condições, 

o que pode eliminar qualquer possível fase de adaptação ao consumo desses 

açúcares. Ao completar o quarto dia de cultivo a maior concentração de xilose e 

arabinose, 30%, é totalmente consumida por Chlorella homosphaera. Durante o 

consumo da fonte orgânica de carbono as microalgas se encontram em regime 

mixotrófico de crescimento, logo após o esgotamento dessas fontes, as cepas entram 

em um regime autotrófico de crescimento. 

Alguns baixos valores de parâmetros cinéticos encontrados podem ser 

resultantes do uso inicial do cultivo mixotrófico, já que de acordo com CHENG e 

ZHANG (1997) culturas mixotróficas têm o crescimento limitado por baixas ou altas 

concentrações de carbono orgânico. 

Essas limitações encontradas também podem ser derivadas da maior 

dificuldade de assimilação de pentoses, e assim a obtenção de energia para o 

crescimento, quando comparada ao metabolismo dos açúcares de seis carbonos. Com 

o uso de pentoses, segundo Lehninger et al., (2000), a única fonte de glicose para o 

metabolismo das microalgas é derivada da absorção do CO2 do ar durante a 

fotossíntese. Para absorver energia das pentoses, as microalgas devem ser capazes 

de produzir uma série de enzimas que convertam estes açúcares de cinco carbonos 

em pentoses fosfatadas, para assim iniciar a rota metabólica das pentoses, como 

afirmado por Bettiga et al.(2009). Já o processo de obtenção de energia a partir de 

açúcares de seis carbonos, como a glicose, apresenta uma série de rotas metabólicas, 

que com a glicólise libera diversas matérias-primas importantes, como aminoácidos, 

gorduras e a energia em forma de ATP para o desenvolvimento celular (LIEBERMAN 

e MARKS, 2009). 
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Figura 3 Perfil do consumo de pentoses para (a) Chlorella minutissima, (b) Chlorella 

homosphaera, (c) Chlorella vulgaris, (d) Dunaliella salina, (e) Spirulina paracas e (f) 

Synechococcus nidulans nas diferentes concentrações de pentoses estudadas (♦)1%, 

(■)5%, (●)10%, (▲)20% e ()30%. 
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4.1.4 CONCLUSÃO 

Para as cepas de cianobactérias, a maior concentração celular, produtividade e 

velocidade específica de crescimento máxima, foram 1,364 g.L-1, 0,128 g.L-1.dia-1 e 

0,240 dia-1, respectivamente, para Spirulina paracas quando cultivada com 10% de 

pentoses.  

O uso de 5% de xilose e arabinose nos cultivos das Chlorophytas estudadas 

geraram melhores resultados em geral, se destacando os valores encontrados para 

Dunaliella salina, onde a maior concentração de biomassa, produtividade e velocidade 

específica de crescimento, foram de 1,246 g.L-1, 0,091 g.L-1.dia-1 e 0,379 dia-1, 

respectivamente. 

 As microalgas estudadas foram capazes de consumir em no máximo quatro 

dias as diferentes concentrações de xilose e arabinose adicionadas os cultivos (1, 5, 

10, 20 e 30%) e logo após esta etapa mixotrófica, manter-se em crescimento 

autotrófico. Estes resultados ajudam a mostram que as microalgas apresentam a 

capacidade de metabolizar açúcares de cinco carbonos, utilizando a energia resultante 

para no crescimento e manutenção das células. 

Logo, o uso de pentoses nos cultivos de Chlorella minutissima, Chlorella 

vulgaris, Chlorella homosphaera, Dunaliella salina, como enriquecimento, Spirulina 

paracas e Synechococcus nidulans, em substituição ao bicarbonato de sódio, resultou 

no crescimento das microalgas estudadas, o que justifica o uso destes micro-

organismos como intermediários para a absorção de açúcares de cinco carbonos, 

resultantes, por exemplo, da hidrólise de lignocelulose. 
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4.2 Concentração de carboidratos em microalgas da divisão Chlorophyta 

cultivadas utilizando pentoses como fonte de carbono 
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RESUMO 

Várias espécies de microalgas são cultivadas comercialmente e a biomassa produzida 
tem sido utilizada como fonte de produtos para aplicação na indústria de alimentos e 
de biocombustíveis. A divisão Chlorphyta compreende as algas verdes ou clorofitas e 
envolve formas unicelulares e espécies dotadas de talos multicelulares. A composição 
bioquímica da biomassa das microalgas não é determinada somente pela natureza de 
cada espécie algal, dependendo de fatores como, intensidade de luz, temperatura, pH, 
nutrientes e agitação. O objetivo do trabalho foi determinar o efeito do uso de xilose e 
arabinose na concentração de carboidratos produzidos por clorofitas. A microalga 
Chlorella minutissima apresentou a mais elevada produção de carboidratos, 58,6%, 
nos cultivos onde se utilizou 5% de C5, acompanhando este parâmetro, com estas 
mesmas condições foi determinada o menor teor de proteínas, 14,1%. 
 

Palavras-chave:.Chlorella minutissima, carboidratos, microalga, xilose, arabinose. 

 

ABSTRACT 

 

Various microalgaes species are cultured commercially and the produced biomass has 
been utilised like product source for application in the food industry and biofuels. The 
Chlorophyta division includes the green algaes or clorofites and involves unicellular 
forms and species endowed with multicellular stalks. Biochemistry composition of the 
microalgaes biomass is not determinate only by the nature of each species, depending 
on factors like intensity of light, temperature, pH, nutrients and agitation. The objective 
of the work was determinate the effect of using xylose and arabinoses on the 
concentration of carbohydrates produced by clorofites. Chlorella minutissima presents 
the higher production of carbohydrates, 58,6% at cultures wich used 5% of C5, 
following this parameter with the same conditions was determined by the lower protein 
content, 14,1%. 
 

Keywords: Chlorella minutissima, carbohydrates, microalgae, xylose, arabinose. 
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4.2.1 INTRODUÇÃO 

Microalgas são microrganismos fotossintéticos com requerimentos nutricionais 

relativamente simples e cuja biomassa pode ser empregada para obtenção de 

biocompostos, como suplemento alimentar humano, alimento animal ou fonte de 

biocombustíveis (ANDRADE e COSTA, 2008). O crescimento de microalgas é um 

fenômeno complexo e sujeito a variáveis. O aumento de uma população de microalgas 

responde a interação mútua de fatores abióticos e bióticos (MORAIS, 2006) 

As microalgas produzem uma ampla variação de carboidratos que na sua 

maioria, são polissacarídeos de reserva, além de possuírem um alto valor calórico, 

constituindo uma valiosa fonte energética para os consumidores. Carboidratos de 

moléculas simples, como glicose, frutose e sacarose estão presentes em pequenas 

quantidades (CHU et al.,1982). Vidotti e Rollemberg (2004) afirmam que no caso de 

microalgas da divisão Chlorophyta, como Dunaliella salina e microalgas do gênero 

Chlorella, acumulam amido como reserva. 

Várias espécies de algas com elevado teor de amido estão sendo testadas 

atualmente para produzir bioetanol. Espera-se que a próxima década irá testemunhar 

um enorme crescimento e expansão no mercado global de algas biocombustíveis 

(JOHN et al., 2010). 

Os carboidratos constituem cerca de 10-20% do peso seco de algumas 

microalgas, como Spirulina. No entanto, quando submetidas à condição de estresse, 

as microalgas podem ser estimuladas a produzir maior concentração do componente 

desejado. Desta forma, estimular a síntese de compostos através da aplicação de 

estresse especifico é muito importante no estudo biotecnológico (MORAIS, 2006). 

A absorção de pentoses (C5) torna-se importante a partir do momento em que 

tecnologias para a produção de etanol de terceira geração se tornam viáveis, pois a 

hidrólise de lignocelulose gera principalmente, xilose, glicose fermentescível e 

pequenas quantidades de arabinose, ambas não fermentescíveis pelo atual processo 

(FORTMAN et al., 2008). Assim sendo, se torna necessário a utilização de 

intermediários capazes de catabolizar tais açúcares e estocá-los como porções 

fermentescíveis. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do uso de diferentes concentrações 

(1, 5, 10, 20 e 30%) de pentoses, xilose e arabinose, como fonte de carbono, 

associada a redução do componente nitrogenado, no teor de carboidratos produzido 

por diferentes cepas de Chlorophytas. 
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4.2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.2.1 Microalgas e condições de cultivo 

Foram utilizadas as cepas de Chlorophytas: Chlorella minutissima, Chlorella 

vulgaris, Chlorella homosphaera e Dunaliella salina, todas pertencentes a Coleção do 

Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG).  

Para o cultivo das microalgas foi utilizado Meio Bristol`S Modificado (MBM) 

(WATANABE, 1960 - Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris e Chlorella 

homosphaera) e Meio DUN (NAKAS,1983 - Dunaliella salina). Em todos os meios o 

componente nitrogenado foi reduzido pela metade  

A composição dos meios de cultivos, em g/L, utilizados foram: 

Meio MBM: 0,125 KNO3; 0,01 CaCl2; 0,075 MgSO4.7H2O; 0,075 K2HPO4; 0,175 

KH2PO4; 0,025 NaCl; 0,02 FeSO4.7H2O; e 1 mL de solução A5, em g/L: 2,86 H3BO3; 

1,81 MnCl2.4H2O; 0,222 ZnSO4.7H2O; 0,079 CuSO4. 5H2O; 0,015 NaMoO4. 

Meio DUN: 29,25 NaCl; 1,23 MgSO4. 7H2O; 0,0332 CaCl2; 0,25 KNO3; 0,0272 

KH2PO4; 2,43x10-4 FeCl3; 2,23x10-3 EDTA; e 1 mL de solução F/2, em g/L: 0,22  

ZnSO4
. 7H2O; 2,44 MnCl2

. 4H2O; 0,630 Na2MoO4
., 2H2O; 0,1 CoCl2

. 6H2O. 

Além da redução do teor de nitrogênio, para todas as microalgas em seus 

respectivos meios de cultivo se avaliou o efeito de diferentes concentrações de xilose 

e arabinose. No meio de cultivo DUN a fonte de carbono foi substituída por estas 

pentoses, já no Meio MBM foram adicionadas estes açúcares.  

A adição de pentoses P.A. foi realizada em concentrações de xilose e 

arabinose que representassem as concentrações das mesmas presentes em caldo 

hidrolisado do bagaço de cana de açúcar pré-tratado. A Tabela 1 apresenta as 

diferentes concentrações de pentoses utilizadas, nas diferentes condições (1, 5, 10, 20 

e 30% de C5). O caldo rico em pentoses, utilizado como padrão de concentração de 

açúcares, é oriundo do Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, resultante do 

tratamento de explosão a vapor.do bagaço de cana de açúcar, que apresenta em sua 

composição majoritária cerca de 300mg de xilose e 17mg de arabinose a cada litro. 
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Tabela 1 Concentração de Xilose e Arabinose utilizadas nos diferentes meios de 

cultivo. 

Concentração referente de 

caldo rico em pentoses* 

Xilose 

(mg/L-1) 

Arabinose 

(mg/L-1) 

1% 3,833 0,179 

5% 19,164 0,897 

10% 38,328 1,793 

20% 76,656 3,586 

30% 114,984 5,379 

*valor que representa a concentração presente de pentoses no caldo hidrolisado do 

bagaço de cana-de-açúcar utilizado com padrão de concentração de xilose e arabinose. 

Para avaliar o crescimento foram realizados cultivos mixotróficos em 

fotobiorreatores tipo Erlenmeyers de 2 L, mantidos em estufa termostatizada a 30 ºC, 

fotoperíodo de 12 h claro/escuro e 2500 Lx de iluminância fornecidos por lâmpadas 

fluorescentes de 40 W. A agitação dos experimentos foi realizada com a injeção de ar 

estéril. Os cultivos foram mantidos até a caracterização de uma possível fase 

estacionária de crescimento. 

 

4.2.2.2 Crescimento celular 

O crescimento da biomassa foi monitorado diariamente pela densidade ótica 

das culturas em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 670nm, através de uma 

curva padrão previamente realizada, relacionando peso seco e densidade ótica, o 

mesmo procedimento foi realizado para a determinação da concentração inicial de 

biomassa (COSTA et al., 2002). O pH dos cultivos foi determinado diariamente em 

medidor digital (Quimis Q400HM, Brasil). 

Foram avaliados parâmetros cinéticos como a concentração e produtividade 

máxima (SCHMIDELL et al., 2001) e velocidade específica máxima de crescimento por 

regressão exponencial aplicada à fase logarítmica de crescimento (BAILEY e OLLIS, 

1986). Os cultivos foram mantidos até uma possível fase estacionária de crescimento. 

 

4.2.2.3 Obtenção da biomassa 

A biomassa foi lavada e a separação meio de cultivo foi realizada por 

centrifugação 14500x g durante 20 minutos. 
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4.2.2.4 Determinação do consumo de pentoses 

 A determinação do consumo das pentoses foi realizada através da metodologia 

de Somogy (1945) e Nelson (1944), aplicada ao sobrenadante obtido diariamente por 

centrifugação dos cultivos 27000x g durante 10 minutos. 

 

4.2.2.5 Determinação do teor de carboidratos na biomassa cultivada 

O teor de carboidratos (%) foi avaliado utilizando uma adaptação do método de 

DNS (MILLER, 1959), onde se realizou uma prévia hidrolise ácida dos polissacarídeos, 

como realizado por FURLAN et al., 2009. 

 

4.2.2.6 Determinação de proteínas 

As proteínas foram quantificadas pelo método de micro-Kjeldahl, de acordo 

com a metodologia descrita nas metodologias da AOAC (2000). 

 

4.2.2.7 Análises estatísticas  

Foram realizadas análises estatísticas de análise de variância e teste de Tukey, 

ao nível de significância de 5%, para examinar as diferenças entre as médias de cada 

ensaio, para o teor de carboidratos e proteínas nas biomassas. 

 

4.2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta a concentração média de carboidratos (% p/p) e a 

concentração de proteínas (%) nos diferentes ensaios em cepas de Chlorella 

minutissima, Chlorella vulgaris, Chlorella homosphaera e Dunaliella salina. Na Tabela 

2 são apresentados os valores de concentração celular máxima encontrados para os 

diferentes cultivos. 

Os elevados teores de carboidratos encontrados para as cepas de chlorella 

para todas as variações de concentração da fonte de carbono, com redução do teor de 

nitrogênio, se mostram de acordo com o afirmado por Fogg (1983), que diz que 

quando a limitação de nitrogênio é imposta à uma cultura exposta a iluminância 

adequada, a fotossíntese continua sendo realizada, embora uma taxa reduzida, e o 

fluxo de carbono fixado é desviado à síntese de lipídios e carboidratos. 
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Tabela 2 Teor de carboidratos nos cultivos (%p/p) e concentração de proteínas (%) 

nas biomassas cultivadas (média ± desvio padrão). 

Concentração 

de pentoses 

(C5) 

Composição 

da biomassa 

Chlorella 

minutissima 

Chlorella 

vulgaris 

Chlorella 

homosphaera 

Dunaliella 

salina 

 

1% 

%Carboidratos 55,21±0,86a,b 19,85±0,58a,b 28,11±0,66ª 15,95±0,67b 

%Proteínas 17,90±0,23B,C 37,90±0,35B 20,00±0,95C 26,70±0,87A 

 

5% 

%Carboidratos 58,60±1,03b 24,04±0,91b 38,83±0,87b 23,07±0,42c 

%Proteínas 14,10±0,23A 30,90±0,18A 16,50±0,11A 13,70±0,49B 

 

10% 

%Carboidratos 51,80±0,32a 13,67±0,98a 33,15±0,45a,b 18,20±0,02b 

%Proteínas 15,30±0,27A,B 41,50±0,78C 12,70±0,21B 24,70±0,67A 

 

20% 

%Carboidratos 32,88±0,83c 26,34±0,77b 34,21±0,80a,b 9,01±0,92a 

%Proteínas 22,40±0,70D 39,10±0,34B,C 16,60±0,46A 23,4±0,77A 

 

30% 

%Carboidratos 37,47±0,77d 15,16±0,26a 32,95±0,79a,b 6,71±0,36a 

%Proteínas 20,80±0,94C,D 32,90±0,98A 17,30±0,22A 14,8±0,50B 

*Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa estatisticamente 

(p>0,05) para o teor de carboidratos para cada cepa nas diferentes concentrações de pentoses. 

*Letras maiúsculas iguais na mesma linha indicam que não existe diferença significativa estatisticamente 

(p>0,05) para a concentração de proteínas para cada cepa nas diferentes concentrações de pentoses. 

Apesar de teores de carboidratos chegarem a valores acima de 70% da 

biomassa seca, sem redução na produtividade, o acúmulo de lipídios é 

frequentemente associado a uma redução na produtividade, o aumento destes 

bioprodutos estão associados a perda de outros componentes como as proteínas 

(SHIFRIN e CHISHOLM, 1981). De acordo com a Tabela 2 a maior concentração de 

carboidratos, 58,60% foi obtida nos cultivos complementados com 5% de pentoses, 

para Chlorella minutissima, seguido da menor concentração de proteínas encontrada, 

14,1%. Radmann (2011), estudou o cultivo de Chlorella sp. em diferentes 

fotobiorretores e condições, onde a maior concentração de carboidratos de 29,9%, foi 

encontrada em condições padrões com um biorreator do tipo annular columns, e uma 

concentração de proteínas de 36,8%, já para esta cepa cultivada no mesmo 

fotobiorreator com redução de nitrogênio, foi encontrado um teor de proteínas de 

24,5% e 22,6% de carboidratos. Estes resultados ajudam a mostrar que o uso de 

pentoses associado a redução do teor de nitrogênio para a produção de carboidratos é 

promissor, já que nas diferentes concentrações de C5 utilizadas foram encontrados 
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maiores teores de carboidratos e menores concentrações de proteína, como 

observado na Tabela 2. 

Radmann (2011), que também analisou o teor de carboidratos de Tetraselmis 

suecica cultivada em reatores do tipo green wall panel com limitação do nutriente 

nitrogênio, encontrou concentrações de carboidratos de 52,4% e 10,9% de proteínas, 

resultados que vão de acordo com os valores apresentados para Chlorella 

minutissima, onde os cultivos com 1% e 5% de pentoses, ambos com redução de 

nitrogênio, apresentaram 55,21% e 58,60% de carboidratos na biomassa seca 

respectivamente, seguido de teores de proteína de 17,9% e 14,1%.  

Os resultados encontrados mostram que o uso de pentoses associado a 

redução de nitrogênio, podem estimular a produção de carboidratos fermentescíveis, 

afirmando assim a potencialidade do uso de microalgas para produção de 

biocombustíveis como o bioetanol, além de mostrar que as mesmas podem agir como 

intermediários para a absorção de compostos de cinco carbonos, que se torna 

importante a partir do momento em que tecnologias para a produção de etanol de 

segunda geração se tornam viáveis, pois a hidrólise de lignocelulose gera 

principalmente glicose fermentescível, xilose e pequenas quantidades de arabinose, 

ambas não fermentescíveis pelo atual processo (FORTMAN et al., 2008). 

Ainda para Chlorella minutissima, Margarites (2010), encontrou uma 

concentração de 47,63% de carboidratos ao cultivar esta microalga para produção de 

bioetanol, a 30 ºC e com redução de 50% do teor de nitrogênio, resultado inferior ao 

determinado com o uso de 5% de xilose e arabinose. 

Comparando os resultados obtidos no trabalho, com os determinados por 

Margarites (2010), que selecionou cepas de microalgas para produção de bioetanol, 

pode-se ressaltar que para Chlorella vulgaris o uso de pentoses (20%C5 – 26,34% de 

carboidratos) gerou um aumento de cerca de duas vezes na concentração de 

carboidratos, e para Chlorella homosphaera mesmo autor encontrou 18,93% de 

carboidratos, enquanto o cultivo com 5% pentoses gerou uma produção de 38,83%, 

uma concentração também cerca de duas vezes maior.  

A concentração de carboidratos tende a variar com o teor de proteínas, como já 

citado o aumento da produção de lipídeos e carboidratos gera uma perda na 

composição de bioprodutos como as proteínas, além de que a redução na quantidade 

de nitrogênio no meio de cultura possibilita que lipídios e carboidratos sejam 

sintetizados preferencialmente (RIGANO et al., 1998). Quando a limitação de 

nitrogênio é imposta a uma cultura exposta a iluminância adequada, a fotossíntese 
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continua sendo realizada, embora a uma taxa reduzida, e o fLxo de carbono fixado é 

desviado à síntese de lipídios e carboidratos (SHIFRIN e CHISHOLM, 1981). O que 

pode ser visualizado neste trabalho, pois o perfil de aumento de concentração de 

carboidratos está sempre acompanhado da redução da produção de proteínas, e vice-

versa, como observado na Tabela 2. 

A microalga Dunaliella salina foi a que apresentou comportamento mais 

diferenciado entre as cepas de Chlorophytas, pois apresentou uma menor produção 

de carboidratos e consequente maior produção de proteínas. A maior concentração de 

carboidratos encontrada foi de 23,7%, com 5% de pentoses, e a menor foi de 6,71% 

com 30% de C5. A maior concentração obtida ainda é superior ao encontrado por 

Maragarites (2010), que alcançou 13,36% de carboidratos.  

O uso de diferentes concentrações de pentoses associado a redução do 

nitrogênio no meio de cultivo, pode vir a gerar uma redução do teor de carboidratos 

produzidos, ao se comparar, por exemplo, com os resultados obtidos por Feinberg 

(1984), que a cultivar Dunaliella salina com deficiência de nitrogênio, a qual 

apresentou grande quantidade de carboidratos, acumulando 55,5% de seu peso seco 

desta macromolécula. 

A Figura 1 mostra o perfil do consumo de pentoses nos ensaios realizados para 

cada microalga em diferentes concentrações dos açúcares. 

Ao analisar a Figura 1, se pode estabelecer fatores para o uso de diferentes 

sistemas de cultivo, como um cultivo semicontínuo, pois se observa o comportamento 

de cada microalga nas diferentes concentrações de pentoses. As menores 

concentrações de pentoses, 1 e 5%, são totalmente consumidas ao final do primeiro 

dia de cultivo por todas as cepas de Chlorophytas. Com o aumento da concentração 

das pentoses, se aumenta o tempo determinado para o consumo total destes 

açúcares, ao final do quarto dia de cultivo a maior concentração (30%) foi totalmente 

consumida por Chlorella homosphaera. As demais cepas estudadas foram capazes de 

consumir esta concentração de 30% em dois dias (Chlorella vulgaris e Dunaliella 

salina) ou três dias (Chlorella minutissima).  

Com estes resultados então, são determinados os períodos de consumo e os 

momentos adequados para a adição das pentoses, para manutenção da mixotrofia, já 

que após o consumo da fone de carbono orgânica os micro-organismos entram em um 

regime autotrófico de crescimento, que tende a presentar menores produtividades, 

quando comparados com cultivos mixotróficos. 
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Figura 1 Perfil do consumo de pentoses para (a) Chlorella minutissima, (b) Chlorella 

vulgaris, (c) Chlorella homosphaera e (d) Dunaliella salina, nas diferentes 

concentrações de pentoses estudadas (♦)1%, (■)5%, (●)10%, (▲)20% e ()30%. 

 

O uso de cepas não contaminadas, o acompanhamento periódico contra 

contaminação e o uso de ar estéril, ajudam a garantir que o consumo destes açúcares 

foi realizado pelas microalgas estudadas, e não por qualquer outro micro-organismo. 

Isto também pode ser verificado por alterações na produtividade e na concentração 

celular máxima. Como no caso de Dunaliella salina, que embora tenha apresentado 

uma concentração de carboidratos baixa, se observou uma grande produção celular 

máxima, o que caracterizou esta como uma boa produtora de carboidratos, logo uma 

promissora cepa para a produção de bioetanol. 
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Cultivos mixotróficos tendem a apresentar maiores produtividades, como o 

evidencia anteriormente para Radmann (2011) e Andrade (2005), que ao utilizar 

glicose e melaço, como fonte de carbono, obtiveram melhores resultados para 

produtividade quando comparados com cultivos autotróficos. Isto é evidenciado no 

presente trabalho, pois a maioria das cepas nas diferentes concentrações de pentoses 

apresentou as maiores produtividades no período de cultivo mixotrófico. 

Para Chlorella minutissima, com exceção dos cultivos com 20% de pentoses, 

as produtividades (Figura 2a) máximas foram obtidas nos intervalos de cultivo 

mixitróficos, isso também ocorreu para a mesma cepa cultivada mixotroficamente por 

Radmann (2011), onde o cultivo mixotrófico, com glicose, resultou em uma 

produtividade de Chlorella minutissima seis vezes maior que os cultivos autotróficos. A 

concentração de 20% de pentoses apresentou comportamento distinto, pois a 

produtividade foi aumentando gradativamente com o consumo das pentoses, até o 

total consumo no terceiro dia, porém o aumento deste ocorreu até seu máximo no 

sexto dia, período em que a microalga já se encontraria em regime autotrófico de 

crescimento. 

Esse comportamento de aumento da produtividade na etapa mixotrófica, 

também é visualizado para Chlorella vulgaris a partir dos cultivos com 10% de 

pentoses. Esta microalga, juntamente com Dunaliella salina, apresentou a capacidade 

de consumir as maiores concentrações de fonte de carbono em apenas dois dias. 

Para Chlorella vulgaris, estes resultados mostram que concentrações inferiores a 10% 

de pentoses não são capazes de afetar as características cinéticas de crescimento 

autotrófico. O mesmo comportamento foi observado para Chlorella homosphaera. 

Embora os cultivos com Dunaniella salina utilizando xilose e arabinose se 

mostrem muito promissores, com relação a produção de biomassa (Tabela 2) e 

consequentemente carboidratos (Figura 6), as produtividades tendem a aumentar na 

etapa autotrófica de crescimento, apresentando o comportamento mais diferenciado 

entre as microalgas estudadas. Mesmo com este perfil, o uso de pentoses nos cultivos 

resultou em produtividades elevadas, pois ao comparar o menor valor obtido com 

cultivos autotróficos, como Margarites (2010), este é três vezes superior ao estudo em 

comparação, além de que o aumento das concentrações de pentoses mostram perfis 

de produtividades mais elevadas (Figura 2d). 

A produtividade em função do tempo para Chlorella minutissima, Chlorella 

vulgaris, Chlorella homosphaera e Dunaliella salina nas diferentes concentrações de 

pentoses é visualizada na Figura 2. 
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Figura 2 Produtividade em função do tempo apresentada para (a) Chlorella 

minutissima, (b) Chlorella vulgaris, (c) Chlorella homosphaera, (d) Dunaliella salina, em 

diferentes concentrações de pentoses: (♦)1%, (■)5%, (●)10%, (▲)20% e ()30%, 

respectivamente. 

 

Em relação a produtividade durante os cultivos com pentoses, os melhores 

resultados tendem a ser encontrados com uso de 5% desses açúcares, como 

visualizado para Chlorella minutissima (Figura 2a), Chlorella vulgaris (Figura 2b) e 

Chlorella homosphaera (Figura 2c).   

Para Chlorella minutissima (Figura 2a) se percebe que o aumento da 

concentração da fonte de carbono para valores superiores a 10% causa um 

decréscimo da produtividade. As maiores produtividades foram alcançadas após 24 

horas de cultivo com o uso de 1, 5 e 10% de pentoses. Chlorella vulgaris (Figura 2b) e 

Chlorella homosphaera (Figura 2c) apresentam as melhores produtividades com o uso 
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de 5% de C5, e os melhores resultados são encontrados com 7 e 3 dias de cultivo, 

respectivamente. Estes resultados mostram que as produtividades decrescem ao 

longo do tempo e com o consumo das fontes de carbono e outros nutrientes, 

comportamento semelhante ao encontrado por Morais (2006), para Chlorella kessleri e 

Scenedesmus obliqus, ao verificado também por Andrade (2005), ao cultivar Spirulina 

em diferentes concentrações de melaço. 

A cepa de Dunaliella salina apresentou o comportamento mais diferenciado em 

relação ao perfil de produtividade para as diferentes concentrações de pentoses, 

embora também ocorra a diminuição da produtividade com o passar dos dias de 

cultivo, por esgotamento de nutrientes e outros fatores, as melhores produtividades 

foram verificadas com ao aumento da concentração de xilose e arabinose. Os 

melhores resultados foram 0,086 g.L-1.dia-1 no sétimo dia de cultivo com 20% C5 e 

0,066 g.L-1.dia-1 no sexto dia de cultivo com 30%C5. O aumento da produtividade até o 

sétimo e sexto dia, seguido de queda após estes períodos foi evidenciado também por 

Camerini (2008) ao adicionar 1,0 g.L-1 de bicarbonato de sódio nos cultivos de 

Spirulina platensis. 

A Tabela 3 mostra a variação da concentração celular de Chlorella minutissima, 

Chlorella vulgaris, Chlorella homosphaera e Dunaliella salina, em diferentes 

concentrações de pentoses. 

Tabela 3 Concentração celular máxima (g.L-1) nos cultivos (média ± desvio padrão). 

Microalga 
1% C5 5% C5 10% C5 20% C5 30% C5 

Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) 

Chlorella 

minutissima 

0,43±0,03 0,51±0,01 0,41±0,01 0,41±0,02 0,39±0,01 

Chlorella 

vulgaris 

0,37±0,01 0,61±0,06 0,38±0,04 0,43±0,01 0,59±0,03 

Chlorella 

homosphaera 

0,39±0,04 0,43±0,06 0,38±0,01 0,75±0,02 0,77±0,01 

Dunaliella 

Salina 

0,69±0,07 1,25±0,17 0,96±0,07 1,19±0,06 0,95±0,03 
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O teor de carboidratos nos cultivos e na biomassa é visualizado nas Figuras 3, 

4, 5 e 6. 

A produção de carboidratos nos cultivos está relacionada com a concentração 

celular máxima obtida para cada microalga em cada concentração de pentoses 

estudada, assim quanto maior a produção de biomassa melhor será a produção de 

carboidratos do micro-organismo. Como se pode visualizar nas Figura 3, 4 5 e 6. As 

maiores concentrações celulares foram verificadas na adição de 5% de pentoses para 

Chlorella minutissima (0,51 g.L-1), Chlorella vulgaris.(0,61 g.L-1) e Dunaliella salina 

(1,25 g.L-1), para Chlorella homosphaera o aumento da concentração da fonte de 

carbono tendeu elevar a concentração celular para 0,77 g.L-1 . 

A lavagem da biomassa e a determinação do consumo das pentoses, mostram 

que os açúcares determinados no fim dos ensaios, não tem relação com os açúcares 

adicionados no início dos cultivos, pois as pentoses foram totalmente consumidas, 

como visualizado na Figura 1. Além disso, os cultivos foram mantidos até a fase 

estacionária de crescimento, pois segundo Moura (2006) e Renaud et al. (1999) em 

cultivos estanques o teor de carboidratos é maior durante a fase estacionária, quando 

as células são mais velhas. 

 

 

Figura 3 Concentração de carboidratos na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Chlorella minutissima. 
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Figura 4 Concentração de carboidratos na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Chlorella vulgaris. 

 

 

Figura 5 Concentração de carboidratos na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Chlorella homosphaera. 
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Figura 6 Concentração de carboidratos na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Dunaliella salina. 

 

Mostraram-se como potenciais produtoras de carboidratos as microalgas 

Chlorella minutissima e Dunaliella salina. Para Chlorella minutissima se verificou um 

máximo de produção em torno de 58% de carboidratos na biomassa e de 0,3 g.L-1 nos 

cultivos complementados com 5% de pentoses e teor de nitrogênio reduzido em 50%, 

na mesma concentração de xilose e arabinose utilizada por Dunaliella salina, embora 

para Dunaliella salina a concentração de carboidratos na biomassa seja 2,5 vezes 

menor que para Chlorella minutissima, a produção por cultivo é considerada a mesma, 

pois o rendimento em concentração celular máxima de Dunaliella é muito superior ao 

rendimento de Chlorella, resultando em uma concentração de carboidratos de 0,29 

g.L-1 para Dunaliella salina. O mesmo acontece nos estudos realizados por Margarites 

(2010), onde mesmo a microalga Chlorella minutissima apresentando maior 

concentração de carboidratos em sua biomassa, o rendimento deste composto em 

relação à concentração celular foi o mesmo quando comparado ao da microalga S. 

nidulans que apresentou a maior concentração celular máxima. 

Relacionando a concentração celular com a produção de açúcares, é possível 

a firmar que o uso de Chlorella homosphaera com 20 e 30% de pentoses para 

produção de carboidratos fermentescíveis é interessante, pois com essas 

concentrações se atinge produções de 0,26 g.L-1 e 0,25 g.L-1, embora ainda 
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apresentem menor produção em biomassa que Chlorella minutissima com 5% de C5. 

Este resultado pode se torna mais interessante se relacionado ao aproveitamento 

maior dos resíduos agroindustriais que liberam pentoses em sua hidrólise, como no 

caso do caldo hidrolisado do bagaço de cana de açúcar, já que esta cepa foi a única 

que apresentou aumento na produção de carboidratos com o aumento do uso de 

açúcares de cinco carbonos como nutriente, tendo em vista que as demais cepas 

estudadas apresentaram suas melhores produções por cultivos, no uso de apenas 5% 

de pentoses na suplementação dos meios de cultura. 

4.2.4 CONCLUSÃO 

 As microalgas Chlorella minutissima, Chlorella vulgaris, Chlorella homosphaera 

e Dunaliella salina são capazes de consumir em no máximo quatro dias as 

concentrações de xilose e arabinose utilizadas (1, 5, 10, 20 e 30%) e logo após esta 

etapa mixotrófica manter-se em crescimento autorófico. 

O uso de pentoses como xilose e arabinose, associado a redução do 

componente nitrogenado se mostrou uma maneira eficiente para estimular a produção 

de carboidratos das cepas estudadas, tornando estas microalgas potenciais 

produtoras de biocombustíveis. 

 Em geral o uso de 5% de pentoses estimula uma maior produção de 

carboidratos para Chlorophytas, sendo as cepas de Chlorella minutissima e Dunaliella 

salina as melhores produtoras de carboidratos, alcançando 58,6%/0,3 g.L-1e 

23,07%/0,29 g.L-1, respectivamente. 
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RESUMO 

As microalgas são organismos autotróficos que crescem pelo processo da 
fotossíntese. Além disso, possuem inúmeras vantagens, como: elevada velocidade de 
crescimento; têm potencial para absorver CO2, reduzindo assim a quantidade de 
emissões deste gás na atmosfera e diminuindo assim o efeito estufa. As células de 
microalgas têm um ciclo de vida muito curto comparado com outras biomassas. O 
objetivo do trabalho foi determinar o efeito do uso de xilose e arabinose no cultivo de 
cianobactérias, relacionado a produção de proteínas e carboidratos. As microalgas 
estudadas Synechococcus nidulans e Spirulina paracas se mostraram ótimas 
produtoras de proteínas quando cultivadas com pentoses, destacando-se 
Synechococcus nidulans, que apresentou maior concentração de proteínas, 62,90%, 
quando cultivada com 10% de pentoses, e teor de carboidratos de 4,96%. 
 

Palavras-chave: arabinose, cianobactérias, microalgas, proteínas, xilose. 

 

 

ABSTRACT 

The microalgaes are autotrophic that grow by the process photosynthesis. Also have 
numerous advantages, like high growth rate, have potential to absolves CO2, reducing 
the quantity of emissions of this gas in the atmosphere, thus reducing the greenhouse. 
Microalgaes cellules have a short life cycle comparing with other biomasses. The 
objective of the work was determinate the effect of using xylose and arabinose on 
culture of cyanobacteria, relating the production of proteins and carbohydrates. The 
studied microalgaes Synechococcus nidulans and Spirulina paracas proved excellent 
producer of proteins when cultivated with pentoses, standing out Synechococcus 
nidulans with the highest protein concentration, 62,90%, when cultivated with 10% of 
pentoses, and 4,96% of carbohydrates content. 
 

Keywords: arabinose, cyanobacteria, microalgaes, proteins, xylose. 
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4.3.1 INTRODUÇÃO 

 O termo genérico microalgas se refere a um grande grupo muito diversificado 

de organismo de dimensão microscópica capazes de realizar fotossíntese. As algas 

são os produtores de óleo mais promissores do planeta, além de se tratarem de uma 

fonte natural de grandes proporções para uma série enorme de compostos, incluindo 

uma diversidade de pigmentos, proteínas e carboidratos. O potencial do uso desses 

micro-organismos como eficientes produtores primários de biomassa ainda necessita 

de uma abrangente compreensão, mas não há duvida de que acabará por se tornar 

uma das mais importantes fontes de energia renovável e nutrientes (PHUKAN et al., 

2011). 

As cianobactérias estão classificadas no grupo Cyanophyta, possuem clorofila 

a, como também os fotossistemas I e II, ao contrario de outras bactérias 

fotossintetizantes, o que as permite realizar a fotossíntese na presença de oxigênio 

(REVIERS, 2006). As cianobactérias, ainda que se trate de seres procariontes, são 

muito mais complexas que as bactérias, pois possuem uma molécula de DNA, 

membrana tilacóide e várias inclusões ou estruturas citoplasmáticas e parede celular 

característica (DERNER et al., 2006). 

A fonte de carbono é um dos principais componentes na produção de biomassa 

microalgal. Além disso, muitas microalgas podem crescer heterotroficamente durante o 

período escuro utilizando fontes orgânicas de carbono (WEN e CHEN, 2003). Quando 

as células são expostas à luz, várias microalgas podem assimilar carbono inorgânico e 

orgânico simultaneamente, desenvolvendo metabolismo mixotrófico (POERSCHMANN 

et al., 2004). O substrato orgânico no meio de cultivo pode reduzir a perda noturna de 

biomassa, que acontece devido à demanda energética celular que é suprida pela 

respiração (TORZILLO et al., 1991). 

Como fonte alternativa de carbono, o uso de biomassa celulósica, que 

apresentam cadeias de hemicelulose formadas por monômeros de arabinose ou 

xilose, onde a hidrólise resulta em moléculas de arabinose ou xilose (OGEDA e 

PETRI, 2010), se torna uma alternativa para reduzir os custos de cultivo, reaproveitar 

resíduos agroindústriais e ainda estimular a biossíntese de compostos provenientes de 

microalgas. O objetivo do trabalho foi avaliar a variação da produção de proteínas e 

carboidratos de cianobactérias cultivadas em fontes alternativas de carbono, como as 

pentoses xilose e arabinose.  
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4.3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.3.2.1 Microalgas e condições de cultivo 

Foram utilizadas cepas de Spirulina paracas e Synechococcus nidulans, todas 

pertencentes à Coleção do Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG).  

Para o cultivo cepas foi utilizado Meio Zarrouk. O componente nitrogenado do 

meio de cultivo foi reduzido pela metade. 

A composição do meio de cultivo, em g/L, utilizados foi: 

Meio Zarrouk: 0,5 K2HPO4; 1,25 NaNO3; 1,0 K2SO4; 1,0 NaCl; 0,2 

MgSO4.7H2O; 0,04 CaCl2; 0,01 FeSO4.7H2O; 0,08 EDTA; 1 mL de solução A5, em g/L: 

2,86 H3BO3; 1,81 MnCl2.4H2O; 0,222 ZnSO4.7H2O; 0,079 CuSO4. 5H2O; 0,015 

NaMoO4; e 1 mL de solução B6, em mg/L: 22,96 NH4VO3; 96 K2Cr2(SO4)4.24H2O; 

47,85 NiSO4.7H2O; 17,94 Na2WO4.2H2O; 61,1 TiOSO4.H2SO4.8H2O; 43,98 

CO(NO3)2.6H2O. 

Além da redução do teor de nitrogênio, para todas as microalgas, se avaliou o 

efeito de diferentes concentrações de xilose e arabinose. A fonte de carbono 

tradicionalmente utilizada, NaHCO3, foi substituída por diferentes concentrações de 

pentoses. 

A adição de pentoses P.A. foi realizada em concentrações de xilose e 

arabinose que representassem as concentrações das mesmas presentes em caldo 

hidrolisado do bagaço de cana de açúcar pré-tratado. A Tabela 1 apresenta as 

diferentes concentrações de pentoses utilizadas, nas diferentes condições (1, 5, 10, 20 

e 30% de C5). O caldo rico em pentoses, utilizado como padrão de concentração de 

açúcares, é oriundo do Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, resultante do 

tratamento de explosão a vapor.do bagaço de cana de açúcar, que apresenta em sua 

composição majoritária cerca de 300mg de xilose e 17mg de arabinose a cada litro. 
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Tabela 1 Concentração de Xilose e Arabinose utilizadas nos diferentes meios de 

cultivo. 

Concentração referente de 

caldo rico em pentoses* 

Xilose 

(mg/L-1) 

Arabinose 

(mg/L-1) 

1% 3,833 0,179 

5% 19,164 0,897 

10% 38,328 1,793 

20% 76,656 3,586 

30% 114,984 5,379 

*valor que representa a concentração presente de pentoses no caldo hidrolisado do 

bagaço de cana-de-açúcar utilizado com padrão de concentração de xilose e arabinose. 

Para avaliar o crescimento foram realizados cultivos mixotróficos em 

fotobiorreatores tipo Erlenmeyers de 2 L, mantidos em estufa termostatizada a 30 ºC, 

fotoperíodo de 12 h claro/escuro e 2500 Lx de iluminância fornecidos por lâmpadas 

fluorescentes de 40 W. A agitação dos experimentos foi realizada com a injeção de ar 

estéril. Os cultivos foram mantidos até a caracterização de uma possível fase 

estacionária de crescimento. 

 

4.3.2.2 Crescimento celular 

O crescimento da biomassa foi monitorado diariamente pela densidade ótica 

das culturas em espectrofotômetro (Femto 700 Plus, Brasil) a 670nm, através de uma 

curva padrão previamente realizada, relacionando peso seco e densidade ótica, o 

mesmo procedimento foi realizado para a determinação da concentração inicial de 

biomassa (COSTA et al., 2002). O pH dos cultivos foi determinado diariamente em 

medidor digital (Quimis Q400HM, Brasil). 

Foram avaliados parâmetros cinéticos como a concentração e produtividade 

máxima (SCHMIDELL et al., 2001) e velocidade específica máxima de crescimento por 

regressão exponencial aplicada à fase logarítmica de crescimento (BAILEY e OLLIS, 

1986). Os cultivos foram mantidos até uma possível fase estacionária de crescimento. 

 

4.3.2.3 Obtenção da biomassa 

A biomassa foi lavada e a separação meio de cultivo foi realizada por 

centrifugação 14500x g durante 20 minutos. 
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4.3.2.4 Determinação do consumo de pentoses 

 A determinação do consumo das pentoses foi realizada através da metodologia 

de Somogy (1945) e Nelson (1944), aplicada ao sobrenadante obtido diariamente por 

centrifugação dos cultivos 27000x g durante 10 minutos. 

 

4.3.2.5 Determinação de proteínas 

As proteínas foram quantificadas pelo método de micro-Kjeldahl, de acordo 

com a metodologia descrita nas metodologias da AOAC (2000). 

 

4.3.2.6 Determinação do teor de carboidratos na biomassa cultivada 

O teor de carboidratos (%) foi avaliado utilizando uma adaptação do método de 

DNS (MILLER, 1959), onde se realizou uma prévia hidrolise ácida dos polissacarídeos, 

como realizado por FURLAN et al, 2009. 

 

4.3.2.7 Análises estatísticas  

Foram realizadas análises estatísticas de análise de variância e teste de Tukey, 

ao nível de significância de 5%, para examinar as diferenças entre as médias de cada 

ensaio, para o teor de carboidratos e proteínas nas biomassas. 

 

4.3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 mostra a produção de proteínas, carboidratos e a produção máxima 

de biomasssa para as cepas de Synechococcus nidulans e Spirulina paracas, 

cultivadas com 1, 5, 10, 20 e 30% de pentoses, e a Tabela 3 mostra a variação da 

concentração celular de Synechococcus nidulans e Spirulina paracas, em diferentes 

condições de uso das pentoses. 

Ao contrário do evidenciado para Chlorophytas, o uso de pentoses associada a 

redução do componente nitrogenado, para Synechococcus nidulans e Spirulina 

paracas provoca uma diminuição na produção de carboidratos e uma consequente 

elevação do teor de proteínas produzidas, esse efeito é visualizado na Tabela 2.  
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O uso de xilose e arabinose nos cultivos de cianobactérias, não permite que a 

redução do componente nitrogenado desvie o fLxo de carbono para produção de 

lipídeos e carboidratos, desviando este fLxo para a produção de uma biomassa rica 

em proteínas. Esse efeito se comprova ao comparar os resultados obtidos para 

Synechococcus nidulans por Margarites (2010), que ao cultivar a mesma cepa, para 

seleção de microalgas para produção de bioetanol, somente com redução do 

componente nitrogenado obteve uma concentração de carboidratos duas vezes maior 

que a maior concentração, 6,08% ao utilizar 30% de C5 encontrada para os cultivos 

com pentoses. Ainda comparando com os resultados obtidos por Margarites (2010), 

onde Synechococcus nidulans apresentou as maiores concentrações celulares e 

produtividades, com a substituição do bicarbonato de sódio por pentoses, a produção 

de biomassa e produtividade sofreram quedas representativas em seus valores, a 

concentração celular máxima obtida foi de 0,55 g.L-1 ao se utilizar 5% de C5. 

 

Tabela 2 Teor de proteínas (%) e concentração de carboidratos (%) para 

Synechococcus nidulans e Spirulina paracas cultivadas nas diferentes concentrações 

de pentoses. 

 Synechococcus nidulans Spirulina paracas 

 Proteínas  

(%) 

Carboidratos  

(%) 

Proteínas 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

1% C5 49,3±0,99a 4,32±0,14a 37,3±0,59a  5,78±0,44a 

5% C5 56,6±0,98c 4,13±0,40a 41,3±0,32b 5,09±0,74a 

10% C5 62,9±0,73d 4,96±0,06a,b 39,0±0,91a,b 6,12±0,92a 

20% C5 55,2±0,07b,c 5,87±0,09b,c 59,2±0,36d 5,45±0,77a 

30% C5 52,1±0,78a,b 6,08±0,36c 48,2±0,01c 6,67±0,32a 

*Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam que não existe diferença significativa 

estatisticamente (p>0,05) para cada cepa nas diferentes concentrações de pentoses. 

 

Tabela 3 Concentração celular máxima (g.L-1) nos cultivos (média ± desvio padrão). 

Microalga 
1% C5 5% C5 10% C5 20% C5 30% C5 

Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) Xmáx (g.L-1) 

Synechococcus 

nidulans 

0,24±0,01 0,55±0,14 0,53±0,05 0,45±0,04 0,44±0,04 

Spirulina paracas 1,12±0,03 0,66±0,24 1,36±0,06 1,37±0,01 1,35±0,01 
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Ainda para Synechococcus, o aumento da concentração de pentoses leva a 

queda da concentração celular máxima. Em relação ainda ao efeito das diferentes 

concentrações de pentoses, o aumento da concentração da fonte de carbono causa 

diferença significativa a partir do uso de 20% de C5 para o teor de proteínas e 

carboidratos. 

O uso de xilose e arabinose nos cultivos de Spirulina paracas gera uma queda 

representativa na produção de carboidratos, a maior concentração de carboidratos 

encontrada foi de 6,67%, com o uso de 30% de pentoses. Morist et al. (2001) 

determinou uma concentração de 11,5%, ao cultivar Spirulina platensis em reator tipo 

air lift, a 36 ºC e pH de 9,5 regulado por adição de CO2 puro, com concentração de 

oxigênio mantida em valores inferiores a 12 p.p.m., essa concentração é praticamente 

duas vezes superior a maior concentração determinada como uso das pentoses. Com 

a retirada do componente nitrogenado do meio de cultura, Santos et al. (2003) o 

cultivar Spirulina máxima em meio Zarrouk e temperatura de 30 ºC alcançaram um 

teor de carboidratos cerca de três vezes maior, 22,87%, do que o encontrado para o 

cultivo com xilose e arabinose. 

Ao contrário do visualizado para Synechococcus nidulans, o aumento da 

concentração das pentoses provocou um aumento na concentração celular máxima de 

Spirulina paracas, Tabela 3. A partir do uso de 10% de pentoses é visualizado um 

comportamento que tende a se tornar constante, dentre estes valores a maior 

concentração celular máxima foi obtida com o uso de 20% de pentoses, 1,37 g.L-1, 

valor superior ao determinado para Spirulina platensis LEB 52 e Spirulina sp. LEB 18, 

por Margarites (2010), 0,923 g.L-1e 0,671 g.L-1 respectivamente, cultivadas a 30 ºC e 

com a mesma redução do teor de nitrogênio (50%) utilizado no cultivo com pentoses. 

Essa baixa produção de carboidratos pode estar associada a características 

das células de cianobactérias, que possuem inclusões citoplasmáticas tais como 

grânulos de glicogênio, depositados principalmente no citoplasma, que se encontra 

nas membranas tilicoidais, que servem como fonte de energia, segundo Moreno e 

Ramírez (2006) e Böger et al. (1987). 

O perfil do consumo das diferentes concentrações de pentoses para cada 

microalga estudada é visualizado na Figura 1. A Figura 2 apresenta a produtividade 

em função do tempo para Synechococcus nidulans e Spirulina paracas cultivadas nas 

diferentes concentrações de pentoses. 
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Figura 1 Perfil do consumo de pentoses para (a) Synechococcus nidulans,e (b) 

Spirulina paracas nas diferentes concentrações de pentoses estudadas (♦)1%, (■)5%, 

(●)10%, (▲)20% e ()30%. 

 

Assim como as clorofitas, o consumo total das concentrações mais baixas de 

pentoses (1 e 5%) ocorreu no primeiro dia de cultivo. Ao final de quatro dias de cultivo 

as maiores concentrações já haviam sido consumidas pelas cepas de cianobactérias. 

O consumo rápido dessas fontes de nutriente está relacionado as baixas concentração 

utilizadas em substituição ao bicarbonato de sódio do Meio Zarrouk. 

Para Synechococcus nidulans o período de dois dias de cultivo foi o suficiente 

para o consumo das maiores concentrações estudadas, já para Spirulina paracas este 

esgotamento se deu no quarto dia de cultivo. Ao término da concentração de xilose e 

arabinose, chega ao fim a etapa mixotrófica de crescimento, seguida então por um 

regime autotrófico de crescimento. 

Com base no perfil de consumo das pentoses, Figura 1, é possível estabelecer 

parâmetros para diferentes processos de cultivo, como processos de batelada 

alimentada. Para cada microalga foi determinado diferentes tempos de consumo para 

diferentes concentrações de pentoses. Assim se torna possível expandir o tempo de 

permanência dos ensaios em regimes de crescimento mixotrófico, que apresentam 

como característica uma maior produtividade, quando comparado ao cultivo 

autotrófico. 

Embora, segundo Peng et al. (2000), as microalgas sejam capazes de crescer 

em regime autotrófico, as produtividades em biomassa são baixas o que faz com que 

este tipo de cultivo não se torna interessante quando se busca a produção de 

bioprodutos. Já os cultivos mixotróficos podem suprir esta problemática da baixa 
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produtividade, e se tornam ainda mais vantajosos quando realizados utilizando 

resíduos agroindustriais, agregados a constante utilização durante os cultivos, 

fornecendo um reaproveitamento maior destes resíduos. 

O efeito do consumo das pentoses nos parâmetros de crescimento, como a 

concentração celular, Tabela 2, a diferença no perfil de consumo das pentoses, o uso 

de cepas não contaminadas, o acompanhamento periódico contra contaminação mais 

o uso de ar estéril, mostram que os açúcares foram consumidos realmente por 

Synechococcus nidulans e Spirulina paracas e não por outros micro-organismos como 

fungos e bactérias. Estes fatores podem ser visualizados para Spirulina paracas, pois 

embora não tenha apresentado a maior concentração de proteínas na biomassa, com 

o uso de 20% de C5, pode produzir até 81 g.L-1 de proteínas devido a maior 

concentração celular máxima de 1,37 g.L-1. 

Como já mencionado, para maiores produtividades os cultivos mixotróficos são 

mais aconselhados por diversos autores, como Radmann (2010), Andrade (2005) e 

Andrade e Costa (2008), como o período deste tipo de cultivo para Synechococcus 

nidulans e Spirulina paracas foi extremamente curto, os baixos valores de 

produtividade estão relacionados a permanência, após o esgotamento das fontes de 

carbono orgânico, em regime autotrófico de crescimento. Para Synechococcus 

nidulans, com exceção dos cultivos com 1% de C5, as maiores produtividades, ainda 

que valores relativamente baixos foram encontradas dentro das faixas autotróficas de 

cultivo. Peng et al. (2000), afirmam que as microalgas são micro-organismos 

autotróficos, pois são capazes de crescer somente pelo processo da fotossíntese. 
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Figura 2 Produtividade em função do tempo apresentada para (a) Synechococcus 

nidulans e (b) Spirulina paracas, em diferentes concentrações de pentoses: (♦)1%, 

(■)5%, (●)10%, (▲)20% e ()30%, respectivamente. 

 

Os melhores resultados de produtividade durante os cultivos com pentoses são 

encontrados na concentração de 5% de xilose e arabinose para Synechococcus 

nidulans (Figura 2a) e 10% para Spirulina paracas (Figura 2b). 

A variação da produtividade de Synechococcus nidulans, mostrou um 

comportamento não uniforme quando utilizadas xilose e arabinose como fonte de 

carbono. O uso de 10 e 20 % de C5 não gerou variação no valor máximo desse 

parâmetro, mas ao se utilizar 30% desses açúcares se observa uma queda na 

produtividade máxima da microlaga. O uso de menores concentrações (5 e 10%) de 

pentoses geram perfis com maiores produtividades. 

Para Spirulina paracas o aumento da concentração das pentoses gera um 

aumento nos valores de produtividade e perfis crescentes deste parâmetro, com a 

obtenção das melhores produtividades próximas ao fim dos cultivos. O uso de 1, 5 e 

10% de pentoses resulta em perfis não uniformes de produtividade, onde as maiores 

produtividades são alcançadas em diferentes intervalos de tempo para cada 

concentração de pentoses (segundo dia para 5 e 10% e sétimo dia para 1%), 

acompanhadas de quedas da produtividade. Ainda para Spirulina paracas o uso de 5 e 

10% de pentoses, Figura 2b, resulta em melhores produtividades dentro da etapa 

mixotrófica de crescimento, para os cultivos com as demais concentrações as 



82 

 

melhores produtividades foram alcançadas após o consumo total de xilose e 

arabinose. 

Ao analisar a Figura 2a, se observa melhor a ideia de que os cultivos 

mixotróficos resultam em maiores produtividades, pois todas as variações de fonte de 

carbono, com exceção da concentração de 5%, apresentaram quedas na 

produtividade após o segundo ou terceiro dia de cultivo, acompanhando o término do 

consumo das pentoses. Os únicos cultivos em que a produtividade apresentou um 

perfil de crescimento com o passar dos dias, apesar do consumo total da fonte de 

carbono no segundo dia de experimento, foram os que utilizaram 5% de pentoses.  

Para cepa de Synechococcus utilizada pode-se afirmar que a concentração de 

pentoses estudada é tão baixa que não afeta o perfil de cultivos autotróficos, já que a 

microalga mostrou-se um excelente intermediário para absorção de açúcares de cinco 

carbonos, esgotando os teores dos mesmos em no máximo dois dias para as 

concentrações propostas. 

As Figuras 3 e 4 apresentam o teor de proteínas na biomassa (%) e nos 

cultivos (g.L-1) para Synechococcus nidulans e Spirulina paracas, respectivamente. 
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Figura 3 Concentração de proteínas na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Synechococcus nidulans. 

   

 

Figura 4 Concentração de proteínas na biomassa (%) e nos cultivos (g/L) para 

Spirulina paracas. 



84 

 

 

Quanto maior a concentração celular máxima, maior a produção de proteínas 

por litro de cultivo, isto é visualizado nas Figuras 3 e 4, pois os maiores teores de 

proteínas para Synechococcus nidulans, 31,3 e 33,3 g.L-1, são encontrados com o uso 

de 5 e 10% de pentoses, concentrações de fonte de carbono onde se obtiveram as 

maiores concentrações celulares. Embora os cultivos com 20 e 30 % de xilose e 

arabinose atingissem 55,2 e 52,1% respectivamente o efeito de maiores 

concentrações de pentoses se mostrou prejudicial a concentração celular. Este efeito 

também pode ser visualizado para a cepa de Spirulina paracas, pois a maior 

concentração de proteínas, 81 g.L-1 foi determinada com o uso de 20% de pentoses, 

onde também se obteve a maior concentração celular máxima, 1,37 g.L-1. 

Mesmo a menor concentração de proteínas encontrada para Synechococcus 

nidulans (49,3%- 1% de C5) é 5,8 vezes maior que a cianobactéria Aphanothece 

microscopica Nägeli quando cultivada em efluente do processamento de pescado e 

em meio padrão (BG11), respectivamente, por HORNES et al. (2010). Conter (1987) 

ao cultivar Synechococcus lividus sob baixas dosagens de radiação gama, encontrou 

um teor de proteínas na biomassa superior a 30% depois de 21 dias de exposição, e 

em cultivos sem exposição concentrações em torno de 25%, ambos resultados 

inferiores ao menor teor alcançado com o uso de pentoses e cerca de 2 e 2,5 vezes 

menores que a melhor concentração alcançada, 62,9%, com o uso de pentoses. Logo 

o uso destes açúcares de cinco carbonos são capazes de estimular uma maior 

produção de proteínas frente ao uso de efluentes de pescado e radiações gama. 

Nas mesmas condições que Morist et al. (2001) determinou 11,5% de 

carboidratos para Spirulina platenis, foi encontrada uma concentração de proteínas de 

56% de proteínas, valor inferior ao encontrado como uso de 20% de pentoses, 59, 2%/ 

88,0 g.L-1. Os resultados obtidos com 20% de pentoses também se mostram 

superiores aos determinados por Santos et al. (2003), ao cultivar Spirulina máxima, 

que com a ausência do componente nitrogenado a 35º C alcançou 47,27% de 

proteínas e com a redução para 0,2 g.L-1 de bicarbonato de sódio a mesma 

temperatura obteve 50,1% de teor proteico. 

Pode-se então dizer que a produção de proteínas por cianobactérias é 

estimulada com o uso de pentoses como fontes alternativas de carbono, já que com a 

redução de nitrogênio (50%) imposta aos cultivos, que segundo Rigano et al (1998) 

possibilita que lipídios e carboidratos sejam sintetizados preferencialmente, e a 

redução da produtividade obtida, ocorreu uma significativa produção de proteínas, 
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mesmo sendo o nitrogênio um importante elemento para o metabolismo das 

microalgas, já que sua presença contribui para a formação de proteínas, um dos 

componentes básicos da biomassa (RICHMOND, 1990). 

Algumas espécies de microalgas, como as cianobactérias são dotadas de 

capacidade de se adaptar à alterações ambientais. Em geral, elas toleram grandes 

variações de temperatura, salinidade, pH e disponibilidade de nutrientes, por exemplo, 

bem maiores do que a maioria das espécies de algas microscópicas eucarióticas. 

Possivelmente, sua enorme tolerância às variações ambientais está relacionada à 

condição de procarionte e à simplicidade de suas células. Algumas espécies de 

Synechococcus são capazes de tolerar temperaturas de até 74°C (LOURENÇO, 

2006). Com base nesses argumentos o crescimento das cianobactérias com pentoses 

como fonte de carbono pode ser considerado, embora se possa afirmar uma maior 

dificuldade das microalgas para o possível metabolismo destes açúcares, por exigir o 

uso de enzimas que convertam estas pentoses a formas assimiláveis, para obtenção 

de energia (BETTIGA et al., 2009). 

Outro forte argumento para utilização das pentoses no cultivo das pentoses é 

produção de biomassas ricas em proteínas, como no caso de Synechococcus 

nidulans, 62,90% ou então a produção em massa de proteínas de Spirulina paracas, 

que embora apresente uma menor concentração de proteínas na biomassa, 59,2%, a 

concentração deste bioproduto pode chegar a 81,0 g.L-1, essas proteínas da biomassa 

de Spirulina podem ser utilizadas na alimentação humana, pois essa microalga é 

classificada como GRAS (Genarally Recognized Safe) pelo FDA (Food and Drug 

Administration), o que garante seu consumo sem riscos à saúde. 

 

4.3.4 CONCLUSÃO 

 As cianobactérias Synechococcus nidulans e Spirulina paracas se mostraram 

excelentes intermediários para o consumo de açúcares de cinco carbonos, pois foram 

capazes de consumir concentrações de 1, 5, 10, 20 e 30% de pentoses, teores que 

representem as quantidades de xilose e arabinose presentes no caldo hidrolisado do 

bagaço de cana-de-açúcar, em no máximo quatro dias, destacando-se a capa de 

Synechococcus nidulans, que consumiu as maiores concentrações estudadas com 

dois dias de cultivo. 

 Synechococcus nidulans produziu o maior teor de proteínas em biomassa, 

62,9% e 33,3 g.L-1, quando submetida a 5% de pentoses e redução de 50% do teor de 
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nitrogênio (NaNO3), mostrando que mesmo com a redução do componente 

nitrogenado a utilização de pentoses conseguiu estimular a produção de proteínas. 

 Para a concentração de proteínas nos cultivos, Spirulina platensis obteve a 

maior concentração, 81,0 g.L-1, o que comprova a potencialidade do uso de pentoses 

para o cultivo desta microalga para produção de proteínas e utilização na alimentação 

humana. 
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5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

Para a caraterização do crescimento de microalgas em diferentes 

concentrações de pentoses, os melhores resultados encontrados, dentre as cepas de 

cianobactérias, para concentração celular, produtividade e velocidade específica de 

crescimento máxima, foram 1,364 g.L-1, 0,128 g.L-1.dia-1 e 0,240 dia-1, respectivamente, 

para Spirulina paracas quando cultivada com 10% de pentoses e redução de 50% do 

componente nitrogenado, já para cepas de Chlorophytas estudadas, o uso de 5% de 

C5 geraram melhores resultados, se destacando os valores encontrados para 

Dunaliella salina, onde a maior concentração de biomassa, produtividade e velocidade 

específica de crescimento, foram de 1,246 g.L-1, 0,091 g.L-1.dia-1 e 0,379 dia-1, 

respectivamente. 

Todas as microalgas estudadas foram capazes de consumirem no máximo 

quatro dias, concentrações de 1, 5, 10, 20 e 30% de pentoses, valores que 

representem as quantidades de xilose e arabinose presentes no caldo hidrolisado do 

bagaço de cana-de-açúcar, e logo após esta etapa mixotrófica manter-se em 

crescimento autotrófico. Destacam-se as cepas de Dunaliella salina e Synechococcus 

nidulans que esgotaram as maiores concentrações utililizadas em dois dias de cultivo. 

Para a produção de carboidratos Chlorella minutissima e Dunaliella salina 

apresentaram os melhores resultados, alcançando 58,6%/0,3 g.L-1e 23,07%/0,29 g.L-1, 

respectivamente, com o uso de 5% de pentoses. 

A microalga Synechococcus nidulans produziu o maior teor de proteínas em 

biomassa, 62,9%, quando submetida a 5% de pentoses. Para a concentração de 

carboidratos nos cultivos Spirulina platensis obteve a maior concentração, 81,0 g.L-1. 

 Logo, o uso de pentoses nos cultivos de Chlorella minutissima, Chlorella 

vulgaris, Chlorella homosphaera, Dunaliella salina, como enriquecimento, Spirulina 

paracas e Synechococcus nidulans, em substituição ao bicarbonato de sódio, resultou 

no crescimento das microalgas estudadas, o que mostra que estas podem agir como 

intermediários para a absorção de açúcares de cinco carbonos, resultantes, por 

exemplo, da hidrólise de lignocelulose. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Estudar o cultivo com concentrações superiores de pentoses; 

 Realizar cultivos heterotróficos utilizando pentoses como fonte de carbono; 
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 Determinar o perfil de carboidratos e proteínas presentes nas biomassas 

obtidas de cultivos com pentoses; 

 Estudar a produção de bioetanol a partir das microalgas selecionadas como 

melhores produtoras de carboidratos; 

 Estudar diferentes formas de cultivo, como sistemas semicontínuos e 

ampliação da escala; 

 Cultivar as microalgas estudadas com caldo hidrolisado do bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado, resultante do processo de explosão a vapor, caracterizando 

as biomassas obtidas, explorando as potencialidades destas. 
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APÊNDICE 1 Variação do pH para as microalgas estudadas nas diferentes 

concentrações de pentoses 

 

Tabela 1 Variação de pH para Chlorella minutissima. 

Tempo 

(dias) 

1%  

de C5 

5%  

de C5 

10%  

de C5 

20%  

de C5 

30%  

de C5 

0 7,29 7,33 7,65 7,49 7,24 

1 7,68 7,91 8,08 7,99 7,78 

2 7,82 8,17 8,16 8,49 8,42 

3 8,31 8,78 8,60 8,55 8,70 

4 8,34 8,82 8,83 8,60 8,78 

5 9,09 9,24 9,31 8,53 8,66 

6 8,45 8,55  8,43 8,70 

7 9,15 9,00 8,34 8,78 8,78 

8 8,93 8,49 8,24 8,58 8,94 

9 9,12 8,49 8,11  9,01 

10 9,14 8,83 8,24 8,49 9,02 

11 8,65 8,26 8,15 8,36 8,80 

12 9,51 8,61 8,20 8,23 8,46 

13 8,60 8,18 7,93 7,77 8,06 

14 9,32 8,49 7,99 8,01 7,94 

15  7,78 7,61 8,30 8,26 

16  8,16 7,85   

17  8,61    
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Tabela 2 Variação de pH para Chlorella homosphaera. 

Tempo 
(dias) 

1%  
de C5 

5%  
de C5 

10%  
de C5 

20%  
de C5 

30%  
de C5 

0 7,50 7,45 7,45 6,80 6,81 
1 7,74 7,74 7,84 7,02 7,02 
2 8,02 7,95 8,14 7,30 7,45 
3 8,12 8,53 8,34 7,73 7,87 
4 8,38 8,30 8,10 7,69 7,88 
5 8,82 8,90 8,55   
6    8,17 8,31 
7 8,59 8,31 8,28 7,99 8,04 
8 8,84 8,54 8,34 8,10 8,13 
9 8,34 8,13 8,10 7,92 7,95 
10 8,75 8,65 8,39 8,17 8,27 
11 8,46 8,65 8,55 8,06 8,09 
12 9,27 9,14 9,01   
13 8,17 8,12 7,98 8,14 8,10 
14 8,47 8,17 7,94 8,12 8,07 
15 8,33 8,25 8,04 8,07 8,08 
16  8,62 8,19 8,18 8,16 
17  8,37 8,10 8,19 8,07 
18  8,71 8,13 8,15  
19  8,10 8,04   
20   8,56   
21   8,13   
22   7,94   
23   8,44   
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Tabela 3 Variação de pH para Chlorella vulgaris. 

Tempo 

(dias) 

1%  

de C5 

5%  

de C5 

10%  

de C5 

20%  

de C5 

30%  

de C5 

0 7,2 7,1 7,1 7,1 7,0 

1 7,4 7,4 7,0 7,1 7,1 

2 7,5 7,6 7,2 7,2 7,2 

3 7,7 7,9 7,6 7,5 7,5 

4 8,2 7,8 7,5 7,5 7,4 

5 7,8 8,2 7,6 7,6 7,6 

6 8,0 8,2 7,6 7,6 7,5 

7 7,9 8,2 7,5 7,5 7,4 

8 8,0 8,3 7,6 7,7 7,6 

9 8,7 8,6 7,6 7,7 7,6 

10      

11 8,6 8,6 7,8 8,0 7,6 

12   7,8 7,9 7,6 

13 9,4 8,7 7,7 7,9 7,7 

14 9,0 8,5 7,9 8,0 7,7 

15 8,8 8,3 7,9 7,9 7,7 

16 9,2 8,5 8,0 8,2 7,9 

17  8,6 8,3 8,2 8,1 

18  8,5 8,4 8,2 8,1 

19  8,4 8,0 8,2 8,2 

20     8,4 

21     8,2 

22     8,2 

23     8,5 

24     8,9 

25      

26     9,0 

27     8,7 
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Tabela 4 Variação de pH para Dunaliella salina. 

Tempo 

(dias) 

1%  

de C5 

5%  

de C5 

10%  

de C5 

20%  

de C5 

30%  

de C5 

0 9,15 9,13 9,31 9,52 9,47 

1 8,83 9,16 8,98 9,30 9,46 

2 9,18 8,91 9,38 9,27 9,17 

3  9,29 9,22 9,40 9,27 

4 9,01  9,50 9,45 9,24 

5  9,09 9,38 9,60 9,33 

6 9,08  9,34 9,64 9,56 

7 8,89 9,22 9,06 9,31  

8 8,90 9,01    

9 9,14 8,96 9,17 9,37 9,07 

10 9,42 9,28    

11 9,03 9,69 9,63 9,41 9,28 

12 8,99 9,14 9,27 9,15 9,17 

13 9,08 9,19 9,40 9,57 9,53 

14 9,11 9,18 9,61 9,52 9,36 

15  9,18 9,31 9,32 9,26 

16  9,18 9,01 9,15 9,18 

17  9,26 9,13 9,26 9,33 

18  9,24 9,17 9,43 9,47 

19  9,00    
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Tabela 5 Variação de pH para Spirulina paracas. 

Tempo 

(dias) 

1%  

de C5 

5%  

de C5 

10%  

de C5 

20%  

de C5 

30%  

de C5 

0 10,59 10,64 11,07 10,42 10,33 

1 9,74 9,85 10,41 10,38 10,22 

2    10,37 10,26 

3 9,88 10,37 10,56 9,99 9,88 

4 9,92 10,59 10,65 9,94 9,92 

5 9,80 10,49 10,50 9,95 9,93 

6 10,19 10,90 10,63 9,86 9,80 

7 10,04 10,71 10,65 9,98 9,91 

8 9,91 10,59 10,50 10,03 10,00 

9 9,26 9,91 9,68 10,02 10,00 

10 9,56 10,05 10,01 10,00 10,01 

11 9,87 10,06 10,03 10,00 10,03 

12 9,80 10,25 10,11 9,93 9,95 

13 9,53  10,05   

14 9,47  9,88 9,94 9,90 

15 9,41  9,83 9,83 9,79 

16 9,37  9,83   

17 9,47  9,87   

18 9,40  9,74   

19 9,58  10,00   

20 9,66  10,02   

21 9,64     
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Tabela 6 Variação de pH para Synechococcus nidulans. 

Tempo 

(dias) 

1%  

de C5 

5%  

de C5 

10%  

de C5 

20%  

de C5 

30%  

de C5 

0 10,11 9,89 10,52 9,97 9,93 

1    9,89 9,55 

2 9,97 9,94 10,16 9,77 9,67 

3 10,14 10,09 10,12 9,94 9,89 

4 9,82 9,99 9,83 9,73 9,70 

5 9,86 9,95 10,07 9,98 10,06 

6 9,69 9,94 10,05 9,83 9,81 

7 9,76 10,13 10,20 9,70 9,67 

8 9,87 10,07 10,09 9,72 9,67 

9 9,39 9,54 9,53 9,87 9,70 

10 9,40 9,51 9,61 9,86 9,83 

11 9,36 9,51 9,62 9,92 9,86 

12 9,38 9,61 9,60 10,10 10,05 

13  9,48 9,52 10,04 9,97 

14  9,49 9,50 9,97 9,90 

15  9,45 9,67 9,97 9,92 

16  9,40 9,56 10,09 10,12 

17  9,47  10,12 10,13 

18  9,45  10,15 10,12 

19    10,00 9,98 

20    10,09  

21    10,07 9,97 

22      

23     9,89 

 


