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Resumo: O aquecimento global decorrente da emissão dos gases geradores do Efeito Estufa 

(GEE), em especial o CO2, é um dos problemas mais graves do século XXI, tendo em vista as 

conseqüências que esse agravante pode trazer ao planeta.  Atualmente, os processos 

biológicos vêm sendo apontados como uma possível solução, principalmente a biofixação do 

CO2 por microalgas. Essa estratégia tem sido ressaltada, uma vez que, paralelamente a 

mitigação do CO2 ocorre à produção de biomassa rica em compostos de alto valor econômico 

agregado. As microalgas possuem alta capacidade fotossintética e taxa de crescimento 

superior aos vegetais superiores, duplicam a sua biomassa em um dia. O seu cultivo não segue 

regime de safras, são cultivadas em meio salino simples e não exigem irrigação, herbicidas ou 

pesticidas.  O teor de lipídios destes microrganismos, dependendo da espécie, varia de 1 a 

70% do seu peso seco, podendo chegar a 90% em certas condições de cultivo.  Estudos 

indicam que é possível aumentar a produção de lipídios pelas microalgas através de estresses 

fisiológicos induzidos pela restrição do nitrogênio no meio de cultura.  Essas evidências 

justificam pesquisas envolvendo a produção de biocombustíveis a partir de microalgas. No 

presente trabalho, estudou-se a estratégia de aumentar a produção de lipídios pela microalga I. 

galbana através de um estresse nutricional programado, ocasionado pela restrinção do 

nitrogênio. Foram acompanhadas as respostas fisiológicas desta espécie, cultivada em meio 

f/2 com diferentes concentrações de nitrogênio (razões mássica N:P 15,0-controle, N:P 5,0 e 

N:P 2,5). Durante a fase exponencial, as análises mostraram uma invariabilidade para os 

cultivos estudados. Porém, na fase estacionária, os cultivos submetidos ao estresse, indicaram 

menores rendimentos em biomassa. Observou-se um amento de 32,5% nos níveis de 

carboidratos e de 87,68% no teor de lipídeos na razão N:P 5,0 e uma redução média de 65% 

de proteína nas razões N:P 5,0 ou 2,5. Não houve variações significativas no teor de cinzas, 

independente das condições de cultivo e fase de crescimento.  Apesar da limitação de 

biomassa, o aumento do acúmulo de lipídios pelas culturas estressadas, proporcionou maiores 

produtividades de lipídios, conseqüentemente este estudo sugere a utilização da microalga 

Isochrysis galbana como fonte alternativa para a produção de biocombustível.  
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ABSTRACT 

 

Global warming due to Greenhouse Gases (GHG) emissions, especially CO2, has been 

identified as one of the major problems of the twenty-first century, considering the 

consequences that could represent to planet. Currently, biological processes have been 

mentioned as a possible solution, especially CO2 biofixation due to association microalgae 

growth. This strategy has been emphasized as in addition to CO2 mitigation, occurs the 

production of biomass rich in compounds of high added value. The Microalgae show high 

photosynthetic capacity and growth rate higher than the superior plants, doubling its biomass 

in one day. Its culture does not show seasons, they grow in salt water and do not require 

irrigation, herbicides or pesticides. The lipid content of these microorganisms, depending on 

the species, may range from 10 to 70% of its dry weight, reaching 90% under certain culture 

conditions. Studies indicate that the most effective method to promote increased production of 

lipids in microalgae is to induce stress by limiting nitrogen content in the culture medium. 

These evidences justify research continuing the production of biofuels from microalgae. In 

this paper, it was studied the strategy of increasing the production of lipids in microalgae I. 

galbana with programmed nutritional stress, due to nitrogen limitation. The physiological 

responses of microalgae, grown in f / 2 with different concentrations of nitrogen (N: P 15,0-

control, N: 5,0 P and N: P 2,5) were monitored. During exponential phase, results showed 

invariability in the studied conditions. However the cultures subjected to stress in stationary 

phase, showed lower biomass yields. There was an increase of 32,5% in carbohydrate content 

and 87.68% in lipids content at N: P ratio of 5,0 and  an average decrease of 65% in protein 

content at N: P ratios of 5, 0 and 2.5. There were no significant variations in ash content, 

independently of cultivation and growth phase. Despite the limitation of biomass production 

in cultures with N: P smaller ratios, the increase of lipid accumulation highest lipids yields 

were observed as compared to the control culture. Given the increased concentration of lipids 

associated to stress, this study suggests the use of microalgae Isochrysis galbana as an 

alternative raw material for biofuel production.  

 

Key-words: Microalgae, nutritional stress, lipid, yield, biofuels 
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1. Introdução geral 

 

O aquecimento global é um dos desafios mais impactantes do século XXI.  Esse 

fenômeno é uma conseqüência da intensificação do efeito estufa, causado pelo aumento das 

emissões atmosféricas de gases causadores do efeito estufa (GEE), destacando-se o metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O), o dióxido de carbono (CO2) e o vapor d’água. O principal GEE 

é o CO2, emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, conforme ilustra a 

Figura 1.1, esse gás representa 75% do total das emissões mundiais (Cambio climático, 2007). 

 

 

Figura 1.1 - Percentual das emissões totais dos gases do efeito estufa em 2004. (Fonte: 

Cambio climático, 2007). 

 

 

Os impactos ambientais dessas mudanças já estão sendo sentidos. Segundo o Painel 

Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC), o aquecimento global pode trazer 

conseqüências nefastas ao globo terrestre, o que justifica o desenvolvimento de tecnologias 

capazes de capturar o CO2. Os derivados de petróleo deverão ser substituídos por formas 

limpas de energias.  Aliado às questões ambientais, existe a possibilidade de crises 

energéticas, ocasionada pela futura escassez de petróleo. Diante deste cenário, os 

biocombustíveis são apontados como uma alternativa que poderá ser menos poluente e mais 

barata, dependendo da rota de processo desenvolvida. Produzir biocombustíveis em grande 

escala com viabilidade econômica é um dos grandes desafios a serem enfrentados na 

atualidade (www.biotec-ahg.com.br).  

 

http://(www.biotec-ahg.com.br/
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Tolmasquim et al. (2007) apresentam uma prospectiva do setor energético brasileiro 

para o período 2005-30. As projeções apontam que o consumo de energia crescerá a taxas 

superiores às das últimas décadas e que a expansão da oferta energética poderá superar o 

dobro da atual capacidade instalada em todos os segmentos, especialmente os de petróleo, gás 

natural, etanol e eletricidade. 

Para combater a progressão das mudanças climáticas em tempo hábil, para níveis 

seguros, as principais estratégias são: o aumento da eficiência energética; utilização de 

combustíveis fósseis de forma limpa, através de sistemas de separação de gases e 

reservatórios de injeção subterrânea; uso de energias renováveis com equilíbrio neutro das 

emissões de CO2 (Sorest, 2000). 

Dentre os principais processos tecnológicos desenvolvidos para captura de CO2, 

destacam-se: a absorção química por solventes a base de amina ou metanol; a adsorção 

química ou física; e processos com membranas (Rocha et al., 2002). Atualmente, os processos 

biológicos vêm sendo pesquisados, principalmente a biofixação do CO2 por microalgas. As 

microalgas tem sido apontadas como excelentes fixadoras de CO2, através da realização da 

fotossíntese, a uma taxa de crescimento que duplica a biomassa a cada dia, tornando-se uma 

matéria-prima alternativa renovável para a produção de energia. O alto teor de lipídios destes 

organismos, que pode variar de 1 a 70% do seu peso seco, dependendo da espécie,  justifica o 

crescente interesse em aplicações alternativas para produção de biocombustíveis, aliado ao 

seqüestro de carbono.  

Segundo Leonardo Bacellar, pesquisador e oceanógrafo da Petrobras, “É preciso 

conhecer melhor o potencial das microalgas e buscar o melhor caminho para explorá-lo. O 

futuro dessa novíssima fonte de biocombustível é tão promissor quanto imprevisível. A 

pesquisa e o desenvolvimento são de médio e longo prazos. Esse novo trabalho está em 

ebulição. Há um cenário pouco conhecido, dentro do qual temos que buscar o nosso melhor 

caminho” (www.inovacaotecnologica.com.br). 

A elevação dos preços do petróleo e a polêmica discussão sobre a necessidade de 

reduzir as emissões de GEE contribuem para a projeção do uso no futuro de microalgas na 

matriz energética mundial.  Estudos envolvendo algas como fonte de biocombustível ainda 

estão em sua infância no Brasil. O Brasil é provavelmente o país com o maior potencial do 

mundo para produzir biocombustível, podendo dominar um percentual considerável deste 

mercado.  

http://www.inovacaotecnologica.com.br/
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Apesar do interesse mundial em microalgas, nenhuma empresa ainda está produzindo 

comercialmente biodiesel a partir desta fonte, devido a problemas técnicos que fazem com 

que os custos de produção de biocombustíveis sejam altos.  É preciso investir em pesquisas e 

desenvolver rotas de processo que apresentem viabilidade técnica e econômica para chegar a 

produzir em escala comercial biocombustíveis a partir de microalgas, sendo este um dos 

grandes desafios da atualidade (ABBM, 2009). 

Tendo em vista o cenário global causado pelo efeito estufa e levando em consideração 

que as microalgas podem contribuir com a diversificação da matriz energética, sendo 

aplicadas na produção de biocombustíveis, o presente trabalho tem como objetivo cultivar a 

microalga marinha Isochrysis galbana, sob condições de estresse nutricional programado, 

restringindo a fonte de nitrogênio disponível no meio de cultura, a fim de avaliar a influência 

deste fator na biossíntese de metabólitos pela microalga, com ênfase na produção de lipídios. 

 

1.1 - Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial da microalga marinha Isochrysis 

galbana como fonte alternativa para mitigação do CO2 aliado ao processo de produção de 

biocombustível. A Isochrysis galbana é uma microalga marinha rica em ácidos graxos 

poliinsaturados e possui altas taxas de crescimento, o que motivou o desenvolvimento deste 

trabalho com esta espécie. 

Especificamente, esse estudo foi direcionado para intensificação da produção de 

lipídios, tendo como objetivo principal avaliar a produtividade de lipídios pela espécie em 

condições restritas de nitrogênio, a fim de obter maiores rendimentos em óleo, desta forma, 

viabilizar uma matéria-prima alternativa e sustentável ambientalmente para produção de 

biocombustíveis. 
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1.2 - Objetivos específicos 

 

 Cultivar a microalga marinha Isochrysis galbana, sob condições de estresse 

nutricional programado, restringindo a fonte de nitrogênio disponível no meio de 

cultura.  

 Avaliar as melhores condições de produção de biomassa e compostos bioquímicos 

pela Isochrysis galbana observando os parâmetros de crescimento em termos da 

densidade celular máxima alcançada, do tempo de cultivo e da velocidade de 

crescimento das culturas. 

 Quantificar, nas fases exponencial e estacionária do crescimento, a produtividade da 

cultura em termos de biomassa seca e teores de lipídios, proteínas, carboidratos e 

cinzas. 

 Avaliar as respostas fisiológicas da microalga, enfatizando a produtividade de lipídios 

em condições de estresse nutricional. 
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2. Aspectos teóricos 

  

     2.1 - Características gerais das algas 

 

Algas são organismos muito simples que possuem clorofila e pigmentos acessórios, 

tais como carotenóides e em alguns casos as bilinas, sendo capazes de realizar a fotossíntese. 

Esses organismos podem pertencer aos reinos Monera, Protista e Vegetal. As do reino vegetal 

são classificadas como talófitas, por apresentarem uma estrutura simples, não vascularizada 

com ausência de raiz, caule e folhas, sementes e flores (Lee, 2008; Derner, 2006; Gamal, 

2010). 

As algas são heterogêneas, podendo ser unicelulares, pluricelulares ou coloniais. Seu 

tamanho varia desde micrometros (unicelulares) até 70 m (algas gigantes) (Lee, 2008).  A 

classificação das algas se divide em dois grupos principais: macroalgas (algas com dimensões 

macroscópicas) que ocupam a zona litorânea, esse grupo inclui algas verde, castanha e 

vermelha; e as microalgas (algas com dimensões microscópicas) que são encontradas em 

habitats bentônicos e planctônicos. As microalgas planctônicas constituem o fitoplânctico, ou 

seja, são componentes fotoautotróficos do plâncton. Em todos os lugares onde há luz 

disponível é possível encontrar algas fotoautotróficas, na terra, no mar, nos rios, nos lagos e 

etc. (Gamal, 2010; Lourenço, 2006). 

Microalgas são organismos heterogêneos, microscópicos, unicelulares, coloniais ou 

filamentosos, coloridos (presença de clorofila e pigmentos acessórios) e podem ser 

fotoautotróficas, heterotróficas ou mixotróficas. Filogeneticamente, as microalgas podem ser 

Procariotas ou Eucariotas (Olaizola, 2003).Microalgas e cianobactérias são as formas mais 

antigas de vida na terra. Esses seres são responsáveis por pelo menos 60% da produtividade 

primária da terra, através da realização da fotossíntese, trabalham convertendo luz solar e 

dióxido de carbono em biomoléculas. Embora a maioria das microalgas cresça 

exclusivamente realizando a fotossíntese, algumas espécies são mixotrópicas e utilizam 

carbono orgânico extracelular quando uma fonte de luz não está disponível. As microalgas 

podem oferecer diversos compostos importantes, incluindo hidrogênio e hidrocarbonetos, 
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Pigmentos e corantes, alimentos e rações, biopolímeros, biofertilizantes, inseticidas, 

neutracêuticos (alimentos capazes de proporcionar benefícios a saúde) e compostos 

farmacológicos (Richmond, 2004). 

Quando comparadas com outras formas de vida, as microalgas ainda são pouco 

estudadas. Atualmente, apenas algumas espécies são cultivadas comercialmente. Os processos 

de produção de biomassa geralmente são desenvolvidos em lagoas. O desenvolvimento de 

tecnologias de produção em fotobiorreatores tem avançado, porém, ainda são considerados 

processos onerosos (Richmond, 2004). 

As microalgas são excelentes fixadoras de carbono, possuem taxas de crescimento e 

capacidade fotossintética superior aos vegetais superiores, sendo capazes de duplicar a sua 

biomassa em um dia. De acordo com Chisti (2007), algumas espécies podem se duplicar em 

períodos mais curtos, em torno de 3,5h. As microalgas são capazes de capturar o CO2 e 

produzir biomassa, contribuindo com a minimização do efeito estufa. Para produzir 1,0 kg de 

biomassa, as algas utilizam cerca de 1,83 kg de CO2 (Chisti, 2007). Além disso, as microalgas 

não requerem CO2 de alta pureza. Sendo assim, os gases de chaminés industriais podem ser 

usados na alimentação direta dos cultivos, minimizando custos de separação (Kurano et al., 

1995). Em adição, os nutrientes necessários para cultivá-las, principalmente nitrogênio e 

fósforo, podem ser obtidos a partir de efluentes residuais orgânicos da indústria agro-

alimentar (Cantrell  et al., 2008; Brennan & Owende, 2010; Kurano & Miyachi, 2005). 

 O cultivo de microalgas não segue regime de safras, podendo ser desenvolvido durante 

todo o ano proporcionando maiores produtividades em relação às oleaginosas tradicionais. As 

microalgas são cultivadas em meio salino simples, não exigindo solos aráveis, desta forma 

não competem com as necessidades humanas e industriais. Além disso, não exigem irrigação, 

herbicidas ou pesticidas (Dismukes et al., 2008; Rodolfi et al., 2009; Brennan & Owende, 

2010).   Diante das vantagens oferecidas pelas microalgas, esses organismos apresentam 

inúmeras aplicações, conforme pode ser visto na Figura 2.1: 
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Figura 2.1 – Fluxograma das aplicações potenciais das microalgas (Fonte: Adaptado de Costa 

& Morais, 2011). 

 

Os elementos predominantes na biomassa algal são carbono, nitrogênio e fósforo. 

Alguns metais como, ferro, cobalto, zinco são também encontrados (Grobbelaar, 2004).  A 

composição básica das microalgas se resume em carboidratos, lipídios, proteínas, cinzas, 

pigmentos e ácidos nucléicos. O percentual de cada composto bioquímico varia com a espécie 

(Peréz, 2007).   O teor de lipídios das microalgas em relação ao peso seco pode variar de 1 a 

70% e em algumas espécies, sob certas condições, esse teor pode chegar a 90% (Wang et al., 

2008; Li et al., 2008b; Chisti, 2007; Spolaore et al., 2006). A Tabela 2.1 mostra o teor de 

lipídios e a produtividade de diferentes espécies de microalgas.  
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Tabela 2.1 - Teor de lipídios e produtividade de diferentes espécies de microalgas. 

Espécie de microalga marinha 

ou de água doce 

Teor de lipídios (% 

biomassa seca) 

Produtividade     

de lipídios 

(mg/L/dia) 

Produtividade por 

área de biomassa 

(g/m
2
/dia) 

Ankistrodesmus sp. 24,0 – 31,0 - 11,5 - 17,4 

Botryococcus braunii 25,0 – 75,0 - 3 

Chaetoceros muelleri 33,6 21,8 - 

Chaetoceros calcitrans 14,6 - 16,4/39,8 17,6 - 

Chlorella emersonii 25,0 – 63,0 10,3 – 50,0 0,91 - 0,97 

Chlorella protothecoides 14,6 - 57,8 1214 - 

Chlorella sorokiniana 19,0 – 22,0 44,7 - 

Chlorella vulgaris 5,0 – 58,0 11,2 - 40 0,57 - 0,95 

Chlorella sp. 10,0 – 48,0 42,1 1,61 - 16,47/25,0 

Chlorella pyrenoidosa 2 - 72,5/130,0 

Chlorella 18,0 – 57,0 18,7 3,5 - 13,9 

Chlorococcum sp. 19,3 53,7 - 

Crypthecodinium cohnii 20,0 - 51,1 - - 

Dunaliella salina 6,0 – 25,0 116 1,6 - 3,5/20 - 38,0 

Dunaliella primolecta 23,1 - 14 

Dunaliella tertiolecta 16,7 – 71,0 - - 

Dunaliella sp. 17,5 – 67,0 33,5 - 

Ellipsoidion sp. 27,4 47,3 - 

Euglena gracilis 14,0 – 20,0 - - 

Haematococcus pluvialis 25 - 10,2 - 36,4 

Isochrysis galbana 7,0 – 40,0 - - 

Isochrysis sp. 7,1 – 33,0 37,8 - 

Monodus subterraneus 16 30,4 - 

Monallanthus salina 20,0 – 22,0 - 12 

Nannochloris sp. 20,0 – 56,0 60,9 - 76,5 - 

Nannochloropsis oculata 22,7 - 29,7 84,0 – 142,0 - 

Nannochloropsis sp. 12,0 – 53,0 37,6 – 90 1,9 – 5,3 

Neochloris oleoabundans 29,0 – 65,0 90,0 – 134,0 - 

Nitzschia sp. 16,0 – 47,0 - 8,8 - 21,6 

Oocystis pusilla 10,5 - 40,6 - 45,8 

Pavlova salina 30,9 49,4 - 

Plavlova lutheri 35,5 40,2 - 

Porphyridium cruentum 9,0 - 18,8/60,7 34,8 25 

Scenedesmus sp. 19,6 - 21,1 40,8 - 53,9 2,43 - 13,52 

Skeletonema sp. 13,3 - 31,8 27,3 - 

Skeletonema costatum 13,5 - 51,3 17,4 - 

(Fonte: Mata et al., 2010) 
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O alto teor de lipídios oferecido por algumas espécies de microalgas implica em altos 

rendimentos de óleo, o que motiva o desenvolvimento de pesquisa envolvendo a produção de 

biocombustíveis a partir destes organismos. A Tabela 2.2 apresenta uma comparação da 

produtividade de biodiesel entre oleaginosas e microalgas. Observa-se que as microalgas 

requerem menores áreas de cultivo e oferecem maiores rendimentos e produtividade de 

biodiesel. 

 

Tabela 2.2 – Fontes de produção de biodiesel (Fonte: Mata et al. 2010). 

 

     

 

2.1.1 – As Primnesiofíceas  

 

Isochrysis galbana é uma microalga marinha, unicelular, fitoflagelada pertencente à 

ordem das Chrysomonadales e a divisão das Primnesiofitas (Haptofitas) (Lourenço, 2006). 

Essa divisão se divide em duas ordens, as Primnesiales (possuem células com dois flagelos 

lisos iguais, sem mancha ocelar e com escamas cobrindo a célula) e as Pavlovales (possuem 

células que podem apresentar mancha ocelar, as espécies são dotadas de dois flagelos 

desiguais cobertos com cerdas e depósitos) (Lee, 2008). 

As algas pertencentes a esta divisão são geralmente encontradas em ambientes 

marinhos, embora haja registros de espécies de água doce e de ambientes terrestres (Barsanti 

& Gualtieri, 2006).  
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Esta divisão compreende organismos flagelados unicelulares e formas vegetativas 

solitárias ou coloniais não flageladas, que possuem estádios flagelados em alguma parte do 

seu ciclo de vida. A maioria tem dois flagelos lisos e geralmente do mesmo tamanho, 

desprovidos de mastigonemas e inseridos na porção anterior ou lateral a célula. Usualmente as 

células se movimentam de forma rápida percorrendo uma curta distância. É caracterizada pela 

presença de uma estrutura em forma de fio, o haptonema, situado entre dois flagelos típicos, 

conforme pode ser visualizado na Figura 2.2. O haptonema é um apêndice filamentoso, 

semelhante a um flagelo, mas que apresenta estrutura e propriedades diferentes (Lee, 2008; 

Lourenço, 2006).  

 

 

Figura 2.2 – Estrutura celular das Prymnesiophyta; F (Flagelo), H(Haptonema), E (Escamas), 

RE (Retículo Endoplasmático), CG (Complexo de Golgi), C(Cloroplasto), M (Mitocôndria), 

N(Núcleo), REC (Retículo endoplasmático do cloroplasto), EC( Envelope do cloroplasto), 

VC (Vesícula de Crisolaminarina) (Fonte: Lee, 2008). 
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Os pigmentos fotossintéticos deste grupo presentes nos cloroplastos das células 

incluem clorofila a, clorofila c1, clorofila c2 e carotenóides como fucoxantina (geralmente o 

mais abundante deles), β-caroteno, diadinoxantina, diatoxantina e derivados da fucoxantina, 

como 19’- hexanoilxifucoxantina e 19’-butanoiloxifucoxantina conferindo um aspecto 

amarelo-dourado. A presença de carotenóides em grande concentração confere a algumas 

células uma coloração amarelada, dourada ou diversos tons de marrom, mascarando a cor da 

clorofila (Lee, 2008; Lourenço, 2006; Barsanti & Gualtieri, 2006). 

O produto de reserva, característico desta ordem, é um polissacarídeo derivado da 

glicose formado por ligações glicosídicas do tipo β-1,3, a crisolaminarina (Lee, 2008, Janse et 

al., 1996).  Segundo Lourenço (2006), lipídios também são acumulados pelo citoplasma como 

produto de reserva. 

As células deste grupo normalmente possuem um ou dois cloroplastos contendo 

tilacóides empilhados em três lamelas. O pirenóide, uma massa fundamentalmente protéica, 

incolor, está presente no estroma dos plastos. Ambos, os cloroplastos e os pirenóides são 

cercados por retículo endoplasmático confluentes com o envelope nuclear. O DNA (Ácido 

Desoxirribonucleico) é organizado em numerosos nucleoids espalhados por todo o cloroplasto  

(Lee, 2008; Barsanti & Gualtieri, 2006). A reprodução mais comum do grupo é vegetativa por 

divisão binária, porém, a reprodução sexuada existe e também já foi documentada por várias 

espécies (Lourenço, 2006).   

Dentre as espécies desta divisão, merecem destaque os cocolitoforídeos, que são 

organismos unicelulares, fotossintéticos, com esqueleto formado de carbonato de cálcio, 

pertencentes ao nanoplâncton que geralmente vivem no oceano nas águas oxigenadas, 

límpidas e quentes. São organismos flagelados, dotados de uma carapaça externa, a cocosfera, 

constituída por cocólitos que são impregnados com carbonato de cálcio (Lee, 2008). Os 

cocolitoforídeos são importantes pela sua relação com os ciclos biogeoquímicos do enxofre e 

do carbono (Lourenço, 2006; Lee, 2008)   

A Isochrysis galbana é uma espécie rica em ácidos graxos poliinsaturados, 

apresentando boas propriedades nutricionais e crescimento rápido, sendo muito utilizada em 

aqüicultura (Lourenço, 2006; Wood, 1974). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plasto
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As Figuras 2.3 e 2.4 apresentam a micrografias das células da microalga Isochrysis galbana:  

 

 

Figura 2.3 - Micrografia eletrônica de varredura da microalga Isochrysis galbana Parke 

(Fonte: www.ifremer.fr). 

 

 

Figura 2.4 - Isochrysis galbana (Fonte: Culture Caen disponível em www.nhm.ac.uk). 

 

2.2 - Biofixação de CO2 por Microalgas 

 

2.2.1 – Fotossíntese 

 

Atualmente, as microalgas são objeto de estudo em todo mundo por serem 

consideradas um dos sistemas biológicos mais eficientes de transformação de energia solar 

em compostos orgânicos através da realização da fotossíntese (Henriques et al., 1998).  

 

http://www.nhm.ac.uk/


Capítulo II: Aspectos teóricos           

 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     14 

 

A eficiência fotossintética das plantas é estimada em 1 a 2% (Vasudevan & Briggs, 

2008), enquanto a das microalgas pode chegar até 20% (Brennan & Owende, 2010). A faixa 

de absorção de luz necessária para a realização da fotossíntese ocorre na faixa de 400 a 700 

nm da RFA (Radiação Fotossinteticamente Ativa). As algas fotoautotróficas captam a luz 

através da clorofila, e também através de pigmentos acessórios, tais como carotenóides e em 

alguns casos, as bilinas (Barsanti & Gualtieri, 2006). 

A Atividade fotossintética das algas, que responde por cerca de mais de 50% da 

fotossíntese global, torna possível converter a energia da RFA em energia biologicamente 

utilizável, por meio de reações de oxidação e redução (Barsanti & Gualtieri, 2006). 

Como mostrado na Equação (3.1), durante a fotossíntese, o carbono é convertido a 

partir de seu estado oxidado (em forma de CO2) para compostos reduzidos em forma de 

hidratos de carbono, n [CH2O], utilizando a energia luminosa (Barsanti & Gualtieri, 2006). 

 

      

nCO2 + nH2O + luz → (CH2O)n + nO2                                        (3.1) 

 

A fotossíntese é realizada através de duas fases principais. Sendo a primeira 

denominada "Fase clara ou fotoquímica” e a segunda “ Fase escura”.  

As reações da fase luminosa envolvem a captura da energia luminosa e produção de 

compostos ricos em energia, tais como a Adenosina Triofosfato (ATP) e a Nicotinamida 

Adenina Dinucleótido Fosfato (NADPH), os quais são usados  na síntese de carboidratos nas 

reações de fixação de carbono. Esses processos de síntese acontecem nos cloroplastos das 

células, onde ocorre a captação da energia luminosa através das unidades funcionais 

denominadas fotossistemas I e II (FSI e FSII).  No processamento deste conjunto de  reações 

ocorrem a absorção, a transferência e o armazenamento da energia proveniente do fóton,  e a 

geração de um potencial químico. A interação do FSI e FSII conduz a transferência dos 

elétrons, provenientes da fotólise da H2O a NADPH, e concominantemente a geração do 

gradiente de prótons para a síntese de ATP. Além disso, quando a molécula de água é 

quebrada (oxidada), o oxigênio é liberado. Sendo assim, o O2 presente na atmosfera provém 

desta reação (Barsanti & Gualtieri, 2006). 
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2H2O  → 4H
+
 + 4e

-
 + O2                                                 (3.2) 

 

   

Os produtos das reações luminosas da fotossíntese (ATP e NADPH) são devidamente 

posicionados para as reações independentes da luz, nas quais o CO2 é convertido em 

carboidratos. 

 As Reações independentes da luz  envolvem uma seqüência de reações em que o 

potencial químico gerado na fase clara é usado para reduzir o carbono inorgânico em triose 

fosfato (Barsanti & Gualtieri, 2006, Stryer, 1992). 

A fixação do CO2 ocorre durante a fase independente da luz, utilizando o NADPH e o 

ATP no estroma dos cloroplastos (algas eucarióticas) ou no citoplasma (algas procarióticas). 

Esse ciclo de reações é conhecido como o ciclo de Calvin Bassham Benson. A via de fixação 

de carbono em algas é referida como fotossíntese C3. A denominação C3 advém do fato da 

maioria das plantas formarem como primeiro produto estável da cadeia bioquímica da 

fotossíntese, o ácido 3-fosfoglicérico, uma molécula com 3 átomos de carbono. De forma 

bastante simplificada, a fotossíntese C3 envolve a adição de uma molécula de CO2 – reação 

de carboxilação – em uma molécula aceptora constituída de 5 carbonos e dois átomos de 

fósforo, a ribulose 1,5 bisfosfato (RUBP). A Rubisco (ribulose 1,5 bisfosfato carboxilase-

oxigenase) é a enzima responsável pela carboxilação no ciclo C3. A RUBP sofre uma série de 

mudanças envolvendo gastos de NADPH e ATP (reações de redução), originando no final do 

processo a triose fosfato. Ao mesmo tempo, através de reações de regeneração, novas 

moléculas de RUBP são formadas, garantindo a continuidade da fixação do carbono (Barsanti 

& Gualtieri, 2008, Stryer, 1992). A Figura 2.5 ilustra o esquema fotossintético simplificado: 
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Figura 2.5 – Esquema simplificado do fluxo fotossintético. 

 

 

2.2.2 - Biossíntese de lipídeos 

 

As microalgas são organismos ricos em lipídios, onde o percentual de óleo em sua 

biomassa depende da espécie e das condições de cultivo (Chisti, 2007; Hu et al., 2008b). 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas envolvendo especialmente a biossíntese dos ácidos 

graxos.  O recente interesse na produção de biocombustíveis a partir das microalgas, o 

biodiesel, em particular, vem motivando a investigação da produção de lipídios pelas algas e 

um estudo mais acurado do metabolismo celular de síntese destes compostos. Além disso, 

pesquisas envolvendo a produção de subprodutos de alto valor também vêm sendo 

desenvolvidas com objetivo de agregar valor aos processos, principalmente à produção de 

pigmentos e carotenos (Guschina & Harwood, 2009). 

Tradicionalmente, os lipídios são divididos em duas classes principais, polares e 

neutros (Christie, 2003). As classes de lipídios são importantes para se avaliar o potencial de 

conversão de óleos de microalgas em biocombustíveis, uma vez que a composição da matéria-

prima lipídica afeta a eficiência e o rendimento de conversão de combustível por via 
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catalítica. As tecnologias existentes para a conversão de óleos de oleaginosas em biodiesel são 

otimizadas para matérias-primas lipídicas compreendendo mais de 95% de triglicerídeos 

(TAGs) (Guschina & Harwood, 2009). A composição relativa dos lipídios das algas depende 

muito da espécie utilizada e das condições nutricionais e ambientais. Por exemplo, foi 

mostrado que a composição de lipídios de algas varia consideravelmente com as fases do 

crescimento, escassez de nutrientes específicos e com os ciclos de luz (Shifrin & Chisholm, 

1981; Cho & Thompson, 1986; Sukenik & Carmeli, 1990).  

Em geral, estudos mostram que as células das algas sintetizam TAGs quando o 

suprimento de energia, proveniente da assimilação de carbono, excede as necessidades 

metabólicas imediatas da célula. Tem sido observado que os estresses nutricionais e 

ambientais induzem o aumento da produção de TAGs por microalgas (Shifrin & Chisholm 

1981; Roessler, 1988). Foi observado por Shifrin & Chisholm (1981) que os estresses 

induzem a síntese de lipídios pelas microalgas, porém, limitam o crescimento. Esta relação 

inversamente proporcional tem implicações consideráveis na economia da produção de 

biocombustíveis. 

 

2.2.2.1 - Rota metabólica de produção de TAG nas células algais 

 

Em algas, a síntese de novo dos ácidos graxos ocorre nos cloroplastos da célula. 

Globalmente, são produzidos ácidos graxos com 16 e 18 átomos de carbono, que serão 

utilizados posteriormente como precursores para a síntese dos TAGs (Hu et al., 2008b).  

A biossíntese de lipídios celular ocorre em três etapas principais: Carboxilação do 

acetil-coA para formar malonil-coA, alongamento da cadeia acil e formação dos TAGs 

(Courchesne et al., 2009) 
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2.2.2.1.1 - Carboxilação do acetil-coA para formar malonil-coA e alongamento da cadeia 

acil 

Os ácidos graxos são sintetizados nos cloroplastos das células. A síntese dos ácidos 

graxos começa com a carboxilação do acetil-CoA para formar o malonil-CoA, sendo esta 

reação catalisada pelo complexo multienzimático Acetil-CoA Carboxilase (ACCase) , que 

contém a biotina como grupamento prostético (Roessler 1988; Ohlrogge & Browse, 1995).  

Nesta etapa, uma molécula de acetil-CoA juntamente o com o CO2 (em forma de HCO3
-
) e o 

ATP formam o precursor malonil-CoA sendo a reação catalisada pela enzima Acetil-CoA 

Carboxilase, conforme Figura 2.6. De acordo com Ohlrogge & Browse (1995), o malonil-

CoA, produto da reação de carboxilação, é a molécula doadora de carbono central da síntese 

dos ácidos graxos. Nas reações subseqüentes quem atua é a enzima Malonil-CoA:ACP 

transferase, transformando o Malonil-CoA em Malonil-ACP. 

 

 

 

Figura 2.6 – Síntese de novo dos ácidos graxos nos cloroplastos (1) Reação de carboxilação); 

(2) Formação do Malonil-ACP a partir do Malonil-CoA; (3) Reação de condensação; (4) 

Reação de redução; (5) Reação de desidratação; (6) Reação de redução (Adaptado de Hu et 

al., 2008b). 
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O grupo malonil do malonil-ACP participa de uma série de reações de condensação 

com os aceptores de acil-ACP. A primeira reação de condensação é catalisada pela enzima 3-

ketoacil ACP sintase III (KAS III) para formar um produto com 4 cadeias de carbono 

(Jaworski et al., 1989). Outra enzima de condensação, a 3-ketoacil ACP sintase I (KAS I), é 

responsável pela produção de compostos carbônicos com diferente comprimento da cadeia (6 

a 16 átomos de carbono). Três reações adicionais (4,5 e 6 da Figura 2.6) ocorrem  para formar 

o ácido graxo saturado 3-ketoacill-ACP, sendo a primeira de redução catalisada pela enzima 

3-ketoacil ACP redutase, a segunda de desidratação onde atua a enzima hidroaxiacil ACP 

desidratase e por último outra reação de redução, catalisada pela enzima  enoil ACP redutase. 

Através desta rota metabólica, há a produção de ácidos graxos saturados com 16:0 e 18:0 

atômos de carbono. Para produzir um ácido graxo insaturado uma dupla ligação pode ser 

introduzida através da atuação da enzima estearoil-ACP desaturase (Ohlrogge & Browse, 

1995).  

 

2.2.2.1.2 - Síntese de TAGs 

 

A rota metabólica para a biossíntese de lipídios realizada pelas algas foi proposta pela 

via direta do glicerol (Ratledge, 1988). Para eucariontes, a formação dos TAGs ocorre na 

mitocôndria e / ou nos plastídios (somente as plantas) localizados no retículo endoplasmático 

da célula (Guschina & Harwood, 2009).   

O primeiro passo da síntese de TAG é a condensação (acilação) do glicerol-3-fosfato 

(G3P) com uma molécula de acil-CoA para formar o lisofosfatidato (LPA), sendo esta reação 

catalisada pela enzima glicerol-3-fosfato aciltranferase (Courchesne et al., 2009). A Figura 

2.7 ilustra a rota metabólica simplificada da síntese de TAG: 
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Figura 2.7 – Rota metabólica de síntese de TAG “ Via direta do glicerol” (Adapado de 

Courchesne et al., 2009; Hu et al., 2008b). 

 

   O LPA é então condensado com outra molécula de acil-CoA através da enzima ácido 

lisofosfatídico aciltransferase para produzir Fosfatidato (PA) (Athenstaedt & Daum, 1999). 

Depois, a PA é desfosforilada através da ácido fosfatídico fosfatase para a produção de 

diacilglicerol. Por fim, a formação dos TAGs é catalisada pela diacilglicerol-acil transferase, 

que incorpora a terceira molécula de acil-CoA na molécula de diacilglicerol para formar a 

molécula de TAG (Courchesne et al., 2009; Hu et al., 2008b). 

A Engenharia Bioquímica explica estratégias que condicionam o aumento da produção 

de lipídios por microalgas sob condições de estresse programado, ocasionado por limitação de 

nutrientes ou variações das condições de cultivo (temperatura, pH e salinidade). Essas 

estratégias podem canalizar o fluxo metabólico da biossíntese de lipídios realizado durante a 

fotossíntese, quando a fonte de energia (luz) e a fonte de carbono (CO2) são abundantemente 

disponíveis e quando os mecanismos celulares para a fotobiossíntese são ativos (Courchesne 

et al., 2009).  

A indução de estresses nutricionais programados ocasionados pela restrição de 

nitrogênio, além de aumentar o teor de lipídios pelo organismo, provoca uma mudança 

gradual na composição dos ácidos graxos livres dos TAGs (Widjaja et al., 2009), isto 

acontece porque a escassez de nitrogênio viabiliza a ativação da enzima diacilglicerol 
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aciltransferase, responsável pela conversão do acil-coA em TAG (Takagi et al., 2000). De 

acordo com Meng et al., (2009) os TAGs são mais úteis para a produção de biodiesel. 

É imprescindível a limitação do crescimento em cultivos de organismos com restrição 

de nitrogênio e fósforo. Em um nível bioquímico, a limitação de nitrogênio e fósforo reduzem 

a taxa de síntese protéica e fotossintética (Barsanti & Gualtiere, 2008). As microalgas, em 

condições de estresse por falta de nitrogênio, mostram um declínio no seu desempenho 

fotossintético. Isto ocorre porque as células sofrem alterações fisiológicas que reduzem a 

eficiência de captação de luz, a transdução de energia e a fixação de CO2 (Kolber et al., 1988; 

Herzig & Falkowski, 1989; Geider et al., 1993; Berges et al., 1996; Raven & Beardall, 2003). 

Os fatores ambientais influenciam os mecanismos realizados pelas células em um 

cultivo. Nas microalgas, variações das condições ambientais implicam em alterações no 

crescimento e na composição bioquímica das células. Essas alterações podem ser divididas 

em: limitantes – caracterizadas pela redução da taxa de crescimento e/ou de alguma reação 

bioquímica sem a necessidade de aclimatação celular; ou estressante - desequilíbrio 

metabólico, o qual demanda ajustes bioquímicos antes que as células possam estabelecer um 

novo estado de crescimento ou biossíntese (Vonshak & Torzillo, 2004; Derner, 2006). 

Normalmente, a biomassa algal apresenta três classes de compostos: proteínas, 

carboidratos e lipídios. Em condições de estresse, provocado por fatores ambientais ou 

nutricionais, as células param de se dividir e passam a fixar o CO2 para sintetizar carboidratos 

e lipídios como reservas energéticas (Xin et al., 2010).                                                                                         

A restrição de nitrogênio inorgânico em meios de cultura causa um estresse aos 

microrganismos, sendo um dos fatores que mais influenciam no crescimento e na composição 

bioquímica das algas. Esse estresse altera o fluxo fotossintético de fixação de carbono, 

induzindo um aumento no acúmulo de carboidratos e lipídios pelas células (Spoehr & Milner, 

1949; Shifrin & Chisholm, 1981; Tornabene et al., 1983; Coleman et al.,1988). 

De acordo com Hu et al. (2008b), muitas microalgas apresentam teor de lipídios em 

torno de 20 a 50% em relação ao peso seco. Estudos mostram que é possível aumentar esse 

teor por estresses nutricionais e variações das condições de cultivo (Courchesne et al, 2009).  

Acumular lipídios implica em aumentar a concentração de lipídios no interior das 

células das microalgas sem considerar a produção de biomassa total.  
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Já a produtividade de lipídios leva em conta tanto a concentração de lipídios no 

interior das células como também a biomassa total obtida, sendo um indicador útil dos custos 

potenciais de produção de biocombustíveis líquidos. Atualmente, causar um estresse pela 

restrição de nitrogênio no meio de cultura para favorecer o aumento da produção de lipídios 

nas microalgas é uma das estratégias mais estudadas (Widjaja et al., 2009). 

 

2.3 – Tipos e condições de cultivo 

 

2.3.1 – Tipos de cultivo aplicados a microalgas 

 

2.3.1.1 – Cultivos em batelada ou estanques 

 

 Nos cultivos em batelada, o meio de cultura é preparado, inoculado e nenhum 

outro componente é adicionado ao longo do seu desenvolvimento. As fases do crescimento 

desse tipo de cultivo estão representadas na Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 - Curva de crescimento de microrganismos em um cultivo estanque. 

 

 

Fase lag ou fase de adaptação (1): Essa fase é marcada pela adaptação das células de um 

cultivo recém-preparado e inoculado. Quanto mais adaptadas estiverem as células, menor será 

o tempo de duração desta fase, podendo variar de horas a dias. O fator que mais influência 
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nesta fase é o grau de adaptação dos microrganismos às condições de temperatura, irradiação, 

salinidade, pH e meio de cultura a que são submetidos (Lourenço, 2006). 

Fase de crescimento exponencial (2): Durante esta fase a taxa de crescimento torna-se maior 

e aproximadamente constante por alguns dias, porém o valor é variável em função das 

características da espécie e do conjunto de condições do crescimento. Quando algum 

componente torna-se limitante ou ocorre auto-sombreamento excessivo, a fase exponencial 

termina e verifica-se crescimento em taxas mais reduzidas. É bastante oportuno utilizar como 

inóculo de novos cultivos células preexistentes na fase exponencial de crescimento, pois essas 

células tendem a apresentar melhor estado fisiológico (Lourenço, 2006). 

Fase de redução do crescimento ou de transição (3): É marcada pelo decréscimo da taxa de 

crescimento, pela redução da concentração dos nutrientes e pelo aumento dos efeitos do auto-

sombreamento, quando se trata de culturas densas (Lourenço, 2006). 

Fase estacionária de crescimento (4): Fase em que o cultivo atinge uma maior densidade 

celular. A taxa de crescimento torna-se estável e baixa com valores próximos de zero. Durante 

esta fase, pode haver aumento gradual do biovolume celular, que em alguns casos pode ser 

justificado pelo acúmulo de produtos de reserva. Esta fase é caracterizada pela exaustão dos 

nutrientes do meio, ainda que, outros nutrientes estejam disponíveis em concentrações 

relativamente altas, a carência de nutrientes essenciais torna impossível o pleno crescimento 

das algas (Lourenço, 2006). 

Fase de declínio ou morte (5): É marcada pela morte de muitas células, além da presença de 

substâncias auto-inibidoras de crescimento (Lourenço, 2006). 

 

Estudos envolvendo microalgas afirmam que além da variação da densidade celular ao 

longo das fases do cultivo, pode haver também significativas variações na composição 

bioquímica da célula (Lourenço 1996, Brown et al., 1997, Fidalgo et al., 1998). 
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2.3.1.2 – Fotobiorreatores 

 

Os métodos convencionais para cultivo de microalgas são realizados em tanques 

abertos tipo “Raceway Ponds”, os quais podem utilizar luz natural ou artificial. Os cultivos 

em tanques abertos, entretanto, requerem grandes áreas de terras, apresentam dificuldades 

com relação ao controle parâmetros, altas taxas de evaporação de meio e concentração de 

energia luminosa na superfície do sistema (Ono & Cuello, 2004). A Figura 2.9 ilustra um tipo 

de tanque aberto: 

 

 

 

Figura 2.9 – Grandes tanques elípticos usados para o cultivo das cianobactéria Arthospira 

platensis na Fazenda New Ambadi, Índia. Os cultivos são mantidos em movimento 

permanente pela ação de pás giratórias grandes vistas na parte inferior da figura (Fonte: 

Lourenço, 2006). 

 

Atualmente os sistemas de cultivos fechados, denominados fotobiorreatores, têm 

atraído muito interesse, por permitir um melhor controle das condições de cultivo e uma 

elevada produtividade quando comparados com os sistemas abertos. Além disso, problemas 

de contaminação podem ser facilmente evitados (Lee & Palsson, 1995; Cogné et al., 2005). 

Nestes sistemas, é possível controlar as condições de cultivo (quantidade dos nutrientes, 

temperatura, iluminação, pH, etc.). Isto implica em elevadas produtividades, viabilizando a 

produção comercial. Os fotobiorreatores são sistemas desenvolvidos para o cultivo de seres 
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fotossintéticos e podem ser classificados de acordo com as condições de cultivo do 

microrganismo (Muñoz et al., 2005).  

Em comparação com tanques, os fotobiorreatores são mais onerosos (sobretudo os 

sistemas alimentados com luz natural), pois os gastos associados com a construção e operação 

são maiores. A viabilidade econômica desses sistemas se justifica pela produção de 

componentes de alto valor agregado pelas espécies cultivadas e pela captura de CO2 

(Lourenço, 2006).  

A maioria dos fotobiorreatores em operação no mundo apresenta formato tubular ou 

cilíndrico, com disposição vertical ou horizontal dos tubos. Eles podem ser instalados em 

ambientes fechados, recebendo iluminação artificial, ou ser dispostos ao ar livre, recebendo 

energia solar. As células em cultivo no interior desses sistemas permanecem em movimento 

constante, proporcionado pela ação de bombas elétricas. O uso de bombas pode ser evitado 

quando se usa aeração em alguns pontos do sistema, essa aeração geralmente é enriquecida 

com CO2 com o intuito de aumentar a produtividade (Lourenço, 2006). O controle de troca de 

gases no fotobiorreator tem importância fundamental para o sucesso do cultivo (Behrens, 

2005). 

A intensidade luminosa é o fator que determina a atividade fotossintética em 

fotobiorreatores. Essa variável proporciona o aumento da eficiência fotossintética das células, 

até determinados níveis, em que o aparato fotossintético torna-se saturado, com subseqüente 

redução do metabolismo celular, em um fenômeno conhecido por fotoinibição (Kajiwara et 

al., 1997). Além da intensidade luminosa, a duração dos ciclos de luz no sistema 

(fotoperíodos), é um fator a ser considerado no projeto de fotobiorreatores, uma vez que 

alterações na duração dos fotoperíodos ocasionam profundas mudanças na eficiência 

fotossintética dos sistemas (Janssen et al., 2001). 

As condições que podem influenciar significativamente no cultivo de organismos 

fotossintético em fotobiorreatores estão relacionadas, principalmente, com a disponibilidade 

de energia luminosa nas células (quantidade, qualidade e duração dos ciclos) e de gases como 

oxigênio e dióxido de carbono, e também aos fatores relacionados à agitação e mistura, 

controle de pH, temperatura e composição do meio de cultivo (Kitaya et al., 2005; Berenguel 

et al., 2004; Molina Grima et al., 1999) 
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2.3.1.2.1 - Principais tipos de Fotobiorreatores  

 

2.3.1.2.1.1 - Tubular 

 

O fotobiorreator tubular é um dos mais usados para cultivos externos de microalgas. A 

maioria desses sistemas são construídos com tubos de vidro ou plástico e as culturas são 

recirculadas com auxílio de bombas ou preferencialmente com sistemas “airlift”. Eles podem 

ser construídos em forma de serpentina horizontal (Chaumont et al., 1988; Molina et al., 

2001), vertical (Pirt et al., 1983), quase horizontal, cônico (Watanabe & Saiki, 1997) e 

inclinado (Lee & Low, 1991; Ugwu et al., 2002). Esses fotobiorreatores podem oferecer 

ampla superfície de iluminação, adequados para cultivos externos, alta produtividade em 

biomassa e custo relativamente barato, porém, podem apresentam algumas limitações, tais 

como gradientes ao longo dos tubos de pH, CO2 e oxigênio dissolvido, incrustações e 

demanda por áreas relativamente grandes (Ugwu et al., 2008). As Figuras 2.10 e 2.11 ilustram 

este tipo de reator: 

 

 

Figura 2.10 – Ilustração de um fotobiorreator tubular com tubos arranjados 

horizontalmente (Fonte: Chisti, 2007). 
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Figura 2.11 – Fotobiorreator tubular com capacidade de 1000L na Universidade de 

Murdoch, Austrália (Fonte: Chisti, 2007). 

 

2.3.1.2.1.2 – Placa Plana 

 

Esses tipos de fotobiorreatores têm despertado muito interesse em cultivos de 

organismos fotossintéticos por oferecer ampla superfície de iluminação e por serem 

adequados a sistemas de cultivos externos (Ugwu et al., 2008). Essa grande vantagem se 

justifica pelo fato destes tipos de fotobiorreatores apresentarem mobilidade de inclinação na 

direção do sol, garantindo maior absorção da energia incidente (Hu et al., 2008a). O acúmulo 

de oxigênio dissolvido nestes sistemas é relativamente baixo quando comparados com os 

fotobioreatores do tipo tubular (horizontal). Hu et al., (1996) e Richmond (2000) relataram 

que os fotobiorreatores  do tipo placa plana  podem proporcionar uma alta eficiência 

fotossintética aos microrganismos.  
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Esses sistemas são muito adequados para cultivos de microalgas, no entanto, podem 

apresentar dificuldades de controle de temperatura, incrustações nas paredes, possibilidade de 

estresse hidrodinâmico de algumas cepas e necessidade de muitos compartimentos e materiais 

de apoio para ampliações de escala (Ugwu et al., 2008).  

 

2.3.1.2.1.3 - Coluna Vertical  

 

Vários projetos de fotobiorreatores do tipo coluna vertical foram testados para o 

cultivo de algas (Choi et al., 2003; Vega-Estrada et al., 2005; García-Malea López et al., 

2006; Kaewpintong et al., 2007). Esses sistemas são compactos, de baixo custo e 

proporcionam a operação de cultivos em larga escala (Ugwu et al., 2008). Esses 

fotobiorreatores usam colunas com sistemas de borbulhamento que aumentam a taxa de 

crescimento, proporcionando maiores produtividades (Sánchez et al., 2002). Oferecem altas 

taxas de transferência de massa, mistura eficiente com baixas tensões de cisalhamento, baixo 

consumo de energia, alto potencial para cultivos em larga escala, facilidade de esterilização e 

redução e fotoinibição da fotoxidação. Apesar dessas vantagens, esses fotobioreatores 

apresentam custo elevado, pois exigem materiais sofisticados e baixa exposição à luz (Ugwu 

et al., 2008). 

 

2. 3.2 - Variações nas condições nutricionais do cultivo 

 

 Por meio da fotossíntese a alga será capaz de sintetizar todos os compostos 

bioquímicos necessários para o seu crescimento. Os parâmetros mais importantes que regulam 

o crescimento destes seres são nutrientes, luz, pH, concentração de CO2, salinidade e 

temperatura. As condições de cultivo ideais são específicas para determinadas espécies. 
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2.3.2.1 – Luz, temperatura e CO2 

 

TEMPERATURA  

 

A temperatura de cultivo das microalgas deve ser a mais próxima possível da qual 

estão adaptadas, pois este é um dos parâmetros que mais afeta a taxa metabólica dos 

organismos. A temperatura dos cultivos deve ser controlada, pois proporcionam uma maior 

reprodutibilidade e previsibilidade das respostas inerentes as espécies em estudo.  

 

Organismos oriundos de ambientes polares geralmente são cultivados em temperaturas 

abaixo de 10ºC, os de ambientes temperados entre 10 e 25ºC e os de ambientes tropicais em 

temperaturas maiores que 20ºC. Usualmente, as culturas toleram faixas de temperaturas entre 

16 e 27°C, onde a escolha de uma temperatura especifica é baseada na composição do meio e 

na espécie escolhida para o cultivo (Barsanti & Gualtieri, 2006; Lourenço, 2006).  

 

LUZ 

 

Como para as plantas, a luz é a fonte de energia que impulsiona as reações da 

fotossíntese nas algas. Em cultivos envolvendo microalgas, deve se levar em consideração a 

intensidade luminosa, a qualidade espectral e o fotoperíodo.  Altas intensidades de luz podem 

resultar na fotoinibição levando a danificações no aparelho fotossintético da célula. É comum 

se trabalhar com intervalos de intensidades de luz entre 100 e 200 µmol/s.m², o que 

corresponde a cerca de 5-10% da radiação solar (2000 µmol/s.m²). Podem se utilizar luz 

natural do sol ou fornecida por lâmpadas fluorescentes. A faixa de absorção de luz necessária 

para a realização da fotossíntese ocorre na faixa de 400 a 700 nm (Radiação 

fotossinteticamente ativa). A luz é captada por pigmentos fotossintéticos, tais como, clorofila, 

carotenóides e em alguns casos, as bilinas. A densidade do fluxo de fótons expressa a 

irradiância (Unidade de medida de radiação: 1 µmol/s.m² = 6,02 x 1017 fótons = 1 µE/s.m²)  

nesta faixa do espectro (Barsanti & Gualtieri, 2006) 
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CO2 

 

O carbono é o elemento mais necessário as algas, pois está presente em todas as 

substâncias orgânicas sintetizadas pelas células, tais como proteínas, carboidratos, ácidos 

nucléicos, vitaminas, lipídios e etc. A partir da realização da fotossíntese, ocorre à captação 

do CO2 e síntese de biomoléculas. A maioria dos meios de cultura para microalga não requer 

adição de fontes de carbono, uma vez que o carbono existente na água do meio e a difusão 

natural de CO2 do ar atmosférico para o meio de cultura seriam suficientes para suprir as 

demandas das microalgas.  

Geralmente, quando se trabalha com volumes superiores a 500 ml de cultivo, torna-se 

necessário utilizar sistemas de aeração com ou sem adição de correntes de CO2, o que pode 

implicar em maiores taxas de crescimento, conduzindo a maiores produções de biomassa 

(Barsanti & Gualtieri, 2006; Lourenço, 2006). 

 

2.3.2.2 – Macronutrientes  

 

2.3.2.2.1 – NaCl, Silicatos e fósforo 

 

NaCl 

 

A água do mar contém grandes quantidades de elementos químicos. Uma amostra com 

1000g de água do mar contém em média 35g de sais. Seis elementos químicos compreendem 

99,34% da massa de sólidos presentes nesta água: cloro, sódio, enxofre, magnésio, cálcio e 

potássio. O cloro, em massa, é o íon mais abundante, seguido do sódio. Esses dois íons são os 

componentes básicos do principal sal inorgânico presente na água do mar (Lourenço, 2006).  

 

FÓSFORO 

 

Este macronutriente está associado à realização de todos os processos que envolvem 

trocas energéticas nas células, estando diretamente associado às transferências de energia e 

constituição das moléculas estruturais na realização da fotossintése. Os fosfatos utilizados 

pelas microalgas são geralmente sais de sódio ou potássio (Lourenço, 2006). 
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SILICATOS 

 

São componentes estruturais fundamentais das frústulas e esqueleto externo das 

diatomácias e silicoflageladas, respectivamente. Portanto, apenas as espécies destes grupos 

necessitam de silício em altas concentrações. O silício ocorre na água do mar, de forma mais 

abundante e estável, como silicato (SiO3
-2

), sílica (SiO2) e ácido ortossilíco (H4SiO4) (Barsanti 

& Gualtieri, 2006; Lourenço, 2006). 

 

2.3.2.2.2 – Disponibilidade de Nitrogênio 

 

O Nitrogênio corresponde ao segundo elemento mais abundante nas células, 

compondo diversos compostos orgânicos, tais como proteínas, ácidos nucléicos e pigmentos 

fotossintéticos. 

 Podendo ser encontrado também na forma inorgânica nas células algáceas (Lavín & 

Lourenço, 2005). Apesar do nitrogênio gasoso (N2) ser o gás mais abundante na água do mar, 

apenas algumas cianobactérias são capazes de utilizá-lo diretamente. O NO3
-
 é a forma de 

nitrogênio mais presente na água do mar e talvez a mais utilizada pelo fitoplâncton. O nitrito 

(NO2
-
) é uma forma tóxica de nitrogênio, mas pode ser absorvido e assimilado por microalgas 

se estiver presente em pequenas concentrações. A amônia e o íon amônio (NH3 e NH4
+
) são 

formas nitrogenadas assimiladas especificamente pelo fitoplâncton (Lourenço, 2006). 

 

2.4 – Cultivos de Microalgas e produção de lipídios 

 

Pesquisas em todo o mundo estão sendo desenvolvidas a fim de estudar condições de 

cultivo propícias a intensificação de produção de biomassa rica em metabólitos de interesse 

industrial, tais como lipídios, carboidratos, proteínas dentre outros, a partir de microalgas 

adaptadas a altas concentrações de CO2 viabilizando os processos de mitigação de CO2. 

 

Em seus estudos Kaplan et al. (1986) determinaram as condições de cultivo ótimas para a 

microalga Isochrysis galbana. Foram investigadas condições de estresse nutricional 

programado induzido pela escassez de nitrogênio no meio de cultivo, a fim de favorecer o  
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aumento da biossíntese de lipídios pela microalga. Os cultivos foram realizados em tanques 

abertos e fechados. Nos tanques fechados o estresse nutricional, devido à restrição de 

nitrogênio, provocou o aumento do teor de lipídeos de 24% para 47% (em relação à biomassa 

seca livre de cinzas) e simultaneamente causou a diminuição do teor de clorofila, de proteínas 

totais e de produção de biomassa. Não houve mudanças significativas na concentração de 

carboidratos. Já nos tanques abertos, a exaustão de nitrogênio não influenciou o acúmulo de 

lipídios pela microalga, ou seja, não houve aumento significativo do teor de lipídios, porém, 

esse estresse limitou o crescimento e reduziu o teor de clorofila.  

 

Goldberg & Cohen (2006) observaram que um estresse com fosfato promoveu mudanças 

significativas no perfil dos ácidos graxos e na composição lipídica da Monodus subterraneus. 

Os cultivos foram realizados com o meio cultura Blue Green (BG11) (Stanier et al., 1971), e 

aerados com uma corrente de ar com percentual de 1% de CO2, sob iluminação de 180 

μE/m
2
/seg. As concentrações de fosfato testadas foram 175 μM K2PO4 (cultivo controle) e 

52.5, 17.5 e 0.0 μM K2PO4 (restrição de fosfato). Os resultados mostraram que o estresse 

limitou o crescimento, diminuiu a síntese de clorofila e alterou a composição dos ácidos 

graxos. O peso seco das culturas estressadas foi menor que o peso seco dos cultivos controle. 

O percentual dos ácidos graxos, a 52,5 e 17,5 μM K2PO4 foi maior do que nos cultivos 

controle e ausente de fosfato. O teor de fosfolipídios das células com ausência de fosfato foi 

consideravelmente reduzido, enquanto o percentual dos Triacilgliceróis (TAGs) aumentou 

substancialmente de 6,5% para 39,3% dos lipídios totais. Os autores relatam que obtiveram 

resultados similares com restrições de nitrogênio, observando que a proporção dos 

fosfolipídios foi reduzida de 8,3 para 1,4% dos lipídios totais.  

 

Ono & Cuello (2007) estudaram o potencial de biofixação de CO2 da cianobactéria 

termofílica, a Chlorogleopsis sp. Em seus experimentos, avaliaram a influência da 

temperatura e da irradiância na produtividade da cultura, cultivada com 5% de CO2.  Os 

resultados mostraram uma ótima adaptação da espécie a 50ºC. A Chlorogleopsis sp. também 

cresceu bem em altas (246,1 µE/m
2
/seg) e baixas (36,9 µE/m

2
/seg) intensidades de luz, onde o 

ótimo foi em torno de 200 µE/m
2
/seg. A taxa de assimilação máxima de carbono alcançado 

pela cianobactéria foi 20,45 mg[C]/L.dia.  
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Os autores concluíram que a espécie em estudo é uma alternativa promissora para capturar o 

CO2 em fotobiorreatores, tendo em vista a adaptação da cianobactéria a altas temperaturas e a 

altas concentrações de CO2, tolerância a altas intensidades luminosas e a sua razoável taxa de 

assimilação de carbono.  

 

Morais & Costa (2007b) estudaram o potencial de biofixação de CO2 das microalgas 

Scenedesmus obliquus e Chlorella kessleri isoladas da lagoa de tratamento de resíduos da 

Usina Termoelétrica Presidente Médici no Rio Grande do Sul. O principal objetivo do estudo 

foi avaliar a tolerância das microalgas quando cultivadas com altas concentrações de CO2 

visando futuras aplicações em usinas termoelétricas.  

 

As microalgas foram cultivadas em fotobiorreatores cônicos de 2L a 30 ºC com iluminação de 

62,5 µE/m
2
/seg e fotoperíodo de 12h.  

Os cultivos foram aerados com 6%, 12% e 18% (v/v) de CO2 durante o período iluminado. Os 

resultados mostraram que tanto a S. obliquus como a C. kessleri cresceram em todas as 

concentrações de CO2 (v/v), indicando o potencial dessas espécies para capturar o CO2 

emitido nos gases de combustão de usinas termoelétrica, além do aproveitamento da biomassa 

para diversas aplicações. 

 

Weldy & Huesemann (2007) avaliaram o potencial de produção de lipídios da microalga 

Dunaniella salina quando submetida a condições de estresse nutricional programado e 

variações de luminosidade. Os ensaios foram realizados em quatro condições específicas 

(concentração de nitrogênio/irradiância): 2,0 mM NO3/200,0 µE/m
2
/seg; 2,0 mM NO3 /800,0 

µE/m
2
/seg; 20,0 mM NO3/200,0 µE/m

2
/seg e 20,0 mM NO3/800,0 µE/m

2
/seg. Os resultados 

indicaram que o estresse ocasionado pela escassez de nitrogênio induziu um aumento do teor 

de lipídios, porém, limitou o crescimento, mostrando uma produtividade inferior ao cultivo 

controle. Quando se avaliou a influência da irradiância, altas intensidades de luz também 

provocaram um aumento da produção de lipídios pela espécie. Sendo assim, os autores 

concluíram que as condições ótimas de cultivo para produção de biodiesel com maior 

produtividade são: disponibilidade de nitrogênio e alta intensidade luminosa. Apesar do 

aumento do teor de lipídios, a limitação do crescimento reduz a produtividade. 
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Chiu et al. (2008) cultivaram a microalga marinha Chlorella sp. a fim de avaliar a capacidade 

de biofixação de CO2 e a produtividade da cultura em termos de biomassa e lipídios. Os 

cultivos foram primeiro testados em um único fotobiorreator, com 800 mL de cultivo e, em 

seguida, em um sistema com 6 fotobiorreatores em paralelo, onde cada unidade cntinha 800 

mL de cultivo.  Os efeitos da concentração inicial de inóculo e da concentração de CO2 na 

corrente de a 0063r sobre o crescimento da Chlorella sp. também foram investigados. Quando 

a Clorella sp. foi cultivada com 2%, 5%, 10% e 15% de CO2, a taxa de redução de CO2 foi 

0,261, 0,316, 0,466 e 0,573 g/h, e a eficiência de remoção de CO2 foi de 58%, 27%, 20% e 

16%, respectivamente, já a taxa específica de crescimento e de produção de biomassa foram 

similares, sendo em média 0,58-0,66 d
-1

 e 0,76-0,87 g/L, respectivamente.  

As produtividades de biomassa e lipídios diminuíram com o aumento da concentração do 

CO2. Em relação aos fotobiorreatores utilizados, não houve diferença significativa na 

eficiência de remoção do CO2 e no crescimento celular. Entretanto, a redução do CO2 e a 

produção de biomassa e lipídios foram seis vezes maiores no sistema de fotobiorreatores em 

paralelo. A partir dos resultados obtidos, os autores concluíram que a inibição do crescimento 

da Chlorella sp. cultivada em sistema aerados com alta concentração de CO2 (10-15%) pode 

ser superada realizando-se inóculos com altas densidades celulares adaptadas à cultivos com 

2% de CO2. Além disso, a redução biológica de CO2 pode ser aumentada em sistemas de 

fotobiorreatores em paralelo.  

 

Silva et al. (2009) cultivaram a Criptofícea Rhodomonas sp.  sob condições de escassez de 

nitrogênio e também em meio completo e balanceado, tendo como objetivo avaliar os 

parâmetros bioquímicos associados a produção de biomassa, tais como pigmentos 

fotossintéticos, proteínas hidrossolúveis e carboidratos totais. Os cultivos foram realizados em 

erlenmeyers de 500 mL contendo 250 mL de meio de cultura de Guillard f/2 (Guillard, 1975) 

(Ver Tabela 3.1). As condições de trabalho foram: fotoperíodo de 12h, temperatura de 21±2ºC 

e irradiância de 50 µE/m
2
/seg. A cultura foi submetida à escassez de nitrogênio a partir do 

quarto dia de cultivo. As células obtidas a partir da centrifugação da cultura foram 

resuspendidas em um meio ausente de nitrato. Em resposta ao estresse, houve um aumento de 

até 3,2 vezes do volume celular, diminuição dos compostos que continham nitrogênio, tais 

como proteínas hidrossolúveis e pigmentos fotossintéticos, causando uma perda quase total de 

ficoeritrina. 
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 A razão ficoeritrina/ proteínas hidrossolúveis diminuiu de 6,0 para 1,0% após o 6º dia de 

estresse. Houve um aumento substancial de carboidratos e uma diminuição da capacidade de 

fluorescência do fotossistema II (FSII), o qual ocasionou a diminuição da atividade 

fotossintética em 90% e da eficiência fotossintética em 55%. Os autores relatam que a 

concentração de nutrientes inorgânicos como um fator chave em processos de tratamentos de 

efluentes e produção biodiesel através de microalgas.  

 

Jacob-Lopes et al. (2009) estudaram a influência do fotoperíodo (ciclo de luz – claro / escuro) 

na taxa de fixação do CO2 e produção de biomassa da cianobactéria Aphanothece nägeli  

cultivada em fotobiorreatores do tipo coluna de bolhas.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do fotopríodo na produção de biomassa e 

biofixação do dióxido de carbono pela cianobactéria. As condições de trabalho foram: 

concentração celular inicial de 0,1g/L, temperatura de 35 ºC, irradiância de 150 µE/m
2
/seg e 

aeração contínua enriquecida com 15% de CO2. Os fotoperíodos testados foram 0:24, 2:22, 

4:20, 6:18, 8:16, 10:14, 12:12, 14:10, 16:8, 18:6, 20:4, 22:2 e 24:0 (escuro:claro), 

respectivamente. Os resultados indicaram que o fotoperíodo influênciou na produtividade da 

cultura, evidenciando uma relação linear e diretamente proporcional com a taxa de fixação de 

CO2, com exceção do ciclo 12:12h. Foi observado que as culturas menos iluminadas, 

reduziram a biofixação do CO2 em até 99,6%. Assim, os resultados apontam o potencial deste 

tipo de processo para remover dióxido de carbono. No entanto, foi observado que a duração 

dos ciclos de luz é um critério fundamental para eficiência da biofixação do CO2 e produção 

da biomassa. 

 

Yoo et al. (2009) cultivaram três microalgas, Botryococcus braunii, Clorella vulgaris e 

Scenedesmus sp. areradas com 10% de CO2 e uma corrente gasosa de processo real com 5,5% 

de CO2.  O objetivo principal do estudo foi avaliar qual das espécies é mais tolerante a altas 

concentrações de CO2 e a mais adequada à produção de biodiesel. Para isto, foi investigada a 

produtividade das culturas em termos de biomassa e lipídios e o perfil dos ácidos graxos do 

óleo extraído.  Os resultados mostraram que a produção de biomassa da Scenedesmus sp. foi 

de 2 a 8 vezes maior que C.vulgaris e B.braunii. O teor de lipídios totais da B.braunii foi de 2 

a 4 vezes maior que as outras duas espécies cultivadas com 5,5% de CO2, a Scenedesmus sp. e  
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a B.braunii apresentaram taxas de crescimento altas e similares quando comparadas aos 

cultivos com 10% de CO2. Os autores concluíram que a Scenedesmus sp. é mais adequada 

para mitigar CO2 devido a sua alta produção de biomassa e habilidade para fixar carbono e a 

B.braunii a mais apropriada para a produção de biodiesel devido ao seu alto teor de lipídios e 

uma alta proporção de ácido oléico.   

 

Hsieh & Wu (2009) estudaram a influência do modo de cultivo na produtividade de lipídios 

da microalga Clorella sp. submetida a restrições de nitrogênio quando cultivadas com uréia. 

Os cultivos foram realizados em batelada, batelada alimentada (nutrientes foram adicionados 

no início e final da fase exponencial e na fase estacionária) e de forma semi-contínua 

(retirava-se um volume do cultivo e adicionava-se o mesmo volume do meio fresco).  

Os autores ressaltam que o modo de cultivo influência no crescimento e na composição 

bioquímica da microalga. Foi observado que depois da exaustão da uréia a densidade celular 

permaneceu constante, porém, houve um aumento da biomassa seca por célula ocasionado 

pelo acúmulo de metabólitos de reserva. O teor de lipídios celular aumentou de 0,166 para 

0,522 g de lipídios/g de biomassa depois do 4º dia de estresse. Esse aumento de peso seco ao 

longo da fase estacionária é justificado pela intensificação do acúmulo de lipídios pela 

espécie. Em relação às condições de cultivo, obteve-se uma maior produtividade de lipídios 

em regime semi-contínuo quando se comparou com os cultivos em batelada e batelada 

alimentada. Como em condições de estresse se consegue aumentar a produção de lipídios 

limitando o crescimento da espécie, a principal estratégia dos autores foi aumentar a produção 

de lipídios associada ao aumento do crescimento celular levando a maiores produtividades. 

 

Ota et al. (2009) investigaram o potencial de produção de ácidos graxos de uma microalga 

tolerante a altas concentrações de CO2, a Chloroccum littorale, quando cultivada com carbono 

inorgânico e nitrato, a 22ºC e 200 µE/m
2
/seg.  Os  cultivos foram realizados com aeração 

livre de O2 enriquecida com 5, 20, 35 e 50% de CO2.  Observou-se que o aumento da 

concentração de CO2 diminuiu a taxa de crescimento, induzindo a uma concentração celular 

máxima (Xm) menor,  sendo Xm =0,82 g/dm
3
 a 5%; Xm =0,74 g/dm

3
 a 20%; Xm =0,63 g/dm

3
 a 

35%; Xm =0,50 g/dm
3
 a 50%. A concentração de nitrato diminuiu ao longo do tempo de 

cultivo e chegou à exaustão quando a concentração celular (X) atingiu 0,5g/dm
3
. Para X < 0,5 

g/dm
3
, o teor de ácidos graxos totais foi em torno de 7%, enquanto para X>0,5 g/dm

3
 esse teor  
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aumentou abruptamente, sendo 34, 17, 14 e 12% em relação ao peso seco referentes aos 

cultivos com 5, 20, 35 e 50% de CO2, respectivamente. Foi investigado também o perfil dos 

ácidos graxos totais do óleo obtido da espécie em estudo.  Aproximadamente 90% dos ácidos 

graxos apresentaram os seguintes perfis, representados pela quantidade de carbono na cadeia e 

suas insaturações, respectivamente, 16:0, 16:1, 16:4, 18:1, 18:2 e 18:3. O percentual dos 

ácidos graxos (18:1 e 16:0), sob concentrações de CO2 menores que 20%, aumentaram 

consideravelmente, sendo a maior contribuição do aumento do teor de ácidos graxos. É 

importante ressaltar que esse aumento foi favorecido sob baixas concentrações de CO2, depois 

da exaustão do nitrato. Os autores observaram que a síntese de ácidos graxos aumentou com a 

razão HCO3
-
/CO2. 

 De acordo com a literatura, o aumento dessa razão favorece a síntese dos ácidos graxos, já 

que diminui a concentração de CO2.   

 

Campos et al. (2010) investigaram o crescimento e a composição bioquímica de Isochrysis 

Galbana. Os cultivos estanques foram realizados como meio Conay em balões volumétricos 

de 3,0 litros, contendo 2,4 litros de cultura, irradiância de 300 µE/m
2
/seg, fotoperíodo de 12 h, 

temperatura de 20±2ºC e salinidade média de 33 ups (unidade prática de salinização). As 

análises foram realizadas no 12º dia do crescimento, ou seja, no início da fase estacionária. Os 

resultados mostraram que as proteínas foram os componentes mais abundantes na biomassa 

da espécie.As concentrações de proteínas solúveis, carboidratos, lipídios, carotenóides e 

clorofila quantificadas foram, respectivamente, 29,4, 18,6, 4,5, 0,32 e 0,10 µg/ml. 

 

Xin, et al. (2010) estudaram o efeito da concentração de fósforo e nitrogênio no crescimento, 

na remoção de nutrientes inorgânicos e no acúmulo de lipídios da microalga de água doce 

Scenedesmus sp. LX1. Os cultivos foram realizados com meio BG11 modificado em frascos 

de 250 mL contendo um volume de 100 mL, a 25°C, com iluminação de 55 a 60 µE/m
2
/seg e 

fotoperíodo de 14:10 (claro:escuro). A cinética de crescimento foi adaptada ao modelo de 

Monod, sendo os substratos limitantes o fósforo e o nitrogênio. Os experimentos foram 

realizados com cinco concentrações diferentes de nitrogênio (em forma de nitrato) e cinco 

concentrações diferentes de fósforo (em forma de fosfato) menores que o padrão do cultivo 

controle. Destaca-se que submetida a baixas concentrações de fósforo e nitrogênio, 

Scenedesmus sp. LX1 acumulou altos teores de lipídios por biomassa seca, porém, houve  
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limitação do crescimento, diminuindo a produtividade. A variação da razão N:P influenciou  

na eficiência de remoção do nitrogênio, porém, não influenciou na remoção do fósforo. Os 

autores enfatizam que a concentração de nutrientes inorgânicos é um fator chave em 

processos de tratamento de efluentes e produção de biodiesel por microalgas, pela capacidade 

destas de remover o nitrogênio e o fósforo de efluentes industriais e produzir altos teores de 

lipídios 
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3. Metodologia Experimental 

 

3.1 – Organismo 

 

 Foi utilizada neste estudo a microalga marinha Isochrysis galbana da Coleção de 

Microalgas Elizabeth Aidar do Laboratório de Fisiologia e Cultivo de Algas, cedida pelo 

professor Sérgio de Oliveira Lourenço do Departamento de Biologia Marinha da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

3.2 - Meio de cultura 

O microrganismo foi cultivado em meio f/2 modificado (Guillard 1975), ou seja, sem 

a solução de silicato, conforme discriminado na Tabela 3.1. Foi utilizada água de mar 

sintética “Ocean Fish” enriquecida com nutrientes inorgânicos. Para o preparo da água do mar 

sintética, foram utilizados 33,0 gramas do sal marinho para cada 1L de água destilada. 

Inicialmente, a solução salina foi filtrada em papel de filtro de celulose de 0,22 µm de poro 

(Sartorius) e autoclavada (121,0°C por 30 minutos). Em seguida, foram adicionadas as 

soluções de nitrato (NaNO3), fosfato (NaH2PO4), traço de metais  (CoCl2, CuSO4, MnCl2, 

Na2MoO4, ZnSO4, FeCl3 e EDTA) e vitaminas (tiamina, biotina e Cianocobalamina) à água 

do mar sintética. Todos os nutrientes foram previamente autoclavados (121ºC por 15 

minutos), separadamente, antes de serem adicionados à água de mar, exceto a solução de 

vitaminas que foi esterilizada por filtração em filtros de celulose (Sartorius, porosidade-

0,22µm) dentro da câmara de fluxo laminar a fim de evitar contaminação por bactérias e 

fungos. 
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Tabela 3.1 - Concentração das soluções adicionadas à água salina para preparo do meio f/2 

(Guillard, 1975). 

Macronutrientes 
Concentração final 

no meio f/2 (g/L) 

NaNO3 75,0 

NaH2PO4.H2O 5,0 

Solução de Metais-traço 

CuSO4.5H2O 1,1x10
-5

 

ZnSO4.7 H2O 2,3x10
-5 

CoCl2.6 H2O 1,2x10
-5

 

MnCl2.4 H2O 1,8x10
-4

 

Na2MoO4.2 H2O 7,2x10
-6

 

FeCl3.6H2O 3,2x10
-2

 

EDTA 3,4x10
-3

 

Vitaminas 

Tiamina (B1) 0,1 

Biotina (H) 0,1 

Cianocobalamina  0,1 

 

3.3 - Condições de cultivo 

A microalga foi previamente aclimatada às condições de cultivo, essa etapa durou em 

torno de 45 dias. Para isto, antes do início dos experimentos, as microalgas foram cultivadas 

em Erlenmeyer de 500 mL e submetidas às condições específicas de trabalho, tais como 

temperatura, irradiância e concentrações específicas de nitrogênio, estabelecidas no plano de 

trabalho. Posteriormente as culturas foram desenvolvidas em Erlenmeyer de 3,0 L, onde o 

volume de trabalho foi de 2L.  Depois de adaptadas, as microalgas foram empregadas como 

inóculo sempre na fase exponencial de crescimento. 
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Foram realizados repiques em Erlenmeyrs de 125 mL a cada 15 dias, para manutenção 

da cepa. Logo depois, as mesmas eram mantidas na sala de cultivo a 25ºC. 

Os cultivos experimentais foram realizados no Laboratório H2CIN, Escola de 

Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Laboratório de Estudos 

Aplicados a Fotossíntese (LEAF), Instituto de Química, UFRJ. As microalgas foram 

cultivadas em erlenmeyers de vidro com capacidade para 3,0 L, sendo empregados 2,0 L de 

meio de cultura, em batelada, com aeração constante (800 cm
3
/min), sob intensidade luminosa 

proveniente de lâmpadas fluorescentes, correspondente a 100 µE/m
2
/seg, em sala climatizada 

a 25 ± 2ºC, com fotoperíodo de 12 h. A concentração inicial de inóculo foi de 7x10
4
 

células/mL. 

A densidade do fluxo de fótons da radiação fotossinteticamente ativa foi estimada 

através de um sensor quântico LI – 250A (Li-Cor Inc., USA) acoplado a um integrador 

radiométrico (Li-Cor Inc., USA). As medidas foram realizadas na superfície externa dos 

frascos de cultivo. 

Neste estudo, cultivou-se a microalga em condições de estresse nutricional, 

restringindo-se a disponibilidade do nitrogênio no meio de cultura a fim de estimular a 

produção de lipídios. Foram realizados três cultivos com diferentes concentrações de 

nitrogênio totalizando nove experimentos independentes. Um dos cultivos foi realizado com 

meio completo e balanceado, denominado “cultivo controle”, sendo a razão mássica 

Nitrato/Fosfato (N:P) igual a 15 (proporção em base mássica, conforme Tabela 3.1), nos 

outros dois foi reduzida a concentração de nitrogênio disponível a fim de induzir o estresse, 

seguindo as razões: N:P 5 e N:P 2,5. Os outros nutrientes, fósforo, metais e vitaminas foram 

mantidas as concentrações padrões, sendo adicionado 1,0 mL de nutriente para cada litro de 

água do mar (Guillard, 1975).  Escolheu-se trabalhar com as razões N:P 5 e 2,5 com base nos 

estudos de Xin et al. (2010) que observaram melhores resultados com as razões N:P < 8,0. 

A Figura 3.1 ilustra um dos cultivos realizados neste trabalho na fase exponencial do 

crescimento. 
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Figura 3.1 - Cultivo da microalga Isochrysis galbana realizado neste estudo. Laboratório 

H2CIN na UFRJ. 

 

3.4 - pH 

 

O pH dos cultivos foram monitorados em intervalos de 24 h. Para isto,  retirava-se 5,0 

mL do meio em capela de fluxo laminar e realizava-se as leituras em um pHmetro de campo 

da PHTEK. O pHmetro era calibrado semanalmente com soluções padrões de pH 4.0 e 7.0. 

 

3.5 – Acompanhamento do Crescimento celular 

  O crescimento da microalga foi acompanhado por contagem direta em microscópio.   

Essa técnica quantifica o número de células por unidade de volume de cultivo (células/mL). 

As células foram contadas com auxílio de microscópio (Bioval L1000) em hemocitômetro 

Fuchs-Rosenthal (câmara de contagem precisa). Para isto, retirava-se 3,0 mL da cultura 

previamente homogeneizada e preservava com 25µl de Lugol Acético. Em cada contagem, 

pelo menos 400 células foram quantificadas, envolvendo margem de erro de apenas 10%.  A 

quantidade de células contada foi multiplicada pelo fator correspondente à área de contagem 

para obtenção do valor final dado em células/mL (Silva, 2003). O crescimento celular foi 

acompanhado por aproximadamente 10 dias.  

 Posteriormente, foram elaboradas curvas de correlação Absorvância vs. Peso Seco e  



CapítuloIII: Metodologia Experimental           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     44 

 

(células/mL) vs. peso seco de células (mg/mL) (Anexo A). A concentração celular passou a 

ser determinada por leitura direta em espectrofotômetro (Bioespectro SP-220). Para isto, 3,0 

mL de cada amostra previamente homogeneizada foram analisados em comprimento de onda 

de 750 nm, onde apenas o espalhamento de luz é observado 

 Para quantificar a biomassa seca da cultura, as células foram separadas do meio de 

cultura líquido por filtração.  Para isto, filtrava-se um volume conhecido da cultura (1800 – 

2000 mL) em filtro de fibra de vidro de 0,47µm de poro (Sartorius). Os filtros utilizados 

foram previamente tratados em forno mufla a 400 °C por 4h.  Antes da filtração, os filtros 

foram mantidos em estufa a 100°C por 2 horas e, em seguida, foram pesados. Depois da 

filtração, os filtros com biomassa foram colocados na estufa e mantidos a 80°C por 4 horas, 

em seguida foram novamente pesados. A diferença entre a primeira e a última pesagem 

indicou a massa seca total das amostras. 

 

3.6 - Análises Químicas e Bioquímicas 

 

3.6.1 - Preparação das amostras para as análises 

 

As análises químicas e bioquímicas foram realizadas nas fases exponencial e 

estacionária do crescimento, no 4º e 9º dia, respectivamente. Foram realizadas análises de 

lipídios totais, carboidratos totais, proteínas totais, análise elementar de CHN (Carbono, 

Hidrogênio, Nitrogênio) e teor de cinzas. Para a realização das análises um determinado 

volume da cultura foi centrifugado em Centrífuga Sorval modelo RC5C com rotor GSA em 

tubos de 250 mL de capacidade a 9.000 rpm, a 15°C, por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e as células concentradas foram lavadas com uma solução sintética de água do mar 

“Ocean Fish” com teor de salinidade de 15 ppm, através de novas centrifugações a 7000 rpm 

por 5 minutos em rotor SS34, a fim de reduzir o teor residual de sais inorgânicos nas amostra 

secas (Lourenço, 1996). As amostras, em seguida, foram congeladas a – 50 °C e então 

liofilizadas. Depois de liofilizadas as amostras foram conservadas em freezer a – 20 °C até o 

momento das análises. 

 

 

 



CapítuloIII: Metodologia Experimental           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     45 

 

3.6.2 - Análises Químicas 

 

3.6.2.1 - Concentração de nitrato no meio de cultura 

 

 A concentração de nitrato no meio de cultura foi determinada diariamente conforme o 

“Standard Methods for the examination of water and wasterwater”, 2005.  

 Para determinar a concentração do nitrato foram filtrados 3,0 ml da cultura em filtros 

de celulose 0,22 µm (Sartorius) a fim de remover as células. Em seguida, se adicionava 30 µL 

de HCl 1,0M e lia-se a absorbância em espectrofotômetro (Bioespectro SP-220) a 220nm e 

275nm. Diluições foram feitas quando necessário. Para determinar as concentrações, foi 

utilizada uma curva padrão de nitrato (Anexo A). 

 

3.6.2.2 - Análise de composição elementar CHN 

 

Essa análise é realizada em um analisador de composição elementar CHN Perkin-

Elmer 2400. O princípio do método é carbonizar as amostras a 925 ºC por dois minutos, 

convertendo C em CO2, H em H2O e N em NO2. Os gases resultantes são separados por 

colunas específicas, com He utilizado como gás de arraste. Os elementos C, H e N são 

quantificados através de mudanças na condutividade térmica dos gases formados. As 

concentrações totais de carbono, hidrogênio e nitrogênio das amostras são calculadas 

estequiometricamente, sendo a razão do percentual dos elementos obtidos na análise de CHN 

sobre a massa total pesada para a análise (Lourenço, 2006). A calibração do equipamento foi 

realizada com Acetanilida (71,03 % de C, 8,59% de H, 10,3% de N). Para cada análise, foi 

utilizado de 1,0 a 2,0 mg de biomassa liofilizada.  

 

3.6.2.3 - Cinzas 

 

Essa análise quantifica o teor de material inorgânico presente nas células. Sua 

utilidade é para avaliar a produtividade de biomassa em termos de matéria orgânica. O teor de 

cinzas foi determinado pelo método proposto pela A.O.A.C (1990). Para as análises, é filtrado 

um volume conhecido da cultura (1000 mL na fase exponencial e 500 mL na fase 

estacionária) em filtros de fibra de vidro de 0,47 µm de poro da (Sartorius), previamente 

tratados em forno Mufla a 400°C por 4h. Antes da filtração, os filtros são mantidos em estufa 
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a 100°C por 2 horas e, em seguida, são pesados. Depois da filtração, os filtros com biomassa 

são colocados na estufa e mantidos a 80°C por 4 horas, em seguida são novamente pesados. 

Depois de pesados, as amostras são colocadas em forno Mufla, a 450 °C por 24 horas, e 

posteriormente pesados novamente.  A diferença entre a primeira e a última pesagem fornece 

a massa das cinzas existentes na amostra. Sabendo-se a quantidade de biomassa retida nos 

filtros, pela diferença entre a primeira e a segunda pesagem, determina-se o teor de cinzas em 

cada amostra analisada. 

 

3.6.3 - Análises Bioquímicas 

 

3.6.3.1 - Lipídios Totais 

 

O teor de lipídios totais foi determinado pelo método de Folch et al. (1957). 

Inicialmente são pesados de 80 a 120 mg de biomassa liofilizada em tubos de vidro com 

pérolas de vidro. Em seguida, adiciona-se 4,0 mL de água deionizada aos tubos. Os tubos são 

agitados por 10 min a alta velocidade em agitador manual (vortex) a fim de romper as células. 

Para a extração dos lipídios é adicionado aos tubos uma solução de clorofórmio:metanol (2:1), 

seguido de agitação a alta velocidade. A mistura obtida é filtrada em filtros cônicos de papel e 

recolhida em proveta graduada. O volume do filtrado é determinado e adiciona-se o 

equivalente a ¼ do filtrado de uma solução de KCl 0,88%. O sistema é agitado manualmente 

e, após a separação das fases, a fase superior é removida por aspiração. Em seguida, adiciona-

se um volume equivalente a ¼ da solução remanescente de uma solução metanol:água (2:1). 

Novamente, o sistema é agitado, e logo depois mantido em repouso para a separação das fases 

e a fase superior é removida por aspiração. A fase inferior é filtrada em papel de filtros 

preenchidos com Na2SO4 anidro. O filtrado é colocado na capela de exaustão a fim de 

evaporar o clorofórmio. O óleo obtido é solubilizado em 5,0 ml de clorofórmio, sendo uma 

alíquota de 1,0 mL retida para a determinação dos lipídios totais por gravimetria. O solvente é 

evaporado em estufa a 40ºC.  
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3.6.3.2 - Carboidratos Totais 

 

A Concentração de carboidratos totais foi determinada pelo método de Dubois et al. 

(1956). O procedimento de extração dos carboidratos totais da biomassa algácea foi o 

proposto por Myklestad & Haug (1972).   

Inicialmente, é pesado de 10 a 25 mg de biomassa liofilizada e adicionado 2 mL de ácido 

sulfúrico concentrado. A mistura é mantida em repouso por 20 horas. Durante a adição do 

ácido e nas 20 horas subseqüentes os frascos contendo as amostras são mantidos em banho de 

gelo a 8ºC a fim de evitar a carbonização da biomassa. Depois, as amostras são diluídas com 

6,0 mL de água destila e logo depois filtradas em filtros de fibra de vidro de 0,47 µm de poro 

e 25 mm de diâmetro, com auxílio de microfiltradores de polipropileno (Milipore, modelo 

Milex), acoplados em seringas plásticas de 10 mL de uso hospitalar. Do filtrado, é retirado 1,0 

mL e adicionado em tubos de ensaio longos, onde são adicionados 0,5 mL de solução de fenol 

3% e 2,5 mL de ácido sulfúrico, seguido de agitação vigorosa. Após 30 minutos, contados a 

partir da adição do ácido sulfúrico, é feito a leitura em Espectrofotômetro Bioespectro SP-220 

a 485 nm. É utilizada uma curva de calibração de Glicose com concentração final de 50 

µg/mL. 

 

3.6.3.3 - Proteínas Totais 

 

O uso de fatores de conversão de nitrogênio para proteínas (fatores N – Prot) é a 

maneira mais prática para estimar o teor de proteínas totais (Mossé, 1990). Para determinar a 

quantidade de proteínas totais na biomassa algal, foram realizadas análises de composição 

elementar CHN. A partir do teor de nitrogênio total, pode-se obter o total de proteínas 

multiplicando o valor encontrado por um fator de conversão. Para o caso em estudo, foi 

utilizado um fator N-Prot de 4,62 para a fase exponencial e 5,13 para a fase estacionária. 

Esses fatores foram determinados especificamente para a microalga Isochrysis galbana por 

Lourenço (1996). 
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3.7 – Análises estatísticas  

 

Foi realizado o teste de significância estatística “t-test, single samples” no 

STATISTICA 7.0 com os resultados analíticos obtidos neste trabalho, onde cada 

determinação foi realizada em triplicada através de 3 experimentos independentes. Foi testado 

um nível de significância de 95%. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1 - Crescimento celular e produção de biomassa 

A Figura 4.1 representa o crescimento autotrófico em batelada das células de 

Isochrysis galbana em meio de cultivo f/2 (Guillard, 1975), a 25ºC ± 2, sob irradiância de 100 

µmol fótons · m
-
² · s

-1
. As três curvas ilustradas no gráfico representam o crescimento da 

espécie com meio completo e balanceado (N:P 15) e em condições de restrição de nitrogênio 

(razões N:P 5,0 e 2,5). Após uma fase de adaptação de aproximadamente 25h, a cultura 

apresentou um crescimento exponencial até o 4º dia de cultivo e, então, o crescimento celular 

entrou em fase de desaceleração, sendo a fase estacionária atingida a partir do 10º dia para o 

cultivo realizado em meio completo, a partir do 5º dia para o cultivo realizado com razão N:P 

5,0 e, a partir do 4º dia para o cultivo realizado com razão N:P 2,5. Não houve diferenças 

significativas entre o crescimento celular quando as razões N:P variaram entre 5,0 e 2,5 (p > 

0,05). Os rendimentos finais chegaram a 10,5 x 10
6
 células/mL no cultivo em meio completo 

e 4,4 e 3,4 x 10
6
 células/mL, nos cultivos com razão N:P 5,0 e 2,5, respectivamente. 

O estresse nutricional induzido pela restrição de nitrogênio limitou o crescimento da 

microalga Isochrysis galbana levando as culturas estressadas a entrarem na fase estacionária 

antes do cultivo controle. Esse comportamento foi proporcionado pela escassez do nitrogênio, 

que é um componente fundamental para as três classes de substâncias estruturais das células: 

proteínas, ácidos nucléicos e pigmentos fotossintéticos.  Esta grande demanda por nitrogênio 

faz deste, um dos principais elementos limitantes ao desenvolvimento dos produtores 

primários fotossintetizantes no mar (Lourenço, 2006). Quando ocorre a exaustão de 

nitrogênio no meio de cultivo, mesmo com disponibilidade dos outros nutrientes essenciais a 

célula, a cultura entra na fase estacionária. 
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Figura 4.1 – Curvas de crescimento de Isochrysis galbana em meio f/2 completo ( ) e 

limitado por nitrato ( , ). As células foram cultivadas com irradiância de 100 µmol fótons · 

m
-
² · s

-1
 e cada curva representa a média de três experimentos independentes (2 ≤ n ≤ 4). As 

barras representam o desvio padrão em cada ponto. As setas indicam os dias de amostragem 

para a realização das análises. 

 

Destaca-se que houve uma redução de 58% e 62,5% na densidade celular para os 

cultivos com razões N:P 5,0 e 2,5, respectivamente.  



Capítulo IV: Resultados e discussão           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     52 

 

Tem po (d ias)

0 2 4 6 8 10 12

B
io

m
a

s
s

a
 (

g
/L

)

-0 ,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

N :P  15

N :P  5

N :P  2,5

                     

Figura 4.2 - Produção de biomassa ao longo do tempo pela Isochrysis galbana em meio f/2 

completo ( ) e limitado por nitrato ( , ). 

 

Analisando-se a Figura 4.2, observa-se uma redução da produção de biomassa dos 

cultivos em média de 55% para a razão N:P 5,0 e 65% para a razão N:P 2,5, quando 

comparadas com o cultivo controle. Destaca-se que apesar dos cultivos de razões menores 

terem entrado na fase estacionária no 4º e 5º dia do crescimento, houve um aumento da massa 

seca por célula ao longo do tempo. Esse aumento pode ser justificado pelo acúmulo de 

produtos de reserva celulares, tais como lipídios e carboidratos no decorrer da fase 

estacionária. 

  Hsieh e Wu (2009) estudaram o efeito do estresse nutricional limitando a uréia em 

cultivos com Chlorella sp.. Foi observado que depois da exaustão da uréia a densidade celular 

permaneceu constante, porém houve um aumento da concentração de biomassa e do teor de 

lipídios que aumentou de 0,166 para 0,522 g de lipídios/g de biomassa depois do 4º dia de 

estresse. De acordo com os autores, esse aumento de peso seco ao longo da fase estacionária é 

justificado pela intensificação do acúmulo de lipídios. 
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Kaplan et al. (1986) estudaram a limitação de nitrogênio em cultivos com Isochrysis 

galbana e observaram que o estresse limitou o crescimento, induzindo menores produções de 

biomassa, uma vez que o nitrogênio é um dos principais macronutrientes necessários ao 

metabolismo dos organismos.  Ele faz parte da composição de todas as proteínas e dos ácidos 

nucléicos (ribonucléicos e desoxirribonucléicos), que têm papel exclusivo no crescimento 

celular.  

Goldberg e Cohen (2006) obtiveram resultados semelhantes, e observaram que um 

estresse com fosfato reduziu o crescimento da microalga Monodus subterraneus, já que o 

fósforo está diretamente relacionado à fotossíntese, pois esse processo requer grandes 

quantidades de proteínas (Rubisco) e estas são sintetizadas por ribossomos ricos em fósforo 

(Wang et al., 2008). Como resultado, a canalização de fluxo metabólico para a biossíntese de 

lipídios através da escassez de fósforo pode ter um grave impacto sobre a fotossíntese 

(Courchesne, 2009), induzindo a limitações do crescimento do organismo. 

A submissão de cepas a estresses nutricionais por escassez de nitrogênio altera os 

fluxos metabólicos das células induzindo a produção de produtos específicos que podem 

variar de acordo com a espécie (Guschina & Harwood, 2006). Quando a cultura entra na fase 

estacionária devido à limitação nutricional, as células continuam fixando o CO2 e passam a 

acumular biomoléculas de reserva. É provável que cultivos estressados apresentem colorações 

diferentes dos cultivos normais, devido ao detrimento da síntese de clorofila (Lourenço, 2006; 

Silva et al., 2009). Neste trabalho, foi observada uma diferença de cor entre os cultivos 

realizados, conforme pode ser visto nas Figuras 4.3 e 4.4. 
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Figura 4.3 – Isochrysis galbana cultivada sob condições de escassez de nitrogênio, 9º dia      

do crescimento, cultivo N:P 2,5. 

 

 

Figura 4.4 – Isochrysis galbana cultivada sob condições de escassez de nitrogênio (N:P 5,0 à 

esquerda) e com meio completo e balanceado (N:P 15,0, a direita) , 9º dia do crescimento. 

 

Conforme visto nas Figuras 4.3 e 4.4 observa-se uma diferença de cor entre os 

cultivos: o controle apresentou coloração marrom, característico da espécie em estudo 

enquanto os cultivos induzidos ao estresse mostraram coloração amarelada.  A presença de 

carotenóides nesta espécie em grande concentração confere a seus representantes diversos 
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tons de marrom, mascarando a cor da clorofila. De acordo com Lourenço (2006), mais 

carotenóides e menos clorofila são produzidas em culturas deficientes de nitrogênio, gerando 

mudança de cor em culturas velhas, que tendem a ter aspecto amarelado. 

 

4.2 – Taxa de crescimento e rendimento celular  

Foi determinada a taxa de crescimento máxima ( ) da microalga na fase exponencial 

do crescimento de acordo com a Equação 4.1 (Monod, 1942): 

X
dt

dX
                                                             (4.1) 

onde X é a concentração celular (células/mL), t é o tempo (dias) e  (d
-1

) é a taxa específica de 

crescimento.  

A integração da Eq. (4.1) de t0 (tempo inicial) a tf (tempo final) fornece: 

 

                                 ))(ln()()ln(
00

ttXttX
f

                                             (4.2) 

Logo, o gráfico na fase exponencial de ln(X/Xo) x (tf - to), é uma reta com coeficiente angular 

 (d
-1

). As Figuras 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam os valores obtidos por regressão linear para os 

três cultivos e os respectivos coeficientes de correlação (R
2
). 
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Figura 4.5 – Taxa de crescimento da microalga Isochrysis galbana, cultivo de razão N:P 

15,0. 

 

 

Figura 4.6 – Taxa de crescimento da microalga Isochrysis galbana, cultivo de razão N:P 5,0. 
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Figura 4.8 – Variação de pH ao longo do tempo para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

A escassez de nitrogênio provocou a redução da divisão celular, reduzindo a produção 

de biomassa pela espécie em estudo, onde os rendimentos celulares finais chegaram a 10,5 x 

10
6
 células/mL no cultivo em meio completo e 4,4 e 3,4 x 10

6
 células/mL, nos cultivos com 

razão N:P 5,0 e 2,5, respectivamente, porém as taxas de crescimento das culturas não 

apresentaram diferenças significativas, sendo em média µ=0,95 d
-1

 nas três condições 

estudadas. O estresse provocado não influenciou a taxa de crescimento celular. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Hsieh & Wu (2009) que cultivaram a 

Chlorella sp. em meios com restrição de uréia e observaram que em alguns cultivos não 

houve variação na taxa de crescimento celular, porém houve limitação do crescimento sob 

limitação de uréia.  

 

4.3 - Monitoramento de pH 

O pH dos cultivos foi monitorado a cada 24h. Observou-se um aumento do pH ao 

longo do tempo devido ao consumo do CO2 pela microalga.  A Figura 4.8 reúne os dados de 

pH nos três cultivos. É possível visualizar um perfil semelhante de variação de pH nas três 

condições estudadas, está variação está diretamente relacionada com a concentração de CO2 

no meio. 
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Figura 4.8 – Variação de pH ao longo do tempo para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Observa-se a mesma tendência de aumento de pH até o 5º dia do cultivo para as três 

condições estudadas e uma queda a partir do 6º dia mais notável para os cultivos de razões 

menores.  

Houve um aumento similar de pH ao longo do tempo nos três cultivos. O crescimento das 

microalgas envolve o consumo de CO2 dissolvido no meio, o que proporciona um aumento do 

pH do sistema. 

O  pH da água do mar é fundamentalmente influenciado pelas proporções entre formas 

de carbono dissolvidas nessa água. A solubilidade do CO2 decorre da reatividade do gás, que 

ao entrar na água do mar reage com a molécula da água para produzir ácido carbônico 

(Lourenço, 2006). 

CO2+ HOH ↔ H2CO3                                                (4.2) 
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O ácido carbônico sofre nova dissociação química formando outro íon hidrogênio e 

um íon bicarbonato:  

H2CO3
-
 ↔ H

+
 + HCO3

-
                                               (4.3) 

A abundância de íons H
+
 na água depende do pH, sendo mais abundante em condições 

de acidez. O íon bicarbonato, então, pode sofrer dissociação química, gerando outro íon 

hidrogênio e um íon carbonato: 

HCO3
-
 ↔ H

+
 + CO3

-2 
                                               (4.4) 

Na fase exponencial, quando a espécie está no ápice do crescimento, o consumo de 

HCO3
-
 pela Isocrhysis galbana desloca o equilíbrio no meio induzindo o aumento de pH.  

Lourenço (2006) relata que um pH acima de 9,0 pode ser tóxico para muitas espécies, 

porém, não houve evidências de toxidade nos cultivos realizados neste trabalho.  

As plantas aquáticas e as algas obtêm o CO2 para realização da fotossíntese a partir de 

Carbono Inorgânico Dissolvido (CID) existentes na solução do meio de cultivo.  O CID no 

meio aquático está presente em um complexo equilíbrio em forma de CO2, H2CO3, HCO3
-
 e 

CO3
-2

, onde a abundância relativa destas diferentes formas é determinada pelo pH do sistema 

(Bhatti et al., 2002) 

A água do mar com um pH acima de 8.2, todo o CID  (>99%) está sob a forma de 

HCO3
-, 

sendo a concentrações aproximada de 2 mM, já a concentração do CO2 é muito baixa, 

em torno de 10 mM a 20ºC (Round, 1981).  Bhatti et al. (2002)  mostraram que a microalga 

marinha Isochrysis galbana é capaz de assimilar o carbono tanto na forma de HCO3
-
  como de 

CO2.  

No presente trabalho os cultivos foram realizados com pH inicial de 8,0. Conforme foi 

visto o pH do sistema aumentou ao longo do tempo chegando a até 9,6, sendo assim, 

praticamente todo o carbono estava sob a forma de  H2CO3
-
, confirmando a capacidade da 

Isochrysis galbana de utilizar o carbono em forma de bicarbonato. 

 

A Figura 4.9 mostra a tendência de variação de pH para os três cultivos, indicando um 

relação direta com a fase  de crescimento.  
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Os cultivos de razões menores entraram na fase estacionária por volta do 4º dia (N:P 

2,5) e 5º dia (N:P 5,0) e os valores de pH mostraram uma queda a partir do 6º dia para as 

mesmas razões. As culturas entram na fase estacionária devido à escassez de nitrogênio no 

meio e passam a biofixar carbono em menores quantidades, apenas para sintetizar produtos de 

reserva, conseqüentemente diminui o pH, conforme as equações de equilíbrio (4.2, 4.3 e 4.4).  

 

 

 

Figura 4.9 – Controle de pH, monitorado a cada 24h nos cultivos de Isochrysis galbana 

referente as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Esses resultados sugerem a utilização de um sistema de controle envolvendo 

monitoramento de pH para cultivos semi-contínuos com reposição de nitrogênio. O valor de 

pH pode indicar o momento em que a cultura estar entrando na fase estacionária para que seja 

realizada a reposição do nitrogênio no meio fazendo com que a cultura continue na fase 

exponencial.    
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4.4 - Consumo de substrato 

 A concentração do nitrato diminuiu ao longo do tempo nos três cultivos, mostrando 

que houve o consumo deste substrato, conforme Figura 4.10.  Destaca-se que a concentração 

de nitrato final para a razão N:P 15 foi 13,4 mg/L enquanto para as razões menores N:P 5,0 e 

N:P 2,5 foram 3,64 e 4,2 mg/L, respectivamente. É importante ressaltar que apesar das 

culturas terem entrado na fase estacionária, a concentração de nitrato, nesta fase, não chegou à 

zero. No cultivo controle, houve uma maior taxa de consumo do substrato, 4,8 mgL
-1

/dia. O 

fato das culturas estressadas entrarem na fase estacionária antes da exaustão do nitrogênio, 

pode ter sido influenciada pela razão N:P. 
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Figura 4.10 – Consumo de substrato pela Isocrhysys galbana ao longo do tempo nas razões 

N:P 15, 5,0 e 2,5. 

Segundo alguns autores de artigos envolvendo o estudo, a razão N:P parece ter uma 

influência na eficiência de remoção de  nutrientes inorgânicos no meio.  

Xin et al. (2010) em seus estudos observaram o efeito das razões N:P no consumo de 

nutrientes da microalga de água doce Scenedesmus sp. LX1.  
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Seus resultados apontaram que a razão N:P influenciou na assimilação do nitrogênio 

pela microalga, porém não influenciou na do fósforo. Em cultivos com concentrações de 

nitrato inicial de 1,3 mg/L, o consumo de nitrogênio diminuiu nas razões N:P > 8,1. Da 

mesma forma, em concentrações iniciais de nitrogênio de 10 mg/L, a eficiência de remoção 

do nitrogênio  diminuiu significativamente, quando se tinha concentrações de fósforo menores 

que 0,5 mg/L, ou seja, nas razões N:P> 20:1.  

 

Kapdan & Aslan (2008), obteveram resultados semelhantes. No seu estudo, mostraram que a 

relação N:P teve um efeito significativo no consumo de nutrientes pela microalga e 

descobriram que a proporção ideal para Chlorella vulgaris foi 8:1.  

Segundo Lourenço (2006), o nitrato (NO3
-
) é a forma mais estável de nitrogênio 

presente na água do mar e talvez a mais utilizada pelo fitoplâncton. O nitrito (NO2
-
) é uma 

forma tóxica de nitrogênio, mas pode ser absorvida e assimilada por microalgas, quando 

presente em pequenas concentrações. Tanto a amônia (NH3) quanto o íon amônio (NH4
+
) são 

formas nitrogenadas utilizadas pelo fitoplâncton, dispensando as etapas de redução 

verificadas para todas as demais formas químicas do nitrogênio. Apesar de serem menos 

importantes que os compostos inorgânicos, os ácidos aminados e a uréia (compostos 

orgânicos) também podem ser utilizados. O nitrogênio gasoso ou molecular (N2) é o elemento 

gasoso mais predominante no mar, mas apenas algumas cianobactérias, dotadas da enzima 

nitrogenase, são capazes de utilizá-lo diretamente.  

 

4.5 - Composição bioquímica 

A Tabela 4.1 apresenta a composição bioquímica e química da biomassa da microalga 

no 4º e 9º dia do crescimento. Foram quantificados teores em percentuais de proteínas, 

lipídios, carboidratos, cinzas, carbono e nitrogênio elementar em relação à biomassa seca.  

Para cada condição estudada foram realizados três experimentos independentes. 
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Tabela 4.1 – Composição bioquímica e química da biomassa seca determinados no 4º e 9º dia 

de crescimento da microalga Isochrysis galbana.. 

Fase Exponencial (4º dia) 

N:P    Réplica 

%   %   %    %    %   %  

Proteínas   Lipídios  Carboidratos Cinzas    C   N 

15 1 24,26 15,8 16,56 21,3 41,77 5,25 

15 2 25,87 13,61 15,27 19,1 39,42 5,6 

15 3 23,15 17,12 16,28 17,58 38,99 5,01 

Média 24,42 15,51 16,04 19,33 40,06 5,29 

Desvio padrão 1,37 1,77 0,55 1,87 1,5 0,3 

5 1 27,21 17,65 16,56 22,8 36,28 5,89 

5 2 22,87 16,67 17,39 18,92 35,5 4,95 

5 3 23,93 14,71 17,09 20,93 34,2 5,18 

Média 24,67 16,34 17,02 20,88 35,33 5,34 

Desvio padrão 2,26 1,65 0,42 1,94 1,05 0,49 

2,5 1 20,05 15,5 16,36 16,88 34,27 4,34 

2,5 2 21,07 13,6 18,3 18,52 34,69 4,56 

2,5 3 23,19 13 15,23 17,72 35,55 5,02 

Média 21,44 14,03 16,63 17,71 34,84 4,64 

Desvio padrão 1,6 1,31 1,27 0,82 0,65 0,35 

Fase Estacionária (9º dia) 

15 1 23,55 18,47 30,74 18,5 46,5 4,59 

15 2 22,21 18,88 33,68 17,52 46,07 4,33 

15 3 25,03 16,87 29,89 17,2 47,12 4,88 

Média 26,3 18,07 31,44 17,74 46,56 4,6 

Desvio padrão 1,15 1,06 1,99 0,55 0,53 0,28 

5 1 7,85 32,21 45,93 19,17 39,76 1,53 

5 2 10,41 31,61 38,36 17,2 38,93 2,03 

5 3 9,13 37,88 40,68 16,47 38,22 1,78 

Média 9,13 33,9 41,66 17,61 38,97 1,78 

Desvio padrão 1,05 3,46 3,17 1,14 0,77 0,25 

2,5 1 8,41 28,68 38,00 20,2 37,67 1,64 

2,5 2 8,36 34,78 39,05 17,61 39,45 1,63 

2,5 3 9,44 30,77 38,53 17,7 37,52 1,84 

Média 8,74 31,41 38,53 18,5 38,21 1,7 

Desvio padrão 0,5 3,1 0,43 1,2 1,07 0,12 

*Todas as triplicatas mostraram significância estatística para o nível de confiança 95%. Foi realizado o t-

test-single sample no software STATISTICA 7.0 (Anexo B) 
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Observa-se que, na fase exponencial, o componente mais abundante em relação à biomassa 

seca foi proteína (21,44 - 24,67%), seguido de lipídios (14,03 - 16,34%) e carboidratos (16,04 

- 17,02%) para os três cultivos.  

Na fase estacionária, o constituinte celular presente em maior quantidade nas culturas 

estressadas foi o teor de carboidratos (38,53 - 41,66%), seguido do teor de lipídios (31,41 - 

33,9%) e por último, as proteínas (8,74 – 9,13%). Já para o cultivo controle, encontrou-se 

também maiores teores de carboidratos (31,41%), porém o teor protéico (26,30%) foi maior 

que o de lipídios (18,07%). 

Observa-se que a composição bioquímica da célula varia tanto devido à composição 

do meio nutricional quanto com a fase do crescimento. Fidalgo et al. (1998) cultivaram 

Isochrysis galbana em meios com diferentes fontes de nitrogênio (nitrito, nitrato e uréia) e 

concluiu que a concentração das principais biomoléculas na célula é mais afetada pela idade 

da cultura que pela fonte de nitrogênio. Na fase logarítmica, a proteína foi o componente 

principal em todas as culturas, responsável por 37 - 45% em relação à Biomassa Seca Livre 

de Cinzas (BSLC). Lipídios foi o segundo, sendo responsável por 22 - 32% BSLC. 

Carboidratos mostraram uma menor variação durante o crescimento exponencial, com valores 

entre 7,65% e 9,84% BSLC. Esse padrão mudou com a idade das culturas no final da fase 

estacionária, sendo os lipídios os principais constituintes celulares das culturas cultivadas com 

todas as fontes de nitrogênio. 

Lourenço (1996) cultivou a microalga marinha Isocrhysis galbana com meio Conway 

e quantificou os compostos bioquímicos nas fases estacionária e exponencial do crescimento. 

Na fase exponencial, ele obteve maiores concentrações de proteínas (21,11µg/ml), seguidas 

de carboidratos (8,69 µg/ml), e lipídios (3,42 µg/ml). Na fase estacionária, houve aumento da 

concentração das três classes de compostos bioquímicos, apresentando 29,36 µg/ml de 

proteínas, 18,62 µg/ml de carboidratos e 4,51 µg/ml de lipídios. 

As diferenças de composições da biomassa de Isochrysis galbana se devem 

provavelmente a variações experimentais, sejam elas de radiação, temperatura, aeração, meio 

de cultura, tipo de cultivo, tempo de cultivo, etc. (Oshe et al., 2009). 
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De um modo geral, o comportamento fisiológico da microalga sob estresse nutricional 

é o acúmulo de produtos não nitrogenados, tais como carboidratos e lipídios. Comparando-se 

o teor celular dos metabólitos no 4º e 9º dia do crescimento observa-se que houve um 

aumento de aproximadamente 96%, 145% e 132% para os carboidratos e 16,5%, 107% e 

124% para os lipídios referentes aos cultivos com razões N:P 15, 5,0 e 2,5, respectivamente.  

Os cultivos estressados pela escassez de nitrogênio aumentaram também as reservas de 

carboidratos e lipídios. Comparando o teor de lipídios com o de carboidratos no 4º e 9º dia 

para o cultivo controle, é notável um aumento de até seis vezes mais do teor de carboidratos 

no 9º dia do crescimento, mostrando que em condições de cultivo normais o produto de 

reserva para esta espécie é carboidrato.  

 

4.6 – Proteínas 

Comparando-se os teores médios de proteínas entre os cultivos na fase exponencial, 

observa-se que não houve diferenças significativas. De acordo com a Figura 4.11, na fase 

estacionária os cultivos com razões N:P 15, 5,0 e 2,5 apresentaram teores de proteínas 

médios, respectivamente,  24,42 ± 1,37%, 9,13 ± 1,28% e 8,74 ± 0,6%. Comparando os 

percentuais obtidos do cultivo N:P 15, no 4º e 9º dia do crescimento, observa-se que não 

houve diferenças significativas. Os cultivos induzidos ao estresse, quando comparados ao 

cultivo controle, reduziram em 65,2 % (N:P 5,0) e 66,7 % (N:P 2,5) o percentual protéico em 

sua biomassa. A submissão das culturas a restrições de nitrogênio, além de justificar a 

limitação da produção de biomassa, justifica também a redução da síntese de proteínas pela 

microalga. O nitrogênio serve de base para a formação das proteínas, e é especialmente 

importante na formação de clorofila, pigmento responsável pela captação de luz solar para 

realização da fotossíntese, sendo um macronutriente essencial para produção de biomassa. 

 

 

 



Capítulo IV: Resultados e discussão           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     66 

 

 

Figura 4.11 – Teor de proteínas em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana no 4º e 9º 

dia do crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Silva et al. (2009) cultivaram a Criptofícea Rhodomonas sp.  sob condições de 

escassez de nitrogênio. Em resposta ao estresse, houve diminuição dos compostos que 

continham nitrogênio, tais como proteínas hidrossolúveis e pigmentos fotossintéticos.  

Santos et al. (2003) limitaram a fonte de nitrogênio em cultivos de Spirulina máxima. 

Observaram uma redução do teor de proteínas na massa celular seca de 28,84% e de 32,87% a 

35ºC, e de 40,28% e 39,02% a 25ºC, quando utilizados os meios 0,2N de nitrogênio e ausente 

de nitrogênio, respectivamente, em comparação com o meio 2,5N. 

A redução na síntese de proteínas observada neste estudo é causada pelo estresse 

imposto pela escassez do nitrogênio no meio. O nitrogênio é um dos elementos essenciais 

para o desenvolvimento e produção dos organismos, pelo fato de ser constituinte de diversas 

substâncias do metabolismo primário, tais como proteínas, ácidos nucléicos e pigmentos 

fotossintéticos. De acordo com Castro (2007), esse macronutriente é o elemento mineral mais 

requerido pelos organismos vegetais. A escassez de nitrogênio nas plantas causa um estresse 

nutricional afetando o fluxo metabólico de formação de determinados compostos 

bioquímicos, sendo a síntese de proteínas severamente afetada.  
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O nitrogênio faz parte de inúmeros componentes celulares como biomoléculas (ATP, 

NADH, NADPH), proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucléicos, enzimas (rubisco), 

coenzimas (NADH, FAD), vitaminas e pigmentos como a clorofila, participando também de 

processos como absorção iônica, fotossíntese, respiração, multiplicação e diferenciação 

celular (Castro, 2007). O estresse induzido pela restrição do nitrogênio causa uma deficiência 

na síntese protéica pelo organismo, sendo totalmente influente no processo de divisão celular, 

já que o nitrogênio é constituinte de bases nitrogenadas.  

É importante acrescentar que em condições de estresse devido à escassez de 

nitrogênio, quando a cultura é submetida a uma irradiância adequada, embora a fotossíntese 

seja realizada a uma taxa reduzida, o fluxo de fixação de carbono é desviado da rota de 

produção de proteínas para a síntese de lipídios e/ou carboidratos. Além disso,  acredita-se 

que o aumento no teor de lipídios, durante a restrição, é consequência da redução de outros 

componentes, principalmente as proteínas (Rodolfí et al., 2009). 

 

4.7 - Lipídios 

Analisando-se a Figura 4.12, observa-se teores médios de lipídios de 15,51 ± 1,77%, 

16,34 ± 1,65% e 14,03 ± 1,31%, no 4º dia e 18,07 ± 1,06%, 33,90 ± 3,46% e 31,41 ± 3,10%, 

no 9º dia do crescimento para os cultivos N:P 15, 5,0 e 2,5, respectivamente. Observa-se que 

na fase exponencial não houve diferença significativa nos valores, ou seja, as culturas 

apresentam condições metabólicas semelhantes, tanto na produção de biomassa, como 

também na síntese de proteínas e lipídios. Nos cultivos submetidos ao estresse, observa-se um 

aumento na biossíntese de lipídios pela microalga, no 9º dia (Figura 4.12), ultrapassando os 

30% de lipídios em biomassa seca, enquanto o controle (meio balanceado e completo) 

alcançou uma concentração de 18%. As culturas submetidas ao estresse aumentaram em 

73,80% (N:P 5,0) e 86,5% (N:P 2,5) o teor de lipídios por biomassa seca, quando comparadas 

ao cultivo controle. 
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Figura 4.12 – Teor de lipídios totais em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana no 4º 

e 9º dia do crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Kaplan et al. (1986) que investigaram 

condições de estresse nutricional programado induzido pela escassez de nitrogênio no meio de 

cultivo, a fim de favorecer o aumento da biossíntese de lipídios pela microalga Isochrysis 

galbana em tanques abertos e fechados. Nos tanques fechados o estresse nutricional, devido à 

restrição de nitrogênio, provocou o aumento do teor de lipídeos de 24% para 47% (em relação 

à biomassa seca livre de cinzas) e simultaneamente causou a diminuição do teor de clorofila, 

proteínas totais e produção de biomassa. Não houve mudanças significativas na concentração 

de carboidratos. Já nos tanques abertos, a exaustão de nitrogênio não influenciou o acúmulo 

de lipídios pela microalga, ou seja, não houve aumento significativo do teor de lipídios, 

porém, esse estresse limitou o crescimento e reduziu o teor de clorofila. 

 Illman et al. (2000) observaram que C.emersonii, C. minutíssima, C. vulgares e C. 

pyrenoidosa acumularam 63%, 57%, 40% e 23% de lipídios em biomassa seca sob condições 

de escassez de nitrogênio. 
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 Hsieh & Wu (2009) estudaram a influência do modo de cultivo na produtividade de 

lipídios da microalga Clorella sp. submetida a restrições de nitrogênio. Foi observado um 

aumento da concentração de lipídio de 0,166 para 0,522 g de lipídios / g de biomassa. 

Neochloris oleoabundants, em condições de escassez de nitrogênio, foi capaz de acumular 35-

54% de lipídios em relação ao peso seco (Kawata et al., 1998; Tornabene et al., 1983). 

 Santos et al. (2003) observaram sob condições de escassez de nitrogênio em Spirulina 

máxima um aumento de 287,90% e 277,37%, a 35ºC e 321,25% e 307,08%, a 25ºC do teor de 

lipídios em relação à biomassa seca, quando se utilizou os meios com concentração 0,2N de 

nitrogênio e com ausência de nitrogênio, respectivamente, em comparação com o meio 2,5N.  

Spector et al. (2008) observou que um estresse causado pela escassez de nitrogênio em 

Isochrysis galbana  induziu um aumento de, aproximadamente, 40% no teor de lipídios em 

relação ao cultivo controle. 

 Xin et al. (2010),  cultivaram a microalga Scenedesmus sp. com diferentes 

concentrações de  nitrogênio (5-25mg/L). Foi observado um percentual de lipídios na faixa de 

20-25% em relação à biomassa seca. Sob concentrações de 2,5 mg/L obteve-se cerca de 30% 

de lipídios.  

No entanto, houve limitação de produção de biomassa, o que tornou a produtividade 

muito baixa. Quando os autores avaliaram a influência da concentração de fósforo na 

produção de lipídios, foi observado um teor de lipídios, nas concentrações iniciais de 0,2-2,0 

mg/L em torno de 23-28%. No entanto em concentrações iniciais de fósforo de 0,1 mg/L, o 

acúmulo foi intensificado chegando a 53%.  

  Rodolfí et al. (2009) obteve um aumeto de 28% no teor de lipídidos em relação à 

biomassa seca,  cultivando a Namnochloropsis em um fotobioreator sob restrinções de 

nitrogênio.   

A tendência, quando se limita a fonte de nitrogênio no meio de cultivo, é proporcionar 

o acúmulo de maiores teores de lipídios célulares. Esse fenômeno ocorre em condições de 

escassez de nitrogênio, sob baixas densidades celulares, com boa disponibilidade de fonte de 

luz e dióxido de carbono. 



Capítulo IV: Resultados e discussão           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     70 

 

 Quando os mecanismos celulares para a fotobiossíntese estão ativos, as células 

começam a acumular lipídios,  induzidas pela canalização do fluxo metabólicos gerado a 

partir da fotossíntese ( Courchesne et al., 2009). 

Neste estudo, quando as culturas entraram na fase estacionária foram mantidos o 

fornecimento de dióxido de carbono através da aeração e o fluxo de luz. Apesar do aumento 

da densidade celular da cultura ao longo do cultivo, a densidade celular maxíma alcançada 

pelas culturas submetidas ao estresse foi consideravelmente baixa garantindo uma boa 

disponibilidade de luz no meio. As condições em que foram submetidos os cultivos 

estressados foram propícias ao desenvolvimentos dos mecanismos celulares para 

intensificação da síntese de lipídios 

As Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 mostram fotos microscópicas das células da microalga  

Isochrysis galbana dos cultivos realizados neste estudo. 

Observando células em microscópio, destaca-se que as células submetidas ao estresse 

apresentaram grânulos visíveis, enquanto as cultivadas em meio normal não apresentaram. 

Pelos resultados das análises, há uma evidência que esses grânulos representem acúmulo de 

lipídios. Estudos posteriores serão realizados utilizando um citômetro de fluxo, com 

marcadores específicos para lipídios, a fim de comprovar a certeza desta hipótese.  

Segundo Takagi et al. (2000) a indução de estresses nutricionais programados pela 

restrição de nitrogênio ativa a enzima diacilglicerol  aciltransferase, responsável pela 

conversão do acil-coA em triglicerídeos, priorizando  a rota metabólica da biossíntese de 

lipídios celular como produto de reserva.  

Estudos apontam que estresses nutricionais causados pela escassez de nitrogênio 

causam modificações na fisiologia da célula, tais como mudanças na taxa de crescimento, 

volume celular e composição bioqímica (Lafarga-De La Cruz et al., 2006; Sciandra et al., 

2000; Lewitus & Caron, 1990; Claustre & Gostan, 1987).  O estreese nutricional por escassez 

de nitrogênio inibe o crescimento celular da microalga devido a sua impossibilidade de 

sintetizar proteínas levando o organismos a produzim biomoléculas de reserva energética, tais 

como, lipídios e carboidratos proporcionando o aumento do volume celular (Silva et al., 

2009). 



Capítulo IV: Resultados e discussão           
 

Bruna Maria Emerenciano das Chagas, Dezembro/2010                                                                                     71 

 

Foi observado por Silva et al. (2009) que um estresse causado pela escassez de 

nitrogênio levou a um aumento de até 33% do volume celular das microalga Rhodomonas sp.. 

 Sciandra et al. (2000) obteve semelhantes, observaram um aumento do volume celular 

da microalga Cryptomonas sp. cultivadas em condições de restrição de nitrogênio.  

Em condições de estresse nutricional algumas espécies de microalgas são capazes de 

sintetizar lipídios aumentando o rendimento de óleo em sua biomassa. Estudos mostram que 

as microalgas podem ser potencialmente utilizadas para a produção de biocombustíveis de 

forma ambientalmente sustentável. As microalgas têm sido investigadas para produzir 

diferentes biocombustíveis, tais como biodiesel, bio-óleo, gás de síntese e bio-hidrogênio. A 

produção dos biocombustíveis pode ser associada a processos de captura de CO2, tratamento 

de efluentes e produção de compostos químicos de alto valor agregado. O desenvolvimento de 

técnicas de cultivo que viabilizem esses processos produtivos são necessários para garantir a 

rentabilidade de produção (Li et al., 2008, Demirbas & Fathi Demirbas, 2010 ). 

 

 

 

Figura 4.13 – Imagem de Isochrysis galbana obtida a partir de microscópio óptico no 9º dia 

do crescimento, N:P 15,0, aumento (40x). 
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Figura 4.14 – Imagem de Isochrysis galbana obtida a partir de microscópio óptico no 9º dia 

do crescimento, N:P 5,0, aumento (40x). 

 

 

Figura 4.15 – Foto microscópica da microalga Isochrysis galbana, 9º dia do crescimento, N:P 

2,5, aumento (40x). 
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O acúmulo de lipídios pela Isochrysis galbana como resposta ao estresse, aponta esta 

microalga como uma possível fonte alternativa para a produção de biodiesel e demais 

biocombustíveis, já que os ácidos graxos são os compostos bioquímicos de maior peso 

molecular, o que pode influenciar bastante no rendimento energético do combustível. É 

preciso investigar se realmente existe uma viabilidade técnica e econômica de produção e 

otimização em termos quantitativos e qualitativos de óleo. 

 

4.8 - Carboidratos 

O teor de carboidratos foi semelhante para todos os cultivos no 4º dia do crescimento. 

No 9º dia, comparando-se o percentual de carboidratos entre as culturas, observa-se um 

aumento em torno de 32,5% e 22,5 % em relação à biomassa seca para as cultivos de razões 

N:P 5 e N:P 2,5, respectivamente, em relação ao controle, conforme pode ser visualizado 

pelas Figura 4.16. A concentração de carboidratos, assim como o teor de lipídios na biomassa, 

aumentaram nas razões N:P menores.  Quando a cultura entra na fase estacionária, as células 

passam a fixar o CO2 e sintetizar metabólitos de reservas, tais como carboidratos e lipídios.  

De acordo com Lee (2008) os produtos de reserva, característico da ordem da 

Isochrysis galbana, é um polissacarídeo derivado da glicose formado por ligações glicosídicas 

do tipo β-1,3, a crisolaminarina. 
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Figura 4.16 - Teor de Carboidratos totais em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana 

no 4º e 9º dia do crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Kaplan et al. (1986) em seus estudos avaliaram a resposta do estresse nutricional com 

escassez de nitrogênio na microalga Isochrysis galbana, tanto em tanques abertos e fechados, 

não houve mudanças significativas no teor de carboidratos quando comparado ao cultivo 

controle.  

Santos et al. (2003) estudaram a influência da restrinção da fonte de nitrogênio em 

Spirulina máxima. Foi observado um aumento do teor de carboidratos de 30,34% e de 

54,21%, a 35ºC e de 88,90% e 91,15% a 25ºC, quando se utilizou 0,2N de nitrogênio e sem 

nitrogênio, respectivamente, em comparação com o meio 2,5N.  

 

4.9 - Cinzas 

Os teores de cinzas no 4º e 9º dia do crescimento não mostraram diferenças 

significativas entre os cultivos. 
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 Destaca-se que nem a fase de crescimento, nem o estresse influenciaram no teor de 

cinzas, conforme Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 - Teor de Cinzas em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana no 4º e 9º dia 

do crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

Os resultados foram condizentes com os de Santos et al. (2003) que induziram um 

estresse através da privação de nitrogênio em Spirulina máxima e observaram que não houve 

diferença significativa no teor de cinzas entre os cultivos.   

Fidalgo et al. (1998) cultivaram  a microalga Isochrysis galbana com nitrato, seus 

resultados mostraram que os teores de cinzas foram 27.82±1.29% na fase exponencial, 

24.82±1.21% no começo da fase estacionária e 25.83±0.10% no final da fase estacionária, 

indicando que independente da fase, o percentual de cinzas em relação a biomassa seca não 

varia.  
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4.10 - Percentual de carbono e razão C:N na biomassa seca 

O teor celular de carbono aumentou ao longo do tempo de cultivo, sendo maior na fase 

estacionária para todos os cultivos. A Figura 4.18 ilustra o percentual de carbono na biomassa 

seca no 4º e 9º dia do crescimento.  

Não houve diferenças significativas (p > 0.05) entre os teores de carbono para os cultivos de 

razões N:P 5,0 e 2,5 em qualquer faze do crescimento. 

 

 

Figura 4.18 - Teor de Carbono em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana no 4º e 9º 

dia do crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 

 

As culturas N:P 5,0 e N:P 2,5 apresentaram  teores de carbono menores, quando 

comparadas com o cultivo controle que apresentou em relação a biomassa seca, teores de 

carbono de 46,56% na fase estacionária e 40,06% na fase exponencial. Essa diferença pode 

estar relacionada com a capacidade fotossintética da microalga em fixar o carbono. O estresse 

provocado pela escassez do nitrogênio diminui a atividade fotossintética e a eficiência 
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fotossintética, comprometendo a fixação do carbono, conseqüentemente os cultivos 

submetidos ao estresse apresentaram menores percentuais de carbono em sua biomassa.  

Também foi observado que o percentual de carbono em relação à biomassa seca 

aumentou com a idade da cultura para os três cultivos em estudo.  

É esperado que o teor de carbono na biomassa seca aumente ao longo do tempo de 

cultivo, pois as células vão fixando carbono através da realização da fotossíntese para obter a 

energia necessária ao seu desenvolvimento e produzir biomoléculas de reservas energéticas.  

Esses resultados concordaram com os resultados encontrados por Fidalgo (1998) que 

cultivaram a microalga Isocrhrysis galbana e observaram que o teor de carbono celular 

também aumentou com a idade da cultura.  

As razões C:N (%/%) (p>0,05) no 4º dia do crescimento (Figura 4.19) não mostraram 

diferenças significativa entre os cultivos. Na fase estacionária o cultivo controle apresentou 

uma razão bem menor quando comparado aos cultivos estressados, já que apresentou um 

maior percentual de nitrogênio em sua biomassa. 

 

 

Figura 4.19 – Razão C:N em relação à biomassa seca da Isochrysis galbana no 4º e 9º dia do 

crescimento para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5. 
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A diferença nas razões C:N no 9º dia do crescimento resultam da disponibilidade do 

nitrogênio no meio. Os cultivos com privação de nitrato apresentaram menores teores de 

nitrogênio em sua biomassa. Até o 4º dia de crescimento os cultivos foram submetidos às 

mesmas condições nutricionais apresentando comportamento metabólico semelhante, uma 

vez que não houve diferenças significativas (p>0,05) entre os teores de proteínas, 

carboidratos, lipídios e C:N quando comparou-se os três cultivos. A partir do 4º e 5º dia, os 

cultivos com razões menores entraram na fase estacionária, ocasionada pela escassez de 

nitrogênio, porém continuaram fixando carbono para produção de reservas energéticas. O 

cultivo controle, submetido ao meio completo e balanceado, fixou carbono e nitrogênio até o 

10º dia do crescimento, sendo assim as células assimilaram esses elementos químicos de 

forma proporcional apresentando maiores razões C:N no 9º dia do crescimento quando 

comparado aos cultivos de razões menores. 

Lourenço (1996) cultivou a microalga Isochrysis galbana com meio Conway 

(completo e balanceado), sem aeração e observou razões C:N de 8,50 na fase exponencial e de 

6,81  na fase estacionária. Para o cultivo controle, os resultados deste trabalho mostraram uma 

razão C:N maior na fase estacionária (10,12), quando comparou-se com a fase exponencial. 

Comparando os resultados deste trabalho com os de Lourenço (2006), destaca-se poucas de 

diferenças nas razões C:N. Essa pequena diferença, pode está relacionada com a diferença do 

meio de cultivo trabalhado e com o sistema de aeração utilizado no presente estudo. 

 

4.11 - Produtividade de Lipídios 

Embora o estudo realizado neste trabalho tenha sido quantificados percentuais de 

carboidratos, proteínas e cinzas, o foco do mesmo foi voltado para produtividade de lipídios, 

tendo em vista futuras aplicações na área de biocombustíveis. 

Apesar do decréscimo da produção em biomassa pelas culturas de razões menores 

obteve-se um aumento na produtividade de lipídios. A produtividade do cultivo N:P 5,0 no 9º 

dia foi o maior, alcançando 0,067 ±0,0028 g de lipídios/g de biomassa.dia, enquanto a menor  

0,04 ±0,0033 g de lipídios/g de biomassa foi observada para o cultivo controle, conforme 

mostra a Figura 4.20.  Os cultivos N:P 5,0 e 2,5 aumentaram em 88% e 75%, 

respectivamente,  a produtividade de lipídios em relação ao cultivo controle.  
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No 4º dia a produtividade de lipídios dos cultivos não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05). 

 

 

Figura 4.20 – Produtividade de lipídios em g de lipídios / g de biomassa no 4º e 9º dia do 

crescimento dos cultivos realizados com Isochrysis galbana para as razões N:P 15, 5,0 e 2,5.  

 

Rodolfí et al. (2009) relataram que em meio deficiente de nitrogênio houve redução da 

produtividade e limitação do crescimento em cultivos com Chlorella sp. F&M – M48 e 

Scenedesmus sp  DM e T. Suecica F&M-M33. Observaram que a privação do nitrogênio não 

provocou um aumento substancial da produção de lipídios, mas reduziu o  crescimento das 

mesmas. Porém, a Nannochloropisis sp. respondeu ao estresse com um aumento do teor de 

lipídios considerável,  houve limitação do crescimento mas obteve-se maiores produtividades. 

 Xin et al. (2010) obtiveram maiores produtividades de lipídios cultivando  a 

Scenedesmus sp.  em meio completo e balanceado chegando a 0,016g/L.  
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As culturas com restrinção de nitrogênio acumularam mais lipídios, porém produziram menos 

biomassa, conseqüentemente obteve-se uma menor produtividade.  

Quando foi restringido o fósforo do meio, sob concentração de 0,1 mg/L, obteve-se  

53% de lipídios, em relação a biomassa seca, chegando a uma produtividade muito alta (0,075 

g/L), próxima da encontrada quando utilizou-se  concentrações iniciais de fósforo de 0,5 

mg/L (0,076 g/L) e 1,0 mg/L (0,073 g/L). Porém, os cultivos submetidos à restrinção, tiveram 

limitação da produção de biomassa, sendo assim, foram obtidos as maiores produtividades 

com maiores concentrações iniciais de fósforo (2,0 mg/L).  

 Courchesne et al. (2009) comentam três estratégias possíveis para a indução do 

acúmulo de lipídios em microalgas, baseadas em: estresses fisiológicos, com limitação de 

nutrientes ou condicionado pela alta salinidade para canalizar fluxos metabólicos ao acúmulo 

de lipídios; a utilização de enzimas limitantes, para criar uma canalização de metabólitos para 

a biossíntese de lipídios pela superexpressão de uma ou mais enzimas-chave recombinante 

das microalgas;  e também por meio da superexpressão do fator de transcrição que regulam as 

vias metabólicas envolvidas no acúmulo de metabólitos de destino (uma tecnologia emergente 

que visa aumentar a produção de um metabólito específico).  É importante ressaltar que os 

estresses fisiológicos baseados em escassez de nutrientes para canalizar o fluxo metabólico 

para a biossíntese de lipídios, são os mais antigos  e mais amplamente utilizados dos três.  

Para a Isochrysis galbana a utilização de estresses fisiológicos causados pela restrição 

da fonte de nitrogênio impede severamente o crescimento celular e a fotossíntese e, 

consequentemente, pode reduzir a produtividade de lipídios totais. Este dilema poderia 

provavelmente ser resolvido utilizando estratégias da Engenharia metabólica visando o 

reforço do fluxo metabólico para a biossíntese de lipídios, sem aplicação de estresses 

fisiológicos. Para obter maiores produtividades de lipídios, sugere-se usar uma estratégia de 

cultivo, dedicando o primeiro estágio para o crescimento/divisão celular no meio com 

nutrientes suficientes e a segunda fase para o acúmulo de lipídios no âmbito de escassez de 

nutrientes ou outros estresses fisiológicos.  Para que ssa técnica seja potencialmente 

apropriada,  devem ser empregadas soluções baseadas na engenharia de processos para 

otimizar as duas fases recomendadas (Courchesne et al., 2009).  
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Schenk et al. (2008) sugerem o uso de fotobiorreatores com inóculos ricos em 

nutrientes para a etapa de crescimento e lagoas abertas para indução de acúmulo de lipídios 

com baixas concentrações de nutrientes.  

  A escassez de nutrientes no meio de cultivo é essencial para induzir o acúmulo de 

lipídios, porém essa técnica pode prejudicar  gravemente a fotossíntese. Foi observado por Li 

et al. (2008a) que a clorofila, o pigmento essencial para captar a luz na realização da 

fotossintese, diminuiu consideravelmente quando o nitrogênio se esgotou. Uma atenção 

especial merece destaque aos cultivos com detrimento de fósforo. O fósforo é essencial para 

os processos celulares relacionados com a conversão de energia bioquímca na célula, por 

exemplo, a fotofosforilação. A fotossíntese requer grandes quantidades de proteínas (Rubisco) 

e estas são sintetizadas por ribossomos ricos em fósforo (Wang et al., 2008). Como resultado, 

a canalização de fluxo metabólico para a biossíntese de lipídios através da escassez de fósforo 

pode ter um grave impacto sobre a fotossíntese (Courchesne et al., 2009).  

A caracterização da biomassa sugere que a microalga Isochrysis galbana pode 

acumular carboidratos e lipídios sob limitação de nitrogênio. Foi possível obter o acúmulo do 

metabólito (lipídios) desejado como resposta ao estresse fisiológico induzido pela escassez de 

nitrogênio levando a maiores produtividades de. Essas respostas reforçam a versatilidade das 

microalgas quanto a sua capacidade de produção de compostos específicos quando 

submetidas a diferentes condições de cultivo, enfatizando o grande potencial deste 

organismos. Sugere-se estudos futuros dedicando o primeiro estágio para o crescimento 

celular no meio com nutrientes suficientes e a segunda fase para o acúmulo de lipídios.
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5. Conclusão 

 

A investigação do estresse nutricional programado no cultivo da microalga Isochrysis 

galbana a fim de induzir maiores produtividades de lipídios visando futuras aplicações na 

produção de biocombustíveis, permitiu as seguintes conclusões face aos resultados obtidos 

nas diferentes condições experimentais avaliadas: 

1. A razões N:P 2,5 e 5,0 limitam o crescimento, observando-se o estabelecimento da 

fase estacionária no 4º e 5º dia do cultivo e redução de 58% e 62% no crescimento 

da espécie, respectivamente. 

2. As taxas de crescimento não apresentaram diferenças significativas, mostrando que 

o crescimento das culturas estressadas é possível desde que seja reposto o mínimo 

de nitrogênio necessário ao crescimento. Sendo assim, sugere-se, com base na 

sensibilidade do pH (Figura 4.8), que este patamar mínimo de nitrogênio seja 

monitorado por alimentação de nitrogênio sob condições de pH. 

3. O crescimento em meio com restrição de nitrogênio promove decréscimo na fração 

de proteína celular e acréscimo na fração de lipídios e limita o crescimento 

levando a menores rendimentos de biomassa. Portanto, esta observação colabora 

com a sugestão de dedicar o primeiro estágio para o crescimento celular no meio 

com nutrientes suficientes e a segunda fase para o acúmulo de lipídios.  

4. Observa-se que na fase exponencial, não há mudanças significativas nos teores de 

proteínas, carboidratos e lipídios sob estresse, sugerindo que as células estão em 

condições metabólicas semelhantes. O aumento de lipídios na fase estacionária em 

culturas estressadas sugere que a cultura, como tratamento final, deve ser 

submetida à privação de nitrogênio. O aparato ideal para tal, implica em priorizar a 

fase exponencial para biofixação viabilizando o crescimento e a fase estacionária 

com privação de nitrogênio para induzir a síntese de lipídios. 

5. As células submetidas ao estresse, observadas ao microscópio, apresentaram 

grânulos, indicando que houve acúmulo de lipídios 
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6. As concentrações de carboidratos, assim como as de lipídios, aumentaram nas 

células submetias ao estresse. 

7. Tanto para lipídios como para carboidratos a máxima performance ocorreu para a 

razão N:P 5,0. Contudo a razão N:P 2,5 se apresentou melhor que a controle. Estes 

resultados sugerem o estresse nutricional programado como estratégia operacional 

para minimizar a síntese se proteínas e priorizar o metabolismo para síntese de 

lipídios e carboidratos submetendo as culturas a razões N:P > 4,0. 

8.  O aumento do acúmulo de lipídios levou os cultivos estressados a maiores 

produtividades de lipídios. Estes resultados evidenciam uma resposta celular a 

escassez nutricional sugerindo a utilização da microalga Isochrysis galbana como 

matéria-prima alternativa para a produção de biocombustível. 
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ANEXO A 

 

 

 

Figura A1 – Curva padrão de nitrato (ppm). 

 

 

Figura A2 – Curva padrão de glicose (µg/mL). 
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Figura A3 – Curva padrão do crecimento celular – N:P 15,0, 9º dia. 

 

 

 

 

 

Figura A4 – Curva padrão de peso seco – N:P 15,0,  9º dia. 
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Figura A5 – Curva padrão do crecimento celular – N:P 5, 9º dia. 

 

 

 

Figura A6 – Curva padrão de peso seco – N:P 5, 9º dia. 
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Figura A7 – Curva padrão de crescimento celular – N:P 2,5,  9º dia. 

 

 

 

Figura A8 – Curva padrão de peso seco – N:P 2,5, 9º dia. 
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Figura A9 – Curva padrão de crescimento celular – N:P 15,  4º dia. 

 

 

 

 

Figura A10 – Curva padrão de peso seco – N:P 15,  4º dia. 
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Figura A11 – Curva padrão de crescimento celular – N:P 5,  4º dia. 

 

 

 

 

Figura A12 – Curva padrão de peso seco – N:P 5,  4º dia. 
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Figura A13 – Curva padrão de crescimento celular – N:P 2,5,  4º dia. 

 

 

 

Figura A14 – Curva padrão de peso seco – N:P 2,5,  4º d
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ANEXO B 

 

 

Figura B1 – t-test, single samples no STATISTISCA 7.0, N:P 15, 4º dia. 

 

 

 

Figura B2 – t-test, single samples no STATISTICA 7.0, N:P 5,0, 4º dia. 
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Figura B3 – t-test, single samples no STATISTICA 7.0, N:P 2,5, 4º dia. 

 

 

 

 

Figura B4 – t-test, single samples no STATISTICA 7, N:P 15, 9º dia. 
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Figura B5 – t-test, single samples no STATISTICA 7.0, N:P 5,0, 9º dia. 

 

 

 

 

Figura B6 – t-test, single samples no STATISTICA 7.0, N:P 2,5, 9º dia. 

 

 



 

 

 


