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“Mudaram as estações e nada mudou 
 Mas eu sei que alguma coisa aconteceu 
 Está tudo assim, tão diferente 
 Se lembra quando a gente chegou um dia acreditar 
 Que tudo era prá sempre 
 Sem saber, que o prá sempre  
 Sempre acaba? 
 Mas nada vai conseguir mudar o que ficou...” 
                Renato Russo 

“Quando vencemos as adversidades ou buscamos suportá-las com   
estoicismo, quando nos lançamos voluntariamente num vale cheio de  
dificuldades, só então o aprendizado se torna significativo”. 
      Miyamoto Musashi 

“Il y a deux choises que l’experience doit apprendre : la première, c’est que il 
faut beaucoup corriger ; la seconde c’est qu’il ne faut pas trop corriger”. 
(Existem duas coisas que a experiência deve ensinar : a primeira é que é 
preciso corrigir muito; a segunda é que não é preciso corrigir demais). 
       Eugëne Delacroix
   

“The best fertilizer for a seaweed is the farmer’s shadow” 
(o melhor fertilizante das algas é a sombra do cultivador). 

Dr. Maxwell S. Doty 
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General Abstract 

 
Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P. C. Silva is a red seaweed commercially important for being the main 
source of kappa carrageenan, hydrocolloid utilised as thickener and stabiliser in foods, medicaments and 
cosmetics. Due to its importance it is fundamental to develop technological bases on purpose of its sustainable 
mariculture and the selection of more productive strains with best qualities carrageenans. The objectives of this 
work were: 1. to develop the tissue culture for micropropagation of matrix plants, to select the better strains for in 
vitro culture and to produce new strains; 2. to test the species as biofilter in integrated cultivation with fishes and 
3. to analyse the effects of different cultivation conditions in carrageenan yield and quality, according to 
commercial parameters. For the first objective, five strains (brown, green and red tetrasporophytes, female 
gametophyte and "Edison de Paula" strain, EP, selected from tetraspores progeny) were tested to define the 
experimental system suitable for micropropagation. Explants from EP strain were treated with colchicine with the 
aim of induce polyploid strains. This strain was selected by presenting high tolerance to sterilization procedures 
used in tissue culture. Despite the high rates of callus induction observed in all strains, thallus regeneration from 
callus (indirect regeneration) was difficult. Thallus regeneration from explants (direct regeneration) was stimulated 
by phytorregulators and colchicine. The culture contamination by a filamentous species Acrochaetium in the tallus 
of EP strain was inhibited with addition of 90 mM glycerol. The formation of polyploid strains by colchicine 
treatments was not proved. The results indicated that it is possible to use the micropropagation through the 
production of explants for maintaining matrix plants stocks from different strains in laboratory. For the second 
objective, the brown tetrasporophyte was cultivated in tanks with seawater and with effluents of the fish 
Trachinotus carolinus (pampos) rearing for 10 days. Growth rates of seaweeds cultivated in tanks was lower than 
those cultivated in the sea. The maximum values of removal rates from the effluents were: NO3- = 18.2%; NO2- = 
50.8%; NH4+ = 70.5% and PO43- =26.8% in the conditions tested. All plants survived until the end of experimental 
period, but they presented signals of "ice-ice", disease associated to physiological stress. Differences between 
the carrageenan yields from plants cultivated in seawater and in effluents of fish rearing were not significant. 
These results showed that it was possible utilised the seaweed K. alvarezii as biofilter in effluents from fish 
rearing, although the species is typical of oligotrophic waters. For the third objective, the female gametophyte was 
cultivated from floating raft according to different cultivation conditions (i.e. cultivation period, depth and planting 
density). Carrageenan from the plants cultivated under these treatments was extracted and some properties were 
determined. Growth rates ranged from 5.2 to 7.2% day-1, with the higher rates obtained in 28 day cultivation 
period, at 0 and 0.5 m of depth and planting density of 12 and 8.4 plants m-2. The cultivation conditions that 
supplied the best carrageenan, according to commercial patterns were: 45 days of cultivation, in surface, with 
planting density of 12 plants m-2. Considering that this cultivation was conducted in the unfavourable season of 
the year (winter) for the growth of K. alvarezii, the results indicated that the site where the species was introduced 
is adequate to the implementation of commercial cultivation. Through the results obtained in this work, we wish to 
contribute with sustainable mariculture of a successful species in Brazil, with excellent economic potential 
recognised in all world, besides leave some suggestions and proposes for new studies.  
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Resumo Geral 
 

Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P. C. Silva é uma alga vermelha comercialmente importante por ser a 
principal fonte de carragenana kappa, hidrocolóide utilizado como agente espessante e estabilizante em 
alimentos, fármacos e cosméticos. Devido à sua importância, é fundamental desenvolver bases tecnológicas 
visando sua maricultura sustentada e a seleção de linhagens mais produtivas com carragenanas de melhor 
qualidade. Esse trabalho teve como objetivos: 1. desenvolver a cultura de tecidos para a propagação de plantas 
matrizes, selecionar as melhores linhagens para cultivo in vitro e produzir novas linhagens; 2. testar a espécie 
como biofiltro em cultivos integrados com peixes e 3. analisar os efeitos de diferentes condições de cultivo no 
rendimento e na qualidade das carragenanas, segundo parâmetros comerciais. Para o primeiro objetivo, foram 
testadas cinco linhagens (tetrasporófitos marrom, verde e vermelho, gametófito feminino e linhagem “Edison de 
Paula”, EP, selecionada a partir da germinação de tetrásporos) para definir o sistema experimental mais 
adequado para a micropropagação. Explantes da linhagem EP foram tratados com colchicina com a finalidade 
de induzir linhagens poliplóides. Essa linhagem foi selecionada por apresentar maior tolerância aos 
procedimentos de esterilização utilizados na cultura de tecidos. Apesar das altas taxas de indução de calos 
observadas em todas as linhagens, a regeneração de talos a partir dos calos (regeneração indireta) foi difícil. A 
regeneração de talos a partir dos explantes (regeneração direta) foi estimulada pela utilização de fitorreguladores 
e da colchicina.  A contaminação dos cultivos por uma espécie filamentosa Acrochaetium no talo da linhagem EP 
foi inibida com a adição de 90 mM de glicerol. A formação de novas linhagens poliplóides através da utilização 
de colchicina não foi demonstrada. Os resultados indicaram que é possível utilizar a micropropagação através da 
produção de explantes para manutenção de um estoque de plantas matrizes de diferentes linhagens em 
laboratório. Para o segundo objetivo, o tetrasporófito marrom da espécie foi cultivado em tanques com água do 
mar e com efluente da criação de peixes da espécie Trachinotus carolinus (pampos) por 10 dias. As taxas de 
crescimento das algas cultivadas nos tanques foram mais baixas que às obtidas em cultivo no mar. Os valores 
máximos da taxa de remoção nos efluentes foram: NO3- = 18,2%; NO2- = 50,8%; NH4+ = 70,5% e PO43- =26,8%, 
nas condições testadas. Todas as plantas sobreviveram até o final do período experimental, mas apresentaram 
sinais de "ice-ice", doença associada ao estresse fisiológico. Diferenças entre os rendimentos de carragenana de 
algas cultivadas em água do mar ou em efluente de criação de peixes não foram significativas. Esses resultados 
demonstraram que é possível utilizar K. alvarezii como biofiltro de águas eutrofizadas derivadas da criação de 
peixes embora a espécie seja típica de águas oligotróficas. Para o terceiro objetivo, o gametófito feminino foi 
cultivado em balsas flutuantes segundo diferentes condições de cultivo (período de cultivo, profundidade e 
densidade do plantio). As carragenanas das plantas cultivadas nesses tratamentos foram extraídas e algumas 
propriedades foram determinadas. As taxas de crescimento variaram de 5,2 a 7,2% dia-1, com as maiores taxas 
obtidas em 28 dias de cultivo, em profundidade de 0 e 0,5 m e densidade do plantio de 12 e 8,4 plantas m-2. As 
condições de cultivo que forneceram melhor carragenana, segundo padrões comerciais foram: 45 dias de cultivo, 
na superfície, com densidade de 12 plantas m-2. Considerando que esse cultivo foi realizado na estação menos 
favorável do ano (inverno) para o crescimento das plantas, esses resultados indicam que o local onde a espécie 
foi introduzida é adequado para a implementação do cultivo comercial. Através dos resultados obtidos nesse 
trabalho, desejamos contribuir com a maricultura sustentável de uma espécie promissora no Brasil, com 
excelente potencial econômico reconhecido mundialmente, além de deixar algumas sugestões e propostas para 
novos estudos.  
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Capítulo 1 

 

Introdução Geral 
 

Panorama Breve da Aqüicultura Mundial e Nacional 
A aqüicultura é definida como uma tecnologia de produção de alimentos de origem aquática que 
justifica o esforço de cultivo, e está embasada em três pilares: produção lucrativa, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento social, uma vez que representa um segmento da economia gerador de 
empregos a custos relativamente baixos (Arana 1999, Oliveira 2000). Provavelmente é o setor de 
produção de alimentos com crescimento mais rápido em todo mundo, sendo responsável por quase 
50% de alimentos originários do meio aquático e com o maior potencial para satisfazer a demanda 
crescente destes alimentos (FAO 2006).   

Segundo registros históricos, as macroalgas marinhas foram os primeiros organismos 
aquáticos a serem cultivados na Ásia, e a carpa o primeiro peixe a ser criado. A região, considerada o 
berço da aqüicultura, responde atualmente por 90% da produção mundial de alimentos aquáticos (FAO 
2006). Em 1950 eram cultivadas 72 espécies de organismos aquáticos no mundo, enquanto que em 
2004, este número aumentou para 336 espécies, sendo a maioria composta por espécies de peixes 
(FAO 2006).    

Segundo Oliveira (2000), o Brasil possui grande potencial natural para o desenvolvimento da 
aqüicultura, com mais de 8.000 km de costa com águas tropicais, subtropicais e temperadas quentes. 
Entretanto, a produção é escassa e restrita a algumas espécies, sendo a maioria composta por 
espécies exóticas introduzidas há relativamente pouco tempo. Os principais setores da aqüicultura 
nacional são definidos pelos grupos de organismos cultivados: peixes de água doce, camarões 
marinhos, mexilhões, ostras, camarões de água doce e rãs. O primeiro setor é o único presente em 
todos os Estados do país, responsável por cerca de 80% da produção nacional. Camarões de água 
doce são cultivados em 20 Estados com uma produção nacional total estimada em 115 mil toneladas, o 
que representa uma receita de R$ 300 milhões (Valenti 2000). Nesse estágio de desenvolvimento são 
particularmente relevantes a inserção de princípios de aqüicultura sustentável e o emprego de técnicas 
com baixo impacto ecológico e benefícios sociais (Oliveira 2000). 

O avanço de técnicas de cultivo resultante do progresso das ciências tem auxiliado os 
processos produtivos permitindo crescentes graus de apropriação dos recursos da natureza (Assad & 
Bursztyn 2000). O sucesso econômico dos primeiros cultivos motiva a expansão da indústria, mas a 
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falta de uma tecnologia mais sustentável aliada à ausência de legislação de normatização faz com que 
esta expansão seja desordenada, superando a capacidade de auto-regulação do ecossistema natural 
(Arana 1999).  

O desafio da aqüicultura é sincronizar os interesses da indústria e da produção de matéria-
prima sem trazer conseqüências negativas ao meio ambiente. A atividade, em ascensão, promove 
oportunidades para investimentos; entretanto, o suporte ambiental é raramente considerado na 
produção e manejo aqüicola, embora seja fundamental para a sobrevivência de toda indústria (Folke & 
Kautsky 1992). O crescimento em longo prazo da indústria aqüícola requer práticas ecologicamente 
sólidas e manejos sustentáveis de recursos, que podem ser encorajadas pelo controle do 
estabelecimento de cultivos em manguezais e outras áreas costeiras, determinação de multas para 
usos inadequados de redes de pesca, reforço das medidas de biossegurança para estoques 
importados e obrigatoriedade no tratamento e na recirculação dos efluentes (Naylor et al. 2000).  

A perturbação que o ambiente sofre nos tradicionais monocultivos pode ser grande o suficiente 
para o sistema não voltar mais ao estado desejado, perpetuando o impacto ambiental (Arana 1999). 
Esse tipo de cultivo é menos resistente e mais vulnerável a doenças por causa do uso de 
medicamentos de prevenção, e a perdas econômicas devido a pestes ou florações de microalgas. A 
energia e o fluxo de nutrientes dos sistemas circundantes são radicalmente modificados e todo sistema 
é severamente afetado com risco de colapso total (Folke & Kautsky 1992). Como agravante, começam 
a surgir na literatura especializada alertas sobre a eutrofização de regiões marinhas, resultantes de 
padrões de circulação e carga exagerada de efluentes orgânicos (Assad & Bursztyn 2000).  

Embora seja impossível produzir sem provocar alterações ambientais, pode-se reduzir o 
impacto sobre o meio ambiente ao mínimo indispensável, de modo que não haja redução da 
biodiversidade ou comprometimento negativo de qualquer recurso natural (Valenti 2000). Sistemas 
baseados apenas na lucratividade, como a monocultura intensiva, poderiam desenvolver maior 
eficiência se baseados no desenvolvimento sustentável (Folke & Kautsky 1992). Nesse sentido, 
sistemas integrados de maricultura têm sido propostos visando minimizar as relações entre os 
benefícios e impactos conflitantes (Paula 2001). Além disso, a disponibilidade de pessoal qualificado, 
de políticas ágeis e flexíveis, de organismos com capacidade de operar de forma descentralizada, de 
normas e regulamentações modernas que estimulem as iniciativas desenvolvimentistas e inibam 
impactos negativos, e a legitimidade por parte das comunidades envolvidas, são sugeridas (Assad & 
Bursztyn 2000). 
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Importância Econômica das Macroalgas Marinhas 

Há milênios as macroalgas marinhas são consumidas pelos povos orientais como parte de sua dieta 
alimentar. Atualmente além de fonte de alimentos, fazem parte de um grande número de produtos 
industrializados, atuando como agente espessante e estabilizante, graças aos colóides extraídos de 
diversas espécies (agaranas, carragenanas e alginatos). São utilizadas ainda como fármacos 
(vermífugos, anestésicos, antipiréticos, remédios para tosse e cicatrizantes) e na composição de 
adubos e rações (Oliveira 1997, Oliveira et al. 2005). Mundialmente, são utilizadas 221 espécies de 
macroalgas marinhas: 32 da Divisão Chlorophyta, 125 da Divisão Rhodophyta e 64 da Divisão 
Pheophyta (Zemke-White & Ohno 1999). 

A indústria de algas marinhas fornece uma ampla variedade de produtos com um valor anual 
estimado em US$ 5,5–6 bilhões, sendo que produtos alimentícios contribuem aproximadamente com 
US$ 5 bilhões desse total. Os ficocolóides compõem grande parte do bilhão de dólar remanescente, 
enquanto que usos menores (fertilizantes e aditivos para alimentação animal) são responsáveis pelo 
restante. A indústria utiliza 7,5–8 milhões de toneladas de alga úmida anualmente, cultivadas ou 
coletadas do ambiente, e a demanda mundial cresce aproximadamente 10% ao ano (Critchley 1993, 
McHugh 2003).  

A China é o maior produtor de algas comestíveis, com 5 milhões de toneladas de algas úmidas, 
sendo a maior parte dessa produção composta por “kombu” (Laminaria japonica J.E. Areschoug). A 
República da Coréia produz 800 mil toneladas de algas úmidas das quais, metade, corresponde ao 
“wakame” (Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar). A produção japonesa é de 600 mil toneladas de 
algas úmidas de “nori” (Porphyra C. Agardh), produto de alto valor comercial (aproximadamente US$ 
16.000/t alga seca) quando comparado ao “kombu” (US$ 2.800/t alga seca) e ao “wakame” (US$ 
6.900/t alga seca) (McHugh 2003). Por outro lado, na maioria dos países ocidentais, as algas marinhas 
não fazem parte da dieta tradicional. Na América do Sul, os únicos países onde as algas são 
consumidas regularmente são o Chile, Peru e algumas Ilhas do Caribe, onde algumas espécies são 
encontradas à venda em feiras e mercados (Oliveira 1997).  

Registros da utilização das algas marinhas como fonte de hidrocolóides datam de meados do 
século XVII, quando a propriedade gelificante do ágar, extraído com água quente a partir de algas 
vermelhas, foi descoberta no Japão. Extratos da carragenófita “Irish Moss” (Chondrus crispus 

Stackhouse) tornaram-se populares no século XIX, e o início da produção comercial de alginatos 
ocorreu somente a partir de 1930. O uso industrial de ficocolóides expandiu rapidamente após a 
Segunda Guerra Mundial, mas foi limitado pela disponibilidade de matéria–prima. Desde então, várias 
pesquisas levaram gradualmente ao aprimoramento de técnicas de cultivo. Atualmente, 
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Figura 1: Estrutura básica de carragenanas (adaptado de Piculell 1995) 

aproximadamente 1 milhão de toneladas de alga úmida são coletadas para produzir os três tipos de 
ficocolóides. A produção total é de aproximadamente 55 mil toneladas, correspondente a US$ 585 
milhões (McHugh 2003).    

A indústria de algas marinhas é dinâmica e responde ao suprimento e às pressões de 
demanda que influenciam preços e áreas de cultivo no mundo. Entretanto, as populações naturais têm-
se mostrado insuficientes para atender a demanda de consumo, pois a explotação tem levado a um 
rápido declínio dos bancos naturais. A explotação de Eucheuma J. Agardh e Kappaphycus Doty nas 
Filipinas e na Tanzânia, e de Gracilaria Greville no Chile e no litoral nordeste do Brasil ilustram bem 
essa situação. O cultivo de algas, efetuado em escala extensiva no mar (cultivo comercial), é 
considerado uma das únicas alternativas para satisfazer a demanda crescente de matéria-prima, 
principalmente para a produção de ficocolóides, uma vez que os estoques naturais são insuficientes. 
As principais espécies cultivadas atualmente são: Laminaria japonica e Undaria pinnatifida 

(Phaeophyta), Eucheuma spp., Kappaphycus spp., Gracilaria spp. e Porphyra spp. (Rhodophyta) e 
Monostroma spp. Thuret (Chlorophyta) (Critchley 1993, Paula 2001). 

 

Carragenanas 
Carragenanas são polissacarídeos lineares sulfatados extraídos de várias espécies de Rhodophyta. 
Sua estrutura é baseada em sequências dissacarídicas repetidas de resíduos de β-D-galactopiranose 
ligados nas posições 1 e 3, e resíduos de α-D-galactopiranose ligados nas posições 1 e 4 (Piculell 
1995) (Figura 1); são extraídas de algas cultivadas essencialmente no Sudeste Asiático (Filipinas) 
sendo 88% extraídas do gênero Eucheuma J. Agardh e Kappaphycus Doty (McHugh 2003).  
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A produção de carragenana era originalmente dependente dos bancos naturais, especialmente 
de Chondrus crispus Stackhouse (conhecida popularmente como “Irish Moss”), com uma base de 
recursos limitada. Desde o início dos anos 70, a indústria tem se expandido rapidamente pela 
disponibilidade e possibilidade de cultivo de outras carragenófitas em países de águas quentes, com 
baixo custo de mão-de-obra. Atualmente, a maior parte das algas usadas para a produção de 
carragenana é proveniente de cultivos, embora exista ainda alguma demanda para a “Irish Moss”, 
originária de bancos naturais da Europa e Canadá, e alguns outros tipos de algas ainda não cultivadas 
da América do Sul (Goulard & Diouris 1998, McHugh 2003). 
 Apesar de uma nomenclatura alternativa ter sido introduzida por Rees e colaboradores, nos 
quais letras gregas se referem a unidades dissacarídicas repetidas “ideais”, atualmente são conhecidas 
pelo menos 15 frações diferentes de carragenanas, além de frações híbridas (Knutsen et al. 1994, 
Piculell 1995). As principais carragenanas disponíveis comercialmente são do tipo kappa, iota e lambda 

(Glicksman 1987). A carragenana kappa é um polímero alternado de D-galactose-4-sulfato com 
conformação 4C1 e 3,6-anidro-D-galactose com conformação 1C4; a carragenana iota é similar, exceto 
que a 3,6-anidro-D-galactose é sulfatada no carbono 2 (Figura 2). Entre esses dois tipos de 
carragenana existe um contínuo de composições intermediárias diferindo no grau de sulfatação do 
carbono 2. Na carragenana lambda, as unidades alternadas monoméricas são D-galactose-2-sulfato 
(ligada em 1,3), e D-galactose-2,6-disulfato (ligada em 1,4), ambas com conformação 1C4 (Glicksman 
1983) (Figura 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Estrutura de carragenana kappa e iota. R = H: kappa, R = SO3-: iota (adaptado de Piculell 1995) 
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As carragenanas comerciais diferem em sua composição e propriedades. A carragenana kappa 

produz um gel rígido, enquanto a iota produz um gel mais elástico. A carragenana lambda, por outro 
lado, não forma gel, mas é importante para fornecer uma textura cremosa. A mistura e o 
processamento cuidadoso dessas três frações resultam em um produto efetivo e funcional, segundo os 
usos pretendidos. Esses polissacarídeos são utilizados principalmente na indústria alimentícia por 
produzirem soluções de alta viscosidade e géis na água; além disso, reagem com proteínas, 
especialmente com a caseína (presente no leite). Isso torna possível a preparação de géis à base de 
leite altamente resistentes (Glicksman 1987). Outras aplicações, entretanto, incluindo cosméticos, 
fármacos, suspensões industriais e tinturas são de grande importância (Piculell 1995). 

As propriedades de uma dada fração de carragenana não podem ser entendidas meramente 
em termos de seu componente estrutural dominante. A quantidade, a natureza química e a distribuição 
de unidades heterogêneas formadas por diferentes tipos de carragenanas são fatores que podem ter 
uma grande influência naquelas próximas de suas estruturas ideais. Um método usual de estudo da 
ocorrência e distribuição dos residuos em hetero-unidades utiliza tratamentos com enzimas específicas, 
como as kappa e iota carragenases (que clivam seletivamente as ligações β (1→4) dos resíduos kappa 

e iota, respectivamente), seguidos por análises das frações resultantes por ressonância magnética 
nuclear do 13C (13C NMR) e/ou cromatografia de gel-permeação. Os resultados obtidos até o momento 
sugerem que mesmo carragenanas gelificantes aproximadamente puras (como por exemplo, 
carragenana kappa de Eucheuma cotonii (=K. alvarezii) ou carragenana iota de Eucheuma spinosum 

(=E. denticulatum)) são híbridas, onde ambas unidades kappa e iota estão contidas na estrutura 
primária e ocorrem em agrupamentos ou polímeros separados (Piculell 1995). 

 
Figura 3: Estrutura de carragenana lambda (adaptado de Piculell 1995) 
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O processamento de carragenanas requer investimentos em instalações e equipamentos, 
exigindo intensa mão-de-obra, energia e grande volume de água. Os processos de extração podem ser 
sofisticados ou simples, dependendo da especificação e da qualidade do produto final desejado (Paula 
& Pereira 1998).  Existem dois métodos comerciais para a produção de carragenanas, baseados em 
diferentes princípios. No método original – o único utilizado até a década de 1970 e início da década de 
1980 – a carragenana é extraída da alga quando aquecida em água, sendo o resíduo removido por 
filtração e a carragenana recuperada da solução por precipitação com álcool ou por congelamento e 
descongelamento. Essa carragenana produzida é denominada refinada. O processo de recuperação é 
caro em relação aos custos do segundo método, onde a carragenana não é extraída da alga. O 
princípio deste último é lavar a alga para remover tudo que se dissolva em solução alcalina e água, 
deixando a carragenana e outras matérias insolúveis na estrutura do talo. Esse resíduo insolúvel, 
composto por carragenana e celulose, é seco e vendido como carragenana semi-refinada. Por não ser 
necessário recuperar a carragenana da solução, o processo é mais curto e barato (McHugh 2003).  

Até o momento está bem estabelecido que a propriedade gelificante é única em carragenanas 
que formam estruturas em forma de hélice ordenada. A formação do gel é feita em duas etapas: a 
primeira etapa consiste na formação de duplas-hélices da cadeia de carragenana. Devido à sua 
conformação (4C1 e 1C4), estruturas de carragenanas kappa e iota permitem esse tipo de formação, 
enquanto a estrutura de carragenana lambda as inibe (conformação 4C1) (Figura 4). Na segunda etapa, 
uma rede tri-dimensional é formada através da associação de várias cadeias pelos "kinks" ou unidades 
de dobramento da cadeia. Esses "kinks" são resíduos irregulares ou precursores da 3,6-
anidrogalactose (isto é, galactose 6-sulfato ou galactose 2,6-dissulfato), possuindo conformação 4C1, 
ao invés da conformação hélice-compatível 1C4. Assim, esses resíduos interrompem as duplas-hélices 
formadas pelas cadeias de carragenana e permitem que a hélice dessa cadeia possa formar hélices 
com outras cadeias, provocando a formação de géis (Figura 4) (Glicksman 1983, Piculell 1995). A 
solução alcalina utilizada nos processos de extração consiste justamente em remover os "kinks" 6-
sulfato e substituí-los pelas pontes de 3,6-anidrogalactose para promover a formação das duplas-
hélices e melhorar a capacidade de gelificação (Goulard & Diouris 1998).  
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A gelificação não é determinada apenas pela formação de hélices. As propriedades de 

carragenanas são dependentes da composição do meio aquoso, especialmente do seu conteúdo 
iônico. Assim, é possível refinar as propriedades, tais como estabilidade térmica, elasticidade, 
resistência ao estresse e transparência óptica do gel simplesmente controlando a quantidade e o tipo 
de sais adicionados. Juntos, esses dois fatores (a variabilidade da estrutura química e a influência do 
meio) fazem as carragenanas gelificantes extremamente versáteis (Piculell 1995). 

A produção de carragenana é estimada em US$ 240 milhões anuais (McHugh 2003). A 
demanda mundial tem apresentado crescimento da ordem de 5% ao ano nos últimos 30 anos, com 
preços que variam de US$ 10 a US$ 30 kg-1, dependendo das suas especificações e qualidade (Bixler 
1996). A Europa possui o maior mercado para carragenanas (55%), sendo destacados em 2000 o 
Reino Unido (19%), França (15%), Dinamarca (13%) e Holanda (6%) (Mojica 2001). 

  
Maricultura de Macroalgas Marinhas 
O cultivo de macroalgas marinhas é uma tradição nos países orientais, principalmente no Japão, na 
China e na Coréia. Um exemplo bem sucedido é o cultivo da alga vermelha Porphyra C. Agardh que se 
estabeleceu aproximadamente há 300 anos no Japão e atualmente abrange 60 mil hectares, 
empregando 10 mil famílias e estendendo-se ainda para a China e a Coréia. Há cerca de três décadas, 
outras espécies começaram a ser cultivadas, como a alga verde Monostroma Thuret e as algas pardas 

 
Figura 4: Mecanismo de gelificação de carragenanas (segundo de Glicksman 1983) 
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Undaria Suringar e Laminaria J.V. Lamouroux, dentre outras, no Japão e na China, e as carragenófitas 
Eucheuma J. Agardh e Kappaphycus Doty nas Filipinas. Na América Latina, cultivos comerciais em 
larga escala, principalmente de Gracilaria Greville, são realizados apenas no Chile, embora cultivos em 
escala piloto sejam desenvolvidos em Cuba, na Venezuela e no Brasil (Oliveira 1997, Paula 2001).   

Os principais fatores limitantes para a produção das algas são a luz, os nutrientes, o 
hidrodinamismo e as inter-relações bióticas. A maricultura de Gracilaria, Eucheuma e Kappaphycus é 
feita em um sistema extensivo, sem adição de nutrientes e tratamento com produtos químicos. A taxa 
de crescimento e a produção têm sido amplamente utilizadas como os primeiros passos para avaliar o 
desempenho das algas para fins de maricultura, considerando que as taxas de crescimento são 
intrínsecas a uma dada espécie em resposta aos fatores ambientais. Do mesmo modo, a morfologia, as 
dimensões, a resistência e a longevidade do talo, entre outras características fisiológicas e 
reprodutivas, têm sido consideradas particularmente importantes em relação à seleção de técnicas e de 
locais de cultivo (Paula 2001). 

A maricultura de macroalgas está se tornando cada vez mais popular por resultar em menos 
impacto ambiental e degradação, ao invés da colheita descontrolada de populações selvagens. Essa 
atividade permite um maior controle nos processos biológicos e ambientais de acordo com: a 
disponibilidade de substrato, o uso de blocos de concretos, redes e cordas; a seleção de áreas com 
condições hidro-biológicas favoráveis; a captação de nutrientes através de fertilização artificial ou 
utilização de efluentes de outros cultivos de organismos marinhos; a prevenção de doenças, pestes e 
epífitas pela manipulação do sistema de maricultura; os processos de históricos de vida pela escolha 
de um local com condições ótimas para a espécie escolhida; e a produtividade e o produto final, pela 
seleção de linhagens com propriedades desejadas (Oliveira et al. 2005). 

Cultivos no mar ou em tanques visam uma produção massiva para comercialização, enquanto 
que cultivos em laboratório buscam o estudo do comportamento frente a diferentes variáveis de uma 
linhagem selecionada ou sua clonagem e propagação, e possibilitam experimentos em condições 
conhecidas e controladas. Uma das limitações dos resultados obtidos em laboratório é que, pelo seu 
reducionismo, nem sempre os resultados podem ser extrapolados para as situações de campo. 
Entretanto, possuem grande importância uma vez que permitem interpretar e prognosticar o 
comportamento do genótipo estudado, facilitando a seleção de técnicas de manejo e cultivo comercial. 
Assim, experimentos de laboratório relativamente simples, rápidos e de baixo custo, podem fornecer 
dados valiosos para uma análise preliminar da viabilidade de um cultivo comercial em determinado 
lugar, indicar procedimentos que permitam aumentar a produção de uma alga explotada em bancos 
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naturais por intermédio de técnicas de manejo, ou melhorar a produtividade de um cultivo (Oliveira et 

al. 1995). 
Diversos experimentos de cultivo de algas marinhas têm sido realizados no Brasil, estimulados 

pela demanda e mercado de agaranas e carragenanas. Entretanto, não existem ainda cultivos 
comerciais legalizados. Foram realizados experimentos diretamente no mar e em tanques fechados, 
com espécies de algas vermelhas nativas dos gêneros Gracilaria Greville, Hypnea J.V. Lamouroux, 

Pterocladiella Santelices & Hommersand, Solieria J. Agardh e Agardhiella F. Schmitz, desenvolvidos 
nos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará. Diversos aspectos limitantes foram verificados nesses experimentos, destacando-se 
a produção e/ou taxas de crescimento, variáveis sazonais, epifitismo e herbivoria. As perspectivas para 
o litoral brasileiro dependem de uma série de estudos, incluindo a avaliação de áreas potenciais mais 
favoráveis ao cultivo comercial (Paula & Pereira 1998, Paula 2001, Accioly 2004). 

 
Biotecnologia e Seleção de Linhagens 
A biotecnologia é um campo de pesquisa que envolve a aplicação das Ciências Biológicas para 
propósitos práticos e comerciais (Collantes et al. 1989). Recentemente, essa tecnologia tem sido 
empregada em espécies de macroalgas marinhas comercialmente importantes como Porphyra 

yezoensis Ueda e P. tenera Kjellman, Laminaria japonica J.E. Areschoug, Undaria pinnatifida (Harvey) 
Suringar, Chondrus crispus Stackhouse e espécies de Gracilaria Greville, Gelidium J.V. Lamouroux, 

Eucheuma J. Agardh e Kappaphycus Doty (van der Meer 1987).  
Uma das técnicas mais usuais é a cultura de tecidos de plantas, cujo princípio é utilizar 

procedimentos assépticos para o melhoramento de linhagens de interesse comercial. Dentro da cultura 
de tecidos, insere-se a técnica de micropropagação, cuja finalidade é multiplicar de forma rápida e 
massiva linhagens comercialmente importantes. No passado, os principais fatores limitantes da eficácia 
desse melhoramento eram a compatibilidade e a estabilidade de genes, além da duração do ciclo 
reprodutivo. Porém, através do conhecimento da totipotência celular e da micropropagação clonal foi 
possível manipular órgãos de plantas, tecidos ou células para produzir uma população de plântulas 
fenotipica e genotipicamente idênticas à planta mãe. Com isso, a propagação dessas plantas não foi 
somente facilitada, como foi possível cultivar e selecionar linhagens com o objetivo de melhorar suas 
propriedades (Collantes et al. 1989).  

A micropropagação possui claras vantagens: taxa de multiplicação rápida de espécies 
facilmente regeneráveis; ausência de restrições sazonais na produção da planta, uma vez que o 
estágio de propagação é baseado no laboratório; produção de plantas difíceis de serem propagadas, 
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de maneira que novas variedades e espécies podem ser introduzidas no mercado; benefícios de 
indivíduos melhores selecionados no campo e multiplicados para fornecer suficiente número de plantas 
matrizes; trabalho com volumes pequenos de material, facilitando seu transporte após coleta e 
preparação; manutenção e conservação de um banco de explantes e calos em condições de 
laboratório provenientes de plantas matrizes em demanda. A manipulação dos calos oferece múltiplos 
usos potenciais para a obtenção de células e protoplastos, para a aplicação de técnicas com a 
finalidade de fixar e/ou modificar genótipos e para a seleção de linhagens a partir de uma variante 
obtida em cultivo (Collantes et al. 1989, Collantes & Melo 1995, Collin & Edwards 1998).  

Entretanto, existem também algumas desvantagens: procedimentos caros para a preparação 
do meio de cultura, como o estabelecimento de condições assépticas; a utilização de autoclaves e 
salas de cultura com temperatura e luz controladas; procedimentos complexos com o estoque da 
planta-mãe para prevenir contaminações por patógenos; período extensivo de pesquisa e 
desenvolvimento para estabelecer condições de cultura para novas espécies ou variedades que são 
difíceis de regenerar; falta de conhecimento a respeito de aspectos técnicos de cultivos unialgáceos e 
axênicos; dificuldade na indução de diferenciação de calos e plantas; e desconhecimento em muitos 
casos dos níveis de ploidia e dos cariótipos das espécies em estudo. Embora essas limitações existam, 
considera-se que os benefícios potenciais da aplicação dessas técnicas compensam qualquer uma das 
dificuldades mencionadas (Collantes & Melo 1995, Collin & Edwards 1998). 

 
Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.C. Silva 

O gênero Kappaphycus Doty pertence à Divisão Rhodophyta, Classe Florideophyceae, Ordem 
Gigartinales e Família Solieriaceae, e foi segregado do gênero Eucheuma por Doty (1987) pela 
presença de carragenana kappa, cistocarpos hemisféricos inseridos diretamente nos eixos principais 
do talo e formação do eixo central a partir de células medulares organizadas em feixes (Areces 1995).  

Kappaphycus alvarezii é uma espécie perene, com alternância de três gerações no seu 
histórico de vida: esporofítica, gametofítica e carposporofítica, sendo as duas primeiras isomórficas e a 
última parasita do gametófito feminino. Órgãos reprodutores masculinos são difíceis de serem 
reconhecidos em meio natural e não foram encontrados em plantas cultivadas. Ocorre principalmente 
em áreas de recifes de coral da região do Indo-Pacífico, do Leste da África até Guam, China, Japão e 
ilhas do Sudeste Asiático (Doty 1987, Areces 1995). É encontrada na parte superior da zona infralitoral, 
abaixo da linha de maré baixa, em áreas onde o fluxo de água é de baixo a moderado (McHugh 2003). 

Espécimes de K. alvarezii habitam geralmente áreas rasas e são bem adaptados a altos níveis 
de iluminação em ambientes com mais de 200 dias ensolarados ao ano. Preferem águas claras e 
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limpas e suportam águas turvas causadas por sedimentos em suspensão, quando não são constantes 
ou por períodos muito prolongados. Crescem em uma temperatura de água compreendida entre 20°C 
e 32°C e salinidades superiores a 30 ups. Para o seu desenvolvimento, concentrações de amônio e 
nitrato em torno de 1 a 2 μmol e de fósforo de 0,5 a 1,0 μmol são suficientes (Doty & Norris 1985, Glenn 
& Doty 1990, Luxton 1993, Areces 1995). 

Sinais de estresse são observados pela doença “ice-ice” e pela descoloração de ápices, que 
podem ser induzidos, por exemplo, por alta temperatura da água, exposição prolongada ao ar durante 
a maré baixa, chuvas, baixa salinidade devido à intrusão de água doce e herbivoria. Sob condições 
estressantes a alga pode ser incapaz de controlar populações de bactérias no talo (como Vibrio sp. e 
Chytophoga sp.), que destroem as paredes das células medular e epidermal, provavelmente através 
das enzimas celulase e/ou carragenase. Áreas infectadas desmancham ao toque e assumem uma cor 
esbranquiçada, deixando o talo vulnerável e quebradiço se exposto a correntes (Oliveira et al. 2005). 

A espécie, juntamente com Eucheuma denticulatum (N.L. Burman) F.S. Collins & Hervey, é 
comercialmente importante, respondendo por aproximadamente 88% da matéria-prima mundial 
processada para produção de carragenana (McHugh 2003). “Cotonii” é a denominação comercial para 
as duas espécies de Kappaphycus cultivadas (K. alvarezii e K. striatum (F. Schmitz) Doty ex P.C. Silva) 
produtoras de carragenana kappa, sendo que a primeira varia muito na forma como resultado do meio 
ambiente no qual ela cresce (Doty 1988, Ask & Azanza 2002). Em alguns países, a própria planta 
fresca faz parte da dieta alimentar, como componente de saladas ou como picles, podendo ser ainda 
utilizada em cultivos integrados atuando como biofiltro (Doty 1987, Qian et al. 1996).  

A maricultura de E. denticulatum e das espécies do gênero Kappaphycus no sul das Filipinas 
modificou em apenas 10 anos a fisionomia mundial da indústria de carragenana, iniciada em escala 
comercial na década de 1940 (Areces 1995). Até 1975, aproximadamente 75% da matéria-prima 
empregada pelos países ocidentais para a produção de carragenana era fornecida pelo Canadá. Seu 
processamento industrial utilizava Chondrus crispus Stackhouse e várias espécies dos gêneros 
Gigartina Stackhouse e Iridaea Bory de Saint-Vincent, próprias de latitudes médias e altas. Nesse 
mesmo ano, 95% da alga seca exportada das Filipinas já era originária dos cultivos de K. alvarezii, K. 

striatum e E. denticulatum e a partir de então, linhagens derivadas desses cultivos foram introduzidas 
em mais de 20 países, com propósitos de maricultura (Areces 1995, Paula & Pereira 1998, Paula et al. 

1998a, Paula 2001). Atualmente a produção mundial de carragenófitas provenientes dos cultivos das 
Filipinas, Indonésia e Tanzânia atinge a cifra anual de 100.000 toneladas, sendo 85% proveniente de K. 

alvarezii e 15% de E. denticulatum. Embora a produção dessas espécies tenha aumentado nos últimos 
25 anos, pouco progresso foi obtido nas técnicas de cultivo (Paula & Pereira 1998). 
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Os cultivos comerciais são realizados em larga escala empregando o sistema conhecido como 
"tie-tie", onde porções do talo são amarradas em cabos de cultivo e esses são mantidos fixos ao fundo 
ou em sistemas flutuantes, como balsas ou "long-lines". A propagação de K. alvarezii é um processo de 
caráter contínuo baseado na sua multiplicação vegetativa através de ciclos sucessivos de cultivo por 40 
a 60 dias. Variações desse sistema têm sido testadas ainda sem sucesso comercial, visando minimizar 
a mão-de-obra exigida (Areces 1995). Sistemas de policultivo oferecem a oportunidade de aumentar a 
eficiência dos cultivos comerciais, diminuindo os custos e/ou aumentando a produção (Ask & Azanza 
2002). Neish & Ask (1995) sugerem que sistemas específicos poderiam ser desenvolvidos para 
projetos de maricultura integrados. 

Os cultivos são desenvolvidos com baixos custos de capital inicial e operacional e com mão-
de-obra pouco especializada. As algas secas, conseqüentemente, são comercializadas a baixos 
preços, sendo este o principal problema referido pelos produtores (Paula & Pereira 1998). O material 
algáceo bruto é avaliado e diferenciado pelo conteúdo e pela qualidade da carragenana, e não apenas 
pela alga vendida por peso. Quanto melhor a qualidade da carragenana, maior será o valor da planta. 
O controle de qualidade começa com uma atenção cuidadosa da seleção de propágulos saudáveis, 
dos métodos de cultivo e dos manuseios pós-colheita (secagem, embalagem e estocagem). Todos 
esses fatores contribuem para a qualidade geral do material (Hurtado et al. 2005).  

Cultivos experimentais foram desenvolvidos em diversos países, mas sua implantação 
comercial ocorreu em poucos, sugerindo muitos fatores determinantes de sua viabilidade, como os 
custos do plantio, coleta e secagem, transporte, processamento e comercialização (Paula & Pereira 
1998). 

 
Introdução de Kappaphycus alvarezii no Brasil 
A espécie Kappaphycus alvarezii foi introduzida experimentalmente em 1995, no Instituto de Pesca da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Ubatuba, São Paulo), com o objetivo de desenvolver 
estudos básicos (marinomia) como suporte para a implantação de cultivos comerciais no litoral 
brasileiro, sendo aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) (Paula 2001). 

Os experimentos foram iniciados a partir de um ramo de um tetrasporófito de cor marrom, 
cedido pelo Dr. Masao Ohno (Usa Marine Institute, University of Kochi, Japan), proveniente de um 
cultivo experimental japonês e originário de cultivos comerciais das Filipinas. Esse ramo foi propagado 
em cultura unialgácea durante 10 meses no Laboratório de Algas Marinhas “Edison José de Paula” 
(USP) antes da transferência para o mar (Paula & Pereira 1998, Paula et al. 1998a). 
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A espécie é até hoje cultivada em balsa flutuante, pelo sistema “tie-tie”, e propagada 
vegetativamente (Paula et al. 1998a). Do tetrasporófito original, tetrasporófitos de colorações verde e 
vermelha surgiram espontaneamente e foram cultivados simultaneamente por propagação vegetativa 
(Paula et al. 1998b). Além desses, plantas derivadas da germinação de tetrásporos, com coloração e 
tamanho diferentes foram obtidas, sendo apenas uma selecionada para o cultivo no mar, denominada 
linhagem G11 por Paula et al. (1999). No presente trabalho, a linhagem G11 recebeu a denominação 
linhagem "Edison de Paula", em homenagem ao seu criador. 

Diversos estudos foram realizados com a espécie desde o início dos cultivos no litoral paulista: 
a) cultivo in vitro e taxas fotossintéticas (Erbert 2001, Paula et al. 2001), b) introdução no mar e 
maricultura (Paula 2001, Paula & Pereira 1998, Paula et al. 1998a, 2002, Paula & Pereira 2003), c) 
cultivo integrado com camarões e mexilhões (Lombardi et al. 2001a, 2001b), d) teor e propriedades de 
carragenanas (Hayashi 2001, Hayashi et al. 2006, Hayashi et al. 2007), e) seleção de linhagens (Paula 
et al. 1999), f) aspectos reprodutivos e biológicos (Contador 2001, Bulboa & Paula 2005). 

Os resultados obtidos durante 10 anos de experimentos evidenciam características favoráveis 
das linhagens para o cultivo comercial no Brasil. Destacam-se: a adaptação da espécie na região, com 
altas taxas de crescimento (entre 4,5% e 8,0% dia-1), bom teor de carragenanas durante todo o ciclo 
anual (entre 20% e 40% de carragenana semi-refinada e entre 12% e 28% de carragenana refinada) e 
a regularidade das variações sazonais desses dois parâmetros, que pode ser utilizada para a previsão 
e o controle da produção. A sazonalidade do crescimento foi relacionada principalmente à temperatura, 
e a herbivoria foi o principal fator limitante da espécie na região. Não foram observados indícios de 
riscos ambientais (Hayashi 2001, Paula et al. 2001, Paula & Pereira 2003, Hayashi et al. 2006).  

As altas taxas de crescimento e o comportamento previsível da produção de biomassa 
observados no cultivo experimental realizado na região de Ubatuba, SP, sugerem a possibilidade de 
cultivo da espécie em grande parte do litoral brasileiro, particularmente em latitudes menores, com 
temperaturas mais altas. Considerando-se as características da espécie, o maior desafio de sua 
maricultura é conseguir uma produção alta, sustentada e de boa qualidade a preços competitivos. Um 
programa estratégico que contemple o estudo de vários aspectos do seu ciclo produtivo, isto é, cultivo, 
processamento e comercialização, se faz necessário uma vez que faltam pesquisas básicas em várias 
áreas do conhecimento, antes que se possa recomendar a implantação de cultivos comerciais (Paula & 
Pereira 1998).   
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Objetivos 
 Com base em estudos sobre a cultura de tecidos para a micropropagação de plantas matrizes, 
seleção de melhores linhagens para cultivo e desenvolvimento de novas linhagens; a utilização da 
espécie como biofiltro em cultivos integrados com peixes; e os efeitos de diferentes protocolos de 
cultivo no rendimento e na qualidade das carragenanas, segundo parâmetros comerciais, esse trabalho 
teve como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento das bases bio-tecnológicas para a 
maricultura sustentada de Kappaphycus alvarezii, introduzida experimentalmente no Brasil. 
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Abstract 
The technique of culture tissue was utilized for micropropagation of Kappaphycus alvarezii with the objectives to 
keep a seed stock of matrix plants in laboratory, to select the better strains for in vitro culture and to produce 
polyploids through the colchicine use. Five strains (brown, green and red tetrasporophytes, female gametophyte 
and “Edison de Paula” strain, EP, originated from tetraspore progeny) were tested to define the experimental 
system more suitable for micropropagation. Effects of culture media (seawater enriched with half-strength of von 
Stoch’s (VS 50) or Guillard & Ryther’s solutions (F/2 50), or synthetic medium ASP 12 – NTA, with or without 
gelling agent), glycerol, phytoregulators (IAA, 2,4-D, and BA, alone or in combination), irradiances and 
mechanical agitation on callus formation, regeneration from explants and from callus were analyzed. Explants of 
EP strain were treated with colchicine (0.01%) during 24h, 48h, 72h and 14 days. This strain presented the 
highest callus formation and regeneration from explants in VS 50.  Regeneration from callus was very rare in all 
strains. The strain EP presented contamination with a filamentous species of the genus Acrochaetium, which was 
inhibited with glycerol (90mM). Treatments with glycerol and BA (5 mg L-1) or IAA:BA (5:1 mg L-1) stimulated the 
regeneration from explants. Explants treated with colchicine showed higher rates of regeneration than those 
without colchicine, although these differences were significant during 14 days. In this treatment, the growth rate 
was significantly lower than that of control. In the present work, the EP strain presented a great potential because 
of a good performance in the cultures. Besides, the exogenous application of phytoregulators (BA and IAA:BA)  
stimulated the regeneration process. Although we did not analyze the chromosome numbers of explants treated 
with colchicine, this substance could influence the regeneration from explants. Our results indicate that 
phytoregulators (BA or IAA: BA) stimulated regeneration process, and colchicine produced explants with potential 
for regeneration. Both factors could be useful for improving the micropropation of K. alvarezii. 
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Resumo 
A técnica de cultura de tecidos foi utilizada para a micropropagação de Kappaphycus alvarezii com os objetivos 
de manter um estoque de plantas matrizes em laboratório, selecionar as melhores linhagens para cultura in vitro 
e produzir poliplóides através do uso de colchicina. Cinco linhagens (tetrasporófitos marrom, verde e vermelho, 
gametófito feminino e linhagem “Edison de Paula”, EP, originada a partir da germinação de tetrásporos) foram 
testadas para definir o sistema experimental mais adequado para a micropropagação. Efeitos de meios de 
cultura (água do mar enriquecida com 50% de solução de von Stosch (VS 50) ou de Guillard & Ryther (F/2 50), 
ou meio sintético ASP 12-NTA, com e sem agente gelificante), glicerol, fitorreguladores (AIA; 2,4-D e BA, 
isolados ou em combinação), irradiâncias e agitação mecânica na formação de calos e na regeneração a partir 
dos explantes e dos calos foram analisados. Os explantes da linhagem EP foram tratados com colchicina 
durante 24, 48 e 72 horas e 14 dias. Essa linhagem apresentou as maiores taxas de formação de calos e 
regeneração a partir de explantes em meio VS 50. A regeneração a partir dos calos foi muito rara em todas as 
linhagens. A linhagem EP apresentou contaminação por uma alga filamentosa do gênero Acrochaetium, cujo 
crescimento foi inibido com a adição de glicerol (90 mM). Tratamentos com glicerol e BA (5 mg L-1) ou AIA:BA 
(5:1 mg L-1) estimularam a regeneração a partir de explantes. Explantes tratados com colchicina apresentaram 
maiores taxas de regeneração do que aqueles não tratados, embora essas diferenças fossem significativas 
apenas no tratamento de 14 dias. Nesse tratamento, a taxa de crescimento foi significativamente menor que a do 
controle. No presente trabalho, a linhagem EP apresentou um grande potencial por apresentar um bom 
desempenho nas culturas. Além disso, foi verificado que a aplicação exógena de fitorreguladores (BA e AIA:BA) 
estimularam o processo de regeneração. Apesar do número de cromossomos dos explantes submetidos ao 
tratamento com colchicina não ter sido analisado, verificou-se que a colchicina influenciou a regeneração a partir 
dos explantes. Nossos resultados indicam que os fitorreguladores (BA ou AIA: BA) estimularam o processo de 
regeneração e a colchicina produziu explantes com potencial para a regeneração. Esses fatores podem auxiliar 
no aperfeiçoamento da micropropagação de K. alvarezii. 
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INTRODUÇÃO 
Desde o início dos cultivos comerciais na década de 1970, espécies de Kappaphycus Doty e 
Eucheuma J. Agardh são propagadas vegetativamente. A propagação clonal repetida das mesmas 
plantas tem levado a uma perda da variabilidade genética associada principalmente a três fatores: a) 
crescimento baixo devido à qualidade das plantas matrizes iniciais, b) redução do rendimento, da 
resistência do gel e da qualidade das carragenanas e c) aumento da susceptibildade a doenças (Trono 
& Lluisma 1992, Hurtado & Cheney 2003).  

O melhoramento da espécie pode ser realizado a partir da seleção de linhagens, manipulação 
gênica e produção de transgênicos. Linhagens de Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.C. Silva com 
maior rendimento de carragenana e crescimento mais rápido poderiam aumentar em até 2% as taxas 
de crescimento ao dia e triplicar a produção num período de seis semanas de cultivo (Ask & Azanza 
2002). De acordo com van der Meer (1987), mesmo quando o conhecimento genético de uma 
determinada espécie é mínimo, o cultivo pode ser melhorado pela seleção cuidadosa de indivíduos em 
gerações anteriores do cultivo ou em estoques de plantas matrizes de populações selvagens.  

A aplicação da micropropagação em algas marinhas importantes comercialmente é orientada 
para a produção de calos e protoplastos com o objetivo de aumentar os estoques de plantas matrizes 
para os cultivos e produzir um grande número de indivíduos uniformes. Tais técnicas podem ser 
utilizadas para diminuir o período de desenvolvimento requerido em abordagens tradicionais de cultivo 
(como padrões sazonais de ciclos reprodutivos) (Collantes et al. 1989, Collin & Edwards 1998). Estudos 
anteriores demonstraram que a micropropagação de K. alvarezii pode ser bem sucedida, com a 
produção de propágulos em 4 a 8 semanas (Dawes & Koch 1991). Reddy et al. (2003) observaram que 
plantas originadas da cultura de tecidos apresentaram uma taxa de crescimento diária de 1,5 a 1,8 
vezes maior que plantas propagadas vegetativamente quando cultivadas em fazendas marinhas da 
Índia. Segundo esses autores, o alto potencial de desenvolvimento dos embriões somáticos é uma 
ferramenta promissora para a produção clonal rápida e em massa dos estoques para cultivos 
comerciais.  

Apesar das vantagens, a aplicação da técnica de cultura de tecidos em macroalgas marinhas 
tem enfrentado vários problemas, objetivos atualmente de um campo amplo de investigação, dentre os 
quais é destacado: a obtenção de cultivos axênicos mediante o uso de anti-sépticos e/ou antibióticos, a 
dissociação mecânica ou enzimática do talo algáceo para a obtenção de protoplastos e a indução do 
crescimento e diferenciação mediante reguladores de crescimento vegetal. As respostas obtidas tem 
sido promissoras, mas precisam de um aperfeiçoamento para que essa metodologia de cultivo possa 
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ser aplicada como complemento das técnicas tradicionais de produção massiva de algas de interesse 
comercial (Collantes & Melo 1995). 

Fontes de carbono orgânico e reguladores de crescimento vegetal são compostos que 
favorecem a propagação in vitro de macroalgas, embora as concentrações ótimas difiram de espécie 
para espécie. As fontes de carbono sustentam os requerimentos de carbono para o crescimento e 
desenvolvimento, enquanto que os reguladores de crescimento direcionam o padrão de crescimento e 
desenvolvimento para células e tecidos (Garcia-Jimenez et al. 1998). Embora componentes naturais 
sejam disponíveis, os reguladores mais utilizados são as auxinas e citocininas sintéticas, como o ácido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e o ácido indolil-3-butírico (IBA), no primeiro caso e a cinetina (K), no 
segundo caso (Collin & Edwards 1998). 

Através do uso de uma variedade de técnicas, incluindo cultivo intensivo e seleção, mutações 
induzidas por raios-X e tratamentos com colchicina, linhagens novas e melhoradas de Laminaria J.V. 
Lamouroux foram produzidas, resultando em uma maior produção e expansão geográfica da indústria 
de cultivo na China (Cheney 1984). A colchicina é um alcalóide extraído de Colchicum autumnale 

Linnaeus (Liliaceae), o qual inibe a formação das fibras do fuso nas células em divisão, formando 
células com o dobro do número de cromossomos e estimulando a poliploidia (De Robertis & De 
Robertis 1980). 
 Neste trabalho, a técnica de cultura de tecidos foi aplicada para a micropropagação de talos de 
K. alvarezii com a finalidade de criar um estoque de plantas matrizes em laboratório e selecionar as 
linhagens mais resistentes aos cultivos in vitro. Essa técnica foi utilizada ainda visando à produção de 
linhagens poliplóides através do uso de colchicina. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram realizados experimentos para selecionar a linhagem e o meio de cultura mais adequados para 
micropropagação, além de analisar a influência de fatores como irradiância, fonte de carbono e 
agitação mecânica no processo de regeneração. Experimentos para produção de linhagens poliplóides 
através da utilização de colchicina foram também realizados. 

No presente estudo, foram considerados dois tipos de regeneração: indireta, quando a 
regeneração é originada a partir de células do calo, e direta, quando a regeneração é originada a partir 
de células do explante (qualquer região do talo). 
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1. Linhagens estudadas 
Foram utilizadas 5 linhagens de K. alvarezii (tetrasporófitos marrom, MR, verde, VD, e vermelho, VM, 
gametófito feminino marrom e uma linhagem derivada da germinação de tetrásporos, denominada 
“Edison de Paula”, EP, de coloração marrom) provenientes de culturas unialgáceas estabelecidas por 
Paula et al. (2001) e mantidas no Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de Paula” da 
Universidade de São Paulo.  

Os ramos dessas linhagens foram cultivados em água do mar esterilizada (32 ups) enriquecida 
com solução Guillard & Ryther a 25% (F/2 25, segundo McLachlan 1973). Os cultivos foram realizados 

em fotoperíodo de 14 h, temperatura de 25°C (±1°C) e irradiância de 200 (±10) μmol fótons. m-2. s-1. A 

aeração foi empregada em intervalos alternados de 30 minutos. 
Esses ramos foram transferidos para o Laboratório de Cultura de Algas “Marilza Cordeiro 

Marinho” da Seção de Ficologia do Instituto de Botânica, onde todos os experimentos foram realizados 

nas seguintes condições: fotoperíodo de 14 h, temperatura de 23 ± 2°C e irradiância de 40 (±10) μmol 

fótons. m-2. s-1. 
 
2. Obtenção de explantes axênicos 
Culturas axênicas foram obtidas segundo metodologia descrita por Yokoya (1996). Ramos de K. 

alvarezii de aproximadamente 5 cm de comprimento foram incubados com 2 mL L-1 de solução 
antimicótica e antibiótica (composta por 10.000 unidades mL-1 de penicilina G, 10 mg mL-1 de sulfato de 
estreptomicina e 25 μg mL-1 de anfotericina B – Sigma) e 0,1 μg mL-1 de nistatina (Sigma) diluídas em 
água do mar esterilizada enriquecida com solução von Stoch a 50% (VS 50, segundo McLachlan 1973) 
por dois dias. Após esse período, as plantas foram submetidas a um procedimento de assepsia, 
constituído de lavagens com solução de hipoclorito de sódio a 0,05% e detergente orgânico (Amway) a 
2% seguidas de sucessivas lavagens com água do mar esterilizada no interior de uma câmara de fluxo 
laminar. Segmentos do talo com aproximadamente 3 mm de espessura (explantes) foram seccionados 
e inoculados no meio de cultura descrito em cada experimento. 
  
3. Efeitos de diferentes meios de cultura 
a) Taxas de sobrevivência, explantes axênicos e indução de calos 
Foram testados 3 meios de cultura previamente autoclavados, constituídos de água do mar esterilizada 
(30 ups) enriquecida com solução von Stosch a 50% (VS 50) ou com solução Guillard & Ryther a 50% 
(F/2 50), e meio sintético ASP 12 - NTA (ASP 12, segundo Iwasaki 1961, Sigma). Os meios foram 
testados com adição de ágar na concentração de 0,5% (Merck). Para cada tratamento foram utilizados 
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3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de cultura, com 8 a 10 explantes por frasco dos 
tetrasporófitos MR, VD, VM e linhagem EP. O experimento teve duração de 45 dias e os meios de 
cultura foram renovados em intervalos de 15 dias.  
 
b) Indução de regenerações 
Foram testados 3 meios de cultura líquidos: VS 50, F/2 50 e ASP 12. Para cada tratamento foram 
utilizados 3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de cultura com os explantes sobreviventes do 
experimento anterior (de 1 a 9 explantes por frasco). O experimento teve duração de 35 dias e os 
meios de cultura foram renovados semanalmente.  
 
4. Fatores indutores do processo de regeneração 
Calos do tetrasporófito MR, linhagem EP e gametófito feminino foram induzidos em meio de cultura VS 
50 com 0,7% de ágar. O cultivo para indução de calos teve duração de 41 dias e os meios de cultura 
foram renovados a cada 14 dias. 

Com o objetivo de estimular o processo de regeneração foram realizados experimentos 
utilizando meio VS 50, com ou sem adição de ágar e de glicerol (Synth), em duas irradiâncias. Os 
seguintes tratamentos foram testados: 

a) VS 50 com 0,3% de ágar, e transferência após 14 dias dos calos para meio VS 50 sem ágar 
(meio líquido); 

b) VS 50 sem glicerol nas irradiâncias de 20 ± 3 e 30 ± 3 μmol de fótons m-2 s-1; 

c) VS 50 com glicerol (90 mM) nas duas irradiâncias citadas acima. 
Os experimentos tiveram duração de 99 dias e os meios de cultura foram renovados a cada 14 

dias. Após esse período os calos que sobreviveram foram transferidos para o meio VS 50 e cultivados 
por 35 dias. As renovações dos meios de cultura foram semanais. 

Experimentos para testar um meio de cultura com baixas concentrações do agente gelificante 
ou a utilização de agitação mecânica para estimular a regeneração foram também realizados. Os 
seguintes tratamentos foram testados: 

a) VS 50 com 0,1% de ágar; 
b) VS 50 com 0,3% de carragenana (extraída de K. alvarezii cultivada em Ubatuba); 
c) VS 50 com glicerol (90 mM) e agitação mecânica contínua.  
Todos os meios foram autoclavados e os experimentos tiveram uma duração de 42 dias, sendo 

os meios de cultura renovados a cada 14 dias. 
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5. Efeitos dos fitorreguladores no processo de regeneração 
a) Regeneração indireta 
Calos da linhagem EP foram induzidos em meio de cultura VS 50 com 0,7% de ágar durante 40 dias. 
Os meios de cultura foram renovados em intervalos de 14 dias. 

Para indução da regeneração indireta, os calos foram transferidos para o meio VS 50 com 
glicerol (90 mM - Sigma), previamente autoclavados, com a adição dos seguintes fitorreguladores: a) 
0,5 mg L-1 (2,4D 0,5) ou 5,0 mg L-1 (2,4D 5,0) de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4D - Sigma); b)  0,5 
mg L-1 (BA 0,5) ou 5,0 mg L-1 (BA 5,0) de 6-benzilaminopurina (BA - Sigma) c) combinação de ácido 
indolil-3-acético (AIA - Sigma) e BA na proporção de 5:1 (mg L-1) (AIA:BA 5:1). Como controle foi 
utilizado meio de cultura sem adição de fitorreguladores. 

Para cada tratamento foram utilizados 3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de 
cultura, com 5 calos em cada. Os cultivos foram realizados por 35 dias e os meios de cultura foram 
renovados em intervalos de 14 dias. Após esse período os explantes foram transferidos para meio 
líquido VS 50 e cultivados por 23 dias. Os meios de cultura foram renovados semanalmente nesse 
período. 

 
b) Regeneração Direta  
Explantes da linhagem EP foram cultivados em meio VS 50 com glicerol (90 mM), previamente 
autoclavados, com a adição dos seguintes fitorreguladores: a) 0,5 mg L-1 (AIA 0,5) ou 5,0 mg L-1 (AIA 
5,0) de AIA; b) 0,5 mg L-1 (2,4D 0,5) ou 5,0 mg L-1 (2,4D 5,0) de 2,4D; c) 0,5 mg L-1 (BA 0,5) ou 5,0 mg   
L-1 (BA 5,0) de BA e d) combinação de AIA:BA na proporção 1:1 (mg L-1) (AIA:BA 1:1), 1:5 (mg L-1) 
(AIA:BA 1:5) ou 5:1 (mg L-1) (AIA:BA 5:1). Como controle foi utilizado meio de cultura sem adição de 
fitorreguladores. 

Para cada tratamento foram utilizados 3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de 
cultura com 5 explantes em cada. Os cultivos foram realizados por 61 dias e os meios de cultura foram 
renovados em intervalos de 14 dias.  
 
6. Efeitos da Colchicina no processo de regeneração 
a) Regeneração Indireta 
Calos do tetrasporófito MR, gametófito feminino e linhagem EP foram induzidos em meio de cultura VS 
50 com 0,7% de ágar. O cultivo para indução de calos teve duração de 70 dias e os meios de cultura 
foram renovados a cada 14 dias. 
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 Essas linhagens foram selecionadas por apresentarem ploidias supostamente diferentes, 
podendo ser um parâmetro importante para os experimentos com colchicina. A linhagem EP foi 
selecionada ainda por apresentar melhor desempenho na cultura de tecidos, segundo resultados 
obtidos nos experimentos anteriores. 
 Os cultivos foram realizados em meio VS 50, previamente autoclavados, com os seguintes 
tratamentos: a) 5 mg L-1 de BA, sem colchicina; b) incubação de 24 horas em 0,01% de colchicina; c) 
incubação de 24 horas em combinação de 0,01% de colchicina e BA (5 mg L-1); d) incubação de 48 
horas em 0,01% de colchicina e e) incubação de 48 horas em combinação de 0,01% de colchicina com 
BA (5 mg L-1). Como controle foi utilizado meio de cultura sem adição de colchicina e BA.   

Para cada tratamento foram utilizados 3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de 
cultura, com 9 calos em cada. O experimento teve duração de 15 dias. 
 
b) Regeneração Direta 
Explantes da linhagem EP foram cultivados em meio VS 50 com glicerol (90 mM), previamente 
autoclavado, e incubações de 24, 48 e 72 horas, e 14 dias em 0,01% de colchicina foram testadas. 
Como controle, foi utilizado meio VS 50 sem colchicina.  

No controle, foram utilizados 3 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio de cultura com 5 
explantes em cada. Nos tratamentos, foram utilizados 10 frascos (repetições) contendo 30 mL de meio 
de cultura com 6 a 8 explantes em cada. O experimento teve duração de 73 dias e os meios de cultura 
foram renovados em intervalos aproximados de 7 dias. Após esse período, os explantes foram 
transferidos para meio de cultura VS 50 sem glicerol, onde foram mantidos por 43 dias. O meio de 
cultura foi renovado semanalmente.  

Foram realizados experimentos para analisar a taxa de crescimento das plântulas resultantes 
desses tratamentos, com duração de 35 dias. Para cada tratamento, 4 frascos (repetições) com 
biomassa inicial de plântulas de aproximadamente 0,3 g foram separados. O controle constituía de 
algas cultivadas em meio VS 50 sem colchicina. A renovação de meio de cultura foi feito a cada 15 
dias. 
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7. Análises de dados e estatísticas 
As taxas de sobrevivência de explantes axênicos e de formação de calos foram calculadas como o 
número de explantes vivos, axênicos ou de calos formados pelo número total de explantes inoculados, 
dentro de cada repetição, e expressos em porcentagem. Foram registrados ainda o número de 
regenerações diretas e indiretas por explante, por repetição.  

As taxas de crescimento diário (TC) foram avaliadas segundo Lignell & Pedersén (1989): 
TC = [(Mf/Mi)1/t – 1] x 100, onde Mf é a biomassa final (g) das algas após t dias de cultivo e Mi é 

a biomassa inicial (g) no início dos cultivos.  
Os resultados obtidos foram submetidos às análises de variância, uni ou multifatorial, ou de 

medidas repetidas, seguidas de testes a posteriori do tipo Duncan (multifatorial), Tukey (unifatorial), 
Newman-Keuls (medidas repetidas com n iguais) e Unequal N (medidas repetidas com n diferentes) 
quando necessário, considerando p<0,05. Todas as análises foram realizadas no programa Statistica 

(versão 6.0). 

 
RESULTADOS 
1. Efeitos de diferentes meios de cultura 
a) Taxas de sobrevivência, explantes axênicos e indução de calos 
Não foram observadas diferenças significativas nas taxas de sobrevivência dos explantes entre as 
linhagens e entre os meios testados (nesse último caso, considerando apenas as linhagens 
tetrasporofíticas). A linhagem EP apresentou diferenças significativas nas taxas de sobrevivência de 
explantes cultivados em ASP 12, quando comparados com explantes cultivados em VS 50 e F/2 50 
(Figura 1A).  

As linhagens MR, VD e EP apresentaram taxas de explantes axênicos significativamente 
maiores quando cultivados em meio VS 50 e F/2 50 em relação àqueles cultivados em meio ASP 12. A 
linhagem VM não apresentou diferenças significativas nos meios testados (Figura 1B). As primeiras 
linhagens apresentaram ainda taxas de explantes axênicos significativamente maiores que a linhagem 
VM, quando cultivadas em meio VS 50. Em meio F/2 50, apenas a linhagem MR apresentou diferenças 
significativas com a linhagem VM, enquanto que no meio ASP 12, não foram observadas diferenças 
significativas entre as linhagens (Figura 1B). 

Os explantes de todas as linhagens estudadas formaram dois tipos de calos: a) filamentoso 
formado na superfície exposta ao ar, constituído por filamentos originados pela divisão de células 
corticais e medulares (Figura 2A), e b) compacto, formado na superfície do explante em contato com o 
meio de cultura, constituído pela divisão de células corticais e medulares que se organizaram de forma 
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semelhante ao talo (i.e. regiões cortical e medular, Figuras 2A e 2B). A linhagem EP apresentou ainda 
proliferação e crescimento de filamentos na região do explante em contato com o meio de cultura 
(Figura 2C e 2D). Os calos filamentosos se formaram após 15 dias de cultivo, e durante todo período 
experimental foi observado um crescimento gradativo dos calos, em todas as linhagens.   

A linhagem MR apresentou taxa de formação de calos significativamente maior quando 
cultivada em meio F/2 50 em relação aos outros meios. A linhagem EP, por sua vez, apresentou taxas 
significativamente maiores quando cultivada em meio VS 50 e F/2 50, em relação ao meio ASP 12 
(Figura 1C). Para as demais linhagens, não foram observadas diferenças significativas entre os meios 
testados. A linhagem EP apresentou taxas significativamente maiores que as linhagens MR e VM, 
quando cultivada em VS 50, enquanto que o tetrasporófito MR, quando cultivado em meio F/2 50, 
apresentou diferenças significativas apenas em relação à linhagem VM (Figura 1C). 
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Figura 1 Efeitos de diferentes meios de cultura na: A) taxa de sobrevivência de explantes; B) taxa 
de explantes axênicos e C) taxa de formação de calos, das linhagens marrom (MR), verde (VD), 
vermelha (VM) e “Edison de Paula” (EP) de Kappaphycus alvarezii, cultivadas durante 45 dias em 
meio VS 50, F/2 50 ou ASP 12, com adição de 0,5% de ágar. Os valores estão apresentados 
como médias (n=3) e as barras representam intervalo de confiança. As letras minúsculas indicam 
as diferenças significativas entre os meios, e as letras maiúsculas, as diferenças significativas 
entre as linhagens, segundo o teste a posteriori de Duncan.  
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b) Indução de regenerações 
Concomitante à formação de calos, ocorreu regeneração direta em alguns explantes, independente da 
linhagem ou do meio de cultura. Nesses casos foi observada interrupção no crescimento dos calos.
 A linhagem VM apresentou taxa de sobrevivência significativamente maior quando cultivada 
em meio F/2 50, em relação ao meio VS 50. Para outras linhagens, não foram observadas diferenças 
significativas entre os meios de cultura testados (Figura 3A). A linhagem VM apresentou taxas de 
sobrevivência significativamente maiores que a linhagem VD, quando cultivada em meio F/2 50. No 
meio ASP 12, a linhagem EP apresentou taxa de sobrevivência significativamente maior que as 
linhagens MR e VD (Figura 3A).  

A linhagem EP apresentou maior taxa de regeneração direta quando cultivada em meio F/2 50 
em relação aos outros meios testados (Figura 3B). Entretanto, não foram observadas diferenças 
significativas entre os meios e entre as linhagens tanto nas taxas de regeneração direta quanto no 

 
Figura 2 Calos de Kappaphycus alvarezii induzidos em meio VS 50 com 0,5% de ágar após 45 dias. A) calo 
filamentoso e calo compacto do tetrasporófito verde (escala = 1 mm); B) corte longitudinal do tetrasporófito 
verde mostrando o calo compacto (escala = 200 μm); C) calo da linhagem “Edison de Paula” formado na 
região do explante em contato com o meio de cultura (escala = 1 mm); D) detalhe do calo formado no meio 
de cultura da linhagem “Edison de Paula” (escala = 500 μm). 
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comprimento dos eixos eretos regenerados a partir do explante (Figura 3B e 3C). O processo de 
regeneração indireta não foi observado nos calos das linhagens testadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Figura 3 Efeitos de diferentes meios de cultura na: A) taxa de sobrevivência de explantes; B) taxa de 
regenerações diretas e C) comprimento dos eixos eretos, das linhagens marrom (MR), verde (VD), 
vermelha (VM) e “Edison de Paula” (EP) de Kappaphycus alvarezii, cultivadas durante 35 dias em meio 
VS 50, F/2 50 ou ASP 12. Os valores são apresentados como médias (n=3) e as barras representam 
intervalo de confiança. As letras minúsculas indicam as diferenças significativas entre os meios, e as 
letras maiúsculas, as diferenças significativas entre as linhagens, segundo o teste a posteriori de Duncan. 
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2. Fatores indutores do processo de regeneração 
O processo de regeneração indireta não foi observado nos calos das 3 linhagens testadas, com 
exceção de um explante dentre todos os testados (aproximadamente 100 explantes com calos). O 
explante da linhagem MR apresentou várias plântulas regeneradas (aproximadamente 90) a partir dos 
filamentos, quando cultivado em meio VS 50 com glicerol e agitação mecânica contínua por 30 dias 
(Figura 4). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Processo de regeneração indireta observada em explante da linhagem marrom de 
Kappaphycus alvarezii cultivado em meio VS 50 com glicerol e agitação mecânica contínua por 30 dias. 
A) aspecto geral do explante (escala = 1,5 mm) e B) Detalhe das regenerações (escala = 0,4 mm). 
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Os diferentes tratamentos testados (irradiâncias, tipo e concentração de agente gelificante) não 
induziram o processo de regeneração indireta (a partir de calos). Os principais problemas encontrados 
nesses experimentos foram a morte dos explantes e as contaminações das culturas. Entretanto, foi 
possível observar algumas tendências: a linhagem EP apresentou em alguns tratamentos a presença 
de uma espécie de alga vermelha filamentosa do gênero Acrochaetium Nägeli in Nägeli & Kramer 
(Figura 5A). Essa espécie parece ser exclusiva dessa linhagem, uma vez que não foi observada nas 
demais linhagens testadas. Apesar dessa contaminação ser bastante inespecífica entre os tratamentos 
testados, não foi observada em meios com glicerol (Figura 5B).  

Explantes com calos que não regeneraram e sobreviveram foram cultivados em água do mar 
enriquecida com solução VS 50 por 35 dias (Figura 6). Novamente, não foram observadas 
regenerações indiretas, apenas diretas. A linhagem EP apresentou taxas de crescimento maiores 
(entre 1,67 – 6,17% dia-1) que o tetrasporófito MR (1,26 – 2,98% dia-1) embora essas diferenças não 
tenham sido significativas. Essa linhagem apresentou também taxas de crescimento significativamente 
maior nas duas últimas semanas. Não foram observadas diferenças significativas no crescimento da 
linhagem MR durante todo o período experimental (Figura 6). 
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Figura 5 Regeneração direta da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus alvarezii 
cultivada em meio VS 50 sem glicerol (A, escala = 5 mm) e com glicerol (B, escala = 2 
mm).  A seta indica a contaminação por Acrochaetium sp. 
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3. Efeitos dos fitorreguladores no processo de regeneração 
Explantes com calos cultivados previamente em VS 50 com 0,7% de ágar apresentaram apenas 
regenerações diretas. Os calos não apresentaram regenerações nem crescimento. Quando 
transferidos para meio VS 50 com glicerol e cultivados por 35 dias, aqueles do tratamento AIA:BA 5:1 
apresentaram número de eixos eretos por explante significativamente maior que os do controle e do 
tratamento 2,4D 0,5 (Figura 7). Nos outros tratamentos não foram observadas diferenças significativas. 
Esses mesmos explantes, quando transferidos para meio VS 50 sem glicerol e cultivados por 23 dias, 
apresentaram diferenças significativas apenas no tratamento AIA:BA 5:1 em relação ao controle (Figura 
7).  
 Em relação à biomassa final desses explantes com calos não regenerados e eixos eretos 
regenerados, foi observado que o tratamento com 2,4D 0,5 apresentou explantes com biomassa média 
significativamente maior que os tratamentos 2,4D 5,0; BA 5,0 e AIA:BA 5:1. Nos outros tratamentos, 
não foram observadas diferenças significativas (Figura 8).  

 
Figura 6 Taxas de crescimento de explantes das linhagens marrom (MR) e “Edison de Paula” (EP) de 
Kappaphycus alvarezii, cultivados em meio VS 50 sem glicerol. Valores apresentados como médias (n=3); as 
barras representam intervalo de confiança e as letras indicam as principais diferenças significativas, segundo 
teste a posteriori de Newman-Keuls. 
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Figura 7 Número de eixos eretos por explante com calo da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus 
alvarezii cultivados previamente em meio VS 50 com 0,7% de ágar por 40 dias, e transferidos para meio VS 
50 com e sem glicerol (90 mM), por 35 e 23 dias, respectivamente, em diferentes tratamentos com 
fitorreguladores. Controle = sem fitorreguladores; 2,4D = ácido 2,4-diclorofenoxiacético; BA = 6-
benzilaminopurina; AIA = ácido indolil-3-acético; 0,5 = concentração de 0,5 mg L-1; 5,0 = concentração de 5,0 
mg L-1 e 1: concentração de 1 mg L-1. Valores apresentados como médias (n=3); as barras representam 
intervalo de confiança e as letras indicam as diferenças significativas entre os tratamentos com 
fitorreguladores, segundo teste a posteriori de Tukey.  

 
Figura 8 Biomassa final de explantes com calos e eixos eretos regenerados da linhagem “Edison de Paula” de 
Kappaphycus alvarezii cultivados em meio VS 50 com 0,7% de ágar por 40 dias, meio VS 50 com glicerol (90 mM) 
por 35 dias, e meio VS 50 sem glicerol por 23 dias, em diferentes tratamentos com fitorreguladores. Controle = sem 
fitorreguladores; 2,4D = ácido 2,4-diclorofenoxiacético; BA = 6-benzilaminopurina; AIA = ácido indolil-3-acético; 0,5 = 
concentração de 0,5 mg L-1; 5,0 = concentração de 5,0 mg L-1 e 1: concentração de 1 mg L-1. Valores apresentados 
como médias (n=3); as barras representam intervalo de confiança e as letras indicam as diferenças significativas, 
segundo teste a posteriori de Tukey. 
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 Em todos os tratamentos testados, regenerações diretas dos explantes foram observadas após 
60 dias de cultura em meio VS 50 com glicerol. Os tratamentos controle; AIA 0,5; AIA 5,0 e BA 0,5 
apresentaram número de eixos eretos por explante significativamente maior que o tratamento AIA:BA 
5:1, que não apresentou regeneração. Os tratamentos AIA 5,0 e BA 0,5 apresentaram ainda número de 
eixos eretos por explante significativamente maior que o tratamento BA 5,0. Nos demais tratamentos, 
não foram observadas diferenças significativas (Figura 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Efeitos da colchicina no processo de regeneração 
Explantes com calo cultivados com colchicina e BA morreram após 15 dias de cultura, sendo que em 
alguns frascos foram observadas contaminações por bactérias, visualizadas pelo meio de cultura turvo. 
Embora não tenha sido quantificada, essa contaminação foi generalizada entre as linhagens testadas 
(tetrasporófito MR, linhagem EP e gametófito feminino) não sendo observada uma linhagem que tenha 
sido mais afetada. 

Explantes sem calo da linhagem EP cultivados em meio VS 50 com glicerol, em diferentes 
períodos de cultivo com colchicina apresentaram regenerações diretas em todos os tratamentos. As 
plantas dos controles (sem colchicina) dos períodos de 48 e 72 hs de incubação apresentaram número 
de eixos eretos por explante significativamente maior que dos controles de 14 dias. Não foram 
observadas diferenças significativas no n° de eixos eretos por explante entre os tratamentos (Figura 

 
Figura 9 Número de eixos eretos por explantes da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus alvarezii 
cultivados em meio VS 50 com glicerol (90 mM) por 60 dias em diferentes tratamentos com fitorreguladores. 
Controle = sem fitorreguladores; AIA = ácido indolil-3-acético; 2,4D= ácido 2,4-diclorofenoxiacético; BA = 6-
benzilaminopurina; 0,5 = concentração de 0,5 mg L-1; 5,0 = concentração de 5,0 mg L-1 e 1: concentração de 
1 mg L-1. Valores apresentados como médias (n=3); as barras representam intervalo de confiança e as letras 
indicam as diferenças significativas segundo teste a posteriori de Tukey. 
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10). Diferenças significativas entre controle e tratamento foram observadas apenas em explantes 
cultivados por 14 dias com colchicina (Figura 10). No decorrer do período experimental, os explantes 
do controle do tratamento de 14 dias começaram a apresentar perda de coloração, resultando em 
morte de uma das repetições. No tratamento de 24 hs, um explante de uma repetição (entre 10) 
morreu, enquanto que no tratamento 48 hs, dois explantes de uma repetição morreu (n=10). Foi 
observada ainda morte de 6 explantes de uma repetição no tratamento de 14 dias (n=10).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Após serem transferidos para meio VS 50 sem glicerol, explantes do controle do tratamento de 
14 dias apresentaram número de eixos por explante significativamente menor que os controles dos 
demais tratamentos (Figura 11). As plantas continuaram debilitadas, com perda de coloração, 
resultando em morte de mais uma repetição. Os explantes dos controles dos outros tratamentos 
também apresentaram perda de coloração, porém não morreram até o final do período experimental.  

Explantes do tratamento de 14 dias também apresentaram número de eixos por explante 
significativamente menor que os tratamentos de 24 e 72 hs. Não foram observadas diferenças 
significativas entre controles e tratamentos (Figura 11). 

 
Figura 10 Número de eixos eretos por explante da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus alvarezii 
tratados com 0,01% de colchicina por: 24, 48 e 72 horas, e 14 dias, cultivados em meio VS 50 com glicerol 
(90 mM) durante 67 dias. Valores apresentados como média de 3 repetições (controles) e 10 repetições 
(tratamentos). As barras representam intervalos de confiança, as letras minúsculas indicam as diferenças 
significativas nos tratamentos, e as maiúsculas entre os tratamentos, segundo teste a posteriori de Unequal 
N     
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Taxas de crescimento variando de 3 – 4% dia-1 foram observadas. A taxa de crescimento do 
tratamento de 14 dias apresentou valor significativamente maior que o controle e o tratamento de 24 
hs. Entre os outros tratamentos não foram observadas diferenças significativas (Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 11 Número de eixos eretos por explante da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus alvarezii 
tratados com 0,01% de colchicina por: 24, 48 e 72 horas, e 14 dias, cultivados em meio VS 50 sem glicerol 
durante 43 dias. Valores apresentados como média de 3 repetições (controles) e 10 repetições (tratamentos). 
As barras representam intervalos de confiança e as letras minúsculas indicam as diferenças significativas nos 
tratamentos, segundo teste a posteriori de Unequal N.  

 
Figura 12 Taxa de crescimento de explantes tratados com colchicina (0,01%) por: 24, 48 e 72 horas, e 14 
dias, da linhagem “Edison de Paula” de Kappaphycus alvarezii cultivados durante 35 dias em meio de cultura 
VS 50. Os controles são algas cultivadas sem colchicina. Valores apresentados como médias (n=4); as 
barras representam intervalo de confiança e as letras indicam as diferenças significativas, segundo a 
posteriori de Duncan.   
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DISCUSSÃO 
A formação de calos nas linhagens estudadas de Kappaphycus alvarezii foi observada após 15 dias de 
cultivo em todos os meios testados, corroborando dados obtidos por Reddy et al. (2003) para a mesma 
espécie. Esses autores observaram taxas de indução de calos maiores que 80% em explantes 
cultivados em meio Provasoli com 1,5% de bacto-ágar, sem qualquer adição de outros compostos, 
como fitorreguladores e fonte orgânica de carbono. A linhagem EP apresentou as maiores taxas de 
sobrevivência quando cultivada em meio VS 50 e F/2 50, enquanto que essa mesma linhagem, junto 
com as linhagens MR e VD apresentaram as maiores taxas de explantes axênicos nos mesmos meios. 
Para formação de calos, o meio mais favorável foi o F/2 50 para a linhagem MR, enquanto que para a 
linhagem EP foi o VS 50. Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas na formação 
de calos entre esses dois meios, as maiores taxas sempre foram observadas em plantas cultivadas no 
meio VS 50, razão pela qual este meio foi selecionado para os cultivos posteriores.  

Plantas cultivadas com ágar na concentração de 0,5% apresentaram regeneração direta de 
alguns explantes na região em contato com o meio, com interrupção de crescimento do calo 
filamentoso. A linhagem EP apresentou ainda formação de calos filamentosos nessa mesma região, 
corroborando o observado por Polne-Fuller & Gibor (1987) para a mesma espécie. Essas respostas 
não foram observadas quando a concentração do ágar foi aumentada para 0,7%, razão pela qual esta 
concentração foi adotada nos experimentos posteriores.  

Todas as linhagens cultivadas em meio de cultura com ágar sobreviveram por 3 semanas após 
serem transferidas para os meios líquidos (VS 50, F/2 50 e ASP 12). Apenas regenerações diretas 
foram observadas, independentes do meio de cultura utilizado. Estas se desenvolviam geralmente 
diretamente das células do explante ou na região do calo compacto, como observado por Azanza-
Corrales & Dawes (1989), que estudaram o processo de cicatrização de fragmentos do talo de K. 

alvarezii var. tambalang. A linhagem VM foi a única a apresentar índices mais baixos de sobrevivência, 
devido a contaminação dos meios de cultura; entretanto, esse fato não impediu a formação de ramos 
eretos a partir dos explantes. Apesar de não serem constatadas diferenças significativas entre os meios 
testados, as linhagens cultivadas em meio ASP 12 apresentaram menor desenvolvimento, com menor 
formação de eixos eretos e branqueamento do talo. Yokoya & Handro (2002) observaram que Solieria 

filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson teve desenvolvimento normal quando cultivada em meio composto 
por água do mar enriquecida com solução von Stosch com redução de 50% na concentração de 
vitaminas, enquanto que em meio sintético ASP 12 – NTA foi observado crescimento de filamentos, 
provavelmente relacionado à necessidade do aumento da superfície do talo para captação de 
nutrientes. No presente trabalho, apesar dos explantes cultivados nesse meio não apresentarem 
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formação de pêlos, as plantas ficaram debilitadas provavelmente por causa da carência de nutrientes. 
Considerando esses resultados, o meio VS 50 foi selecionado para os experimentos seguintes, uma 
vez que os calos já seriam induzidos no mesmo meio gelificado com ágar.  

A linhagem EP apresentou uma contaminação por uma alga filamentosa do gênero 
Acrochaetium, apesar de ter sido proveniente de culturas aparentemente unialgáceas. Embora 
Collantes et al. (1989) mencionem que algas contaminantes possam influenciar negativa ou 
positivamente na formação de calos, esse pareceu não ser o caso das linhagens estudadas, uma vez 
que essa não interferiu no desenvolvimento e regeneração dos explantes contaminados. Interessante 
destacar que nenhum explante cultivado com glicerol não apresentou a contaminação, indicando que 
essa substância estaria de alguma maneira inibindo o crescimento da alga contaminante. Kumar et al. 

(2004), observaram branqueamento de explantes de Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & Hamel 
cultivados em meios com glicerol, sacarose, sorbitol e manitol (em concentração maior que 0,1 M) 
sugerindo algum efeito tóxico resultante do não-metabolismo do carbono no meio de cultura. 
Provavelmente, no presente trabalho, a concentração de glicerol não foi suficiente para afetar os 
explantes de K. alvarezii, mas foi prejudicial para o crescimento de Acrochaetium. 

Reddy et al. (2003) ressaltaram que a utilização de subcultivos de calos isolados dos explantes 
de K. alvarezii poderia sustentar o crescimento e induzir a morfogênese. Entretanto, ao contrário do 
observado por esses autores, calos isolados não sobreviveram quando transferidos para o meio de 
cultura líquido (dados não apresentados no presente estudo). Esses autores observaram um índice de 
regeneração a partir do calo menor que 10%. Polne-Fuller & Gibor (1987) observaram regeneração a 
partir de calos e explantes de Eucheuma e Kappaphycus, tanto em meio de cultura com ágar quanto 
em meio de cultura líquido, embora não tenham especificado a quantidade de regenerações. Segundo 
Yokoya et al. (2004), o estado físico do meio de cultura parece afetar o processo de regeneração 
indireta dependendo da espécie em estudo. De acordo com esses autores, calos de Gracilaria 

tenuistipitata C.F. Chang & B.M. Xia regeneraram em meio sólido enquanto que a regeneração em G. 

perplexa Byrne, K., Zuccarello, G.C., West, J., Liao, M.-L. & Kraft, G.T. ocorreu somente após a 
transferência do meio com ágar para o líquido, demonstrando uma função morfogenética do estado 
físico do meio de cultura.  Em S. filiformis o meio sólido induziu o crescimento de filamentos enquanto 
plantas adventícias foram induzidas em meio líquido (Yokoya & Handro 2002). No presente estudo, 
nenhum desses fatores (estado físico do meio de cultura, além de irradiâncias diferentes) induziu a 
regeneração a partir dos calos. Aparentemente, esse tipo de regeneração é pouco frequente em K. 

alvarezii. 
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A exceção foi a linhagem MR, que apresentou apenas uma regeneração indireta a partir de um 
único calo. Apesar de Reddy et al. (2003) terem observado que a utilização de agitação mecânica 
facilitaria a morfogênese de embriões somáticos em micropropágulos após 40 dias de cultivo, o mesmo 
não pode ser considerado no presente estudo uma vez que apenas um explante dentre 5, em uma 
repetição dentre 3 que estavam no agitador mecânico, apresentou regeneração. Provavelmente, esse 
tipo de regeneração é prejudicado pelas condições axênicas dos cultivos. Segundo Polne-Fuller (1987), 
após estudos com culturas axênicas e não-axênicas de Enteromorpha Link, Ulva Linnaeus e 

Monostroma Thuret, tornou-se evidente que alguns “contaminantes” que ocorriam naturalmente nas 
macroalgas contribuíam para o crescimento e fatores de diferenciação de sua hospedeira. Infelizmente, 
esses “contaminantes” ainda não foram identificados. 

Em relação ao efeito dos fitorreguladores nas regenerações diretas, explantes com calos 
tratados com AIA:BA 5:1, apresentaram até 7 eixos eretos por explante quando cultivados com glicerol 
por  35 dias, e até 10 eixos eretos por explante quando cultivados sem glicerol por 23 dias. Esse 
tratamento foi o único que diferiu significativamente do controle (formação de 2,27 eixos eretos por 
explante no primeiro caso e de 4,1 eixos eretos por explantes no segundo caso). Esses resultados 
diferem dos obtido por Yokoya (2000), onde a regeneração direta de Gracilariopsis tenuifrons (C.J. Bird 
& E.C. Oliveira) Fredericq & Hommersand parecia ser promovida por AIA:BA (1:5 mg L-1). Interessante 
notar que apesar do número de eixos eretos por explante ser maior no tratamento AIA:BA 5:1, a 
biomassa no tratamento 2,4D 0,5 foi significativamente maior que esse tratamento, porém semelhante 
ao controle.  

Nos explantes sem calos, plantas do controle e dos tratamentos AIA 0,5, AIA 5,0 e BA 0,5, 
cultivados por 60 dias em meio de cultura com glicerol apresentaram os maiores números de eixos 
eretos por explante (em média 1 eixo ereto por explante). No tratamento AIA:BA 5:1, 
surpreendentemente não foram observadas regenerações diretas. Provavelmente o efeito dos 
fitorreguladores nas regenerações diretas pode ser diferencial dependendo da linhagem e do período 
de cultivo do explante, uma vez que explantes com calos possuem tempo de cultivo maior que 
explantes sem calos.  

Nos tratamentos com colchicina, explantes do controle do tratamento de 14 dias apresentaram 
número de eixos eretos por explante significativamente menor que os controles dos demais 
tratamentos quando cultivados em meio com glicerol e sem glicerol, por 67 e 43 dias, respectivamente. 
Apenas nesse tratamento foram observadas diferenças significativas entre controle e tratamento, e 
morte de duas das três repetições. Isso provavelmente ocorreu porque o período da primeira troca de 
meio de cultura foi maior (14 dias) e a escassez de nutrientes pode ter debilitado os explantes e 
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prejudicado o seu desenvolvimento. Em culturas com glicerol não foram observadas diferenças 
significativas entre o número de eixos eretos por explante em todos os tratamentos testados, enquanto 
que em culturas sem glicerol, explantes do tratamento de 14 dias apresentaram número de eixos eretos 
por explante significativamente menor que os outros tratamentos. Apesar disso, as taxas de 
crescimento obtidas por plântulas provenientes desse tratamento foram significativamente maiores que 
as obtidas no controle. No final dos experimentos, todos os controles começaram a mostrar sinais de 
debilidade, com perda de coloração e posterior morte de alguns explantes, sem nenhuma causa 
aparente. Entretanto, não é possível afirmar que linhagens com tratamento de colchicina tornaram-se 
mais resistentes ou melhores que linhagens sem colchicina, uma vez que essa característica não foi 
analisada. Todas as plantas tratadas com colchicina apresentaram morfologia semelhante a da planta 
original e apenas a análise da taxa de crescimento não tem sido considerada um bom parâmetro para 
tal constatação. van der Meer & Patwary (1983) observaram que o crescimento de plântulas poliplóides 
derivadas de esporos de Gracilaria tikvahiae McLachlan apresentaram crescimento similar ao das 
plantas normais. O número de cromossomos de K. alvarezii ainda é desconhecido. Kapraun & Lopez-
Bautista descreveram a presença de 10 bivalentes na prófase I (n=10) de Kappaphycus alvarezii 

proveniente das Philipinas, enquanto que Contador (2001) observou em algumas células até 6 
bivalentes e em outras, mais de 10, no mesmo material do presente trabalho. Estudos posteriores 
deverão ser realizados para verificar os efeitos da colchicina na ploidia dos explantes. 
 Embora o presente trabalho não tenha analisado a formação de novas linhagens a partir da 
regeneração indireta de calos e do uso da colchicina, foi possível constatar o potencial da linhagem EP 
para a micropropagação, por apresentar os melhores resultados na cultura de tecidos. Estudos 
anteriores já haviam demonstrado que apesar dessa linhagem possuir taxa de crescimento menor que 
as linhagens tetrasporofíticas quando cultivadas no mar, possui maior rendimento de carragenanas 
(Hayashi 2001, Hayashi et al. 2006).  

Foi possível verificar ainda que a indução de calos para essa espécie é fácil, sem necessidade 
do uso de reguladores de crescimento; entretanto, o índice de regeneração desses calos é 
extremamente baixo, necessitando de novos estudos. Quando a regeneração ocorre é possível obter 
aproximadamente 90 novas plantas a partir de um único calo. A micropropagação através da produção 
de explantes é viável para a espécie e amplamente otimizada com o uso concomitante de AIA:BA 5:1 
(mg L-1), produzindo até 7 novas plântulas por explante. A colchicina também estimulou a formação de 
eixos eretos. O uso de glicerol concomitante a esses fitorreguladores previne uma eventual 
contaminação por Acrochaetium. Esse procedimento, que resulta na produção de um grande número 
de novas plantas, é mais vantajoso do que a regeneração a partir de calos por ser simples, rápido e 
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barato (Dawes & Koch 1991), além de permitir a manutenção de um estoque de plantas matrizes de 
diferentes linhagens em laboratório para futuros cultivos comerciais.  
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Abstract 
The utilisation of integrated cultivation techniques has been proposed as an alternative for intensive aquaculture 
to optimise the productivity and the use of energy, and to minimise the ecological impact. The potential of red 
seaweed Kappaphycus alvarezii as biofilter was tested to treat effluents from Trachinotus carolinus fish rearing 
(named “pampos”). Four tanks of 8000 L were used with approximately 1200 fishes of 30 g each, feeding twice a 
day with fodder composed with 40% raw protein. The seaweed cultivation was made in cilindrical tanks of 100 L, 
with aeration in alternate intervals of 30 minutes, irradiance of 300 ± 50 μmol of photons m-2 s-1, photoperiod of  
12 h and inicial biomass of 700 g per tank. Seawater samples were collected daily during 10 days, and NO3-,  
NO2-, NH4+ and PO43- concentrations were determined in the tanks inflow and outflow water. The difference 
between both collecting points was considered as the amount of nutrients removed by the seaweeds. 
Carrageenan yield was also analised in seaweeds cultivated in seawater or in effluents of fish rearing. In general 
the growth rates of seaweeds cultivated in tanks were lower than those obtained in sea cultivation. Nitrate and 
nitrite concentration from effluents presented values until 100 times higher than the seawater. The maximum 
values of nutrients remotion (average, n=3) in the effluents were: NO3- = 18.20%; NO2- = 50.84%; NH4+ = 70.54% 
and PO43- = 26.76%. All plants survived until the end of experimental period, but presented sinals of "ice-ice", a 
disease associated to physiological stress. Healthy plants were selected and cultivated in open sea during 40 
days, and presented growth rates higher than observed usually. Differences between carrageenan yields of 
seaweeds cultivated in seawater and in effluents from fish rearing were not significant. These results showed that 
it is possible to use Kappaphycus alvarezii as a biofilter in effluents of fish rearing even though the species is 
typical of oligotrophic waters. 
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 Resumo 
O uso de técnicas de cultivo integrado tem sido proposto como uma alternativa à aqüicultura intensiva para 
otimizar a produtividade e a utilização de energia, e minimizar o impacto ecológico. O potencial da alga vermelha 
Kappaphycus alvarezii como biofiltro foi testado para tratar o efluente da criação de peixes Trachinotus carolinus 
(pampos). Para tanto, foram utilizados 4 tanques de 8000 L com aproximadamente 1200 peixes de 30 g cada, 
alimentados duas vezes por dia com ração composta de 40% de proteína bruta. O cultivo da alga foi realizado 
em tanques cilindricos de 100 L, com aeração em intervalos alternados de 30 minutos, irradiância de 300 ± 50 
μmol de photons m-2 s-1, fotoperíodo de 12 h e biomassa inicial de 700 g por tanque. Amostras de água foram 
coletadas diariamente durante dez dias, e as concentrações de NO3-, NO2-, NH4+ e PO43- foram determinadas na 
entrada e na saída dos tanques. A diferença entre os dois pontos de coleta foi considerada como a quantidade 
de remoção dos nutrientes pelas algas. O rendimento de carragenana também foi analisado em algas cultivadas 
em água do mar e em efluentes de criação de peixes. No geral as taxas de crescimento das algas nos tanques 
foram menores que às obtidas em cultivo no mar. As concentrações de nitrato e nitrito nos efluentes foram até 
100 vezes maior do que na água do mar. Os valores máximos (médias, n = 3) da remoção de nutrientes nos 
efluentes foram: NO3- = 18,20%; NO2- = 50,84%; NH4+ = 70,54% e PO43- =26,76%. Todas as plantas 
sobreviveram até o final do período experimental, mas apresentaram sinais de "ice-ice", uma doença associada 
ao estresse fisiológico. Plantas saudáveis foram selecionadas e cultivadas durante 40 dias no mar e 
apresentaram taxas de crescimento maior ao observado normalmente. Diferenças entre os rendimentos de 
carragenana de algas cultivadas em água do mar e em efluente de criação de peixes não foram significativas. 
Esses resultados demonstram que é possível utilizar a alga K. alvarezii como biofiltro em efluentes de criação de 
peixes embora a espécie seja típica de águas oligotróficas.  
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INTRODUÇÃO 
A aqüicultura intensiva mundial tem demonstrado grande crescimento nas últimas décadas. Esta 
atividade envolve o cultivo de espécies de todos os níveis tróficos, em geral isoladamente, por 
diferentes técnicas, como o de algas e de mexilhões em sistemas de “long-lines” e o de peixes e 
camarões em lagoas costeiras, tanques, ou tanques-rede no mar. Sua expansão tem causado 
impactos ambientais nos ecossistemas costeiros, como a eutrofização, a depleção de oxigênio e a 
poluição das águas circundantes (Folke & Kautsky 1992). 

O uso de técnicas de cultivo integrado, do tipo policultivo, tem sido proposto como uma 
alternativa eco-tecnológica para otimizar a produtividade e a utilização de energia, remover e reciclar 
metabólitos tóxicos usando sistemas de recirculação, e minimizar o impacto ecológico dessa atividade. 
O princípio básico é a utilização dos resíduos de um nível trófico como fonte de nutrientes para os 
outros níveis, resultando em novo aumento da produção (Folke & Kautsky 1992, Buschmann et al. 

2001, Troell et al. 2003).  
Em sistemas abertos no mar, a disponibilidade e a remoção dos nutrientes são difíceis de 

monitorar e controlar (Chopin et al. 2001). Por outro lado, os efluentes dos cultivos podem ser 
facilmente tratados se provenientes de tanques. Esse tipo de cultivo pode ter vantagens adicionais, 
como a possibilidade de minimizar florações de microalgas, atenuar os efeitos de tempestades e 
poluição, melhorar o controle de parasitas e doenças e, no caso de peixes, evitar sua fuga. É possível 
também integrar o cultivo de algas marinhas nesse sistema, uma vez que essas são capazes de 
absorver altos níveis de compostos nitrogenados dissolvidos (Buschmann et al. 2001). Oliveira et al. 

(1989) ressaltam que o cultivo de macroalgas em tanques em regiões tropicais para produção de 
ficocolóides é economicamente viável apenas se benefícios obtidos a partir do policultivo sejam 
incluídos no sistema. Até o momento, não foram encontradas na literatura referências sobre o cultivo 
de Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P.C. Silva em tanques.   

O princípio da utilização de algas como biofiltros está baseado na capacidade que estas 
possuem de absorver nutrientes dissolvidos na água, sendo o nitrato e o amônio as principais fontes de 
nitrogênio utilizadas para o seu crescimento (Hanisak 1990). Podem ainda captar ativamente o dióxido 
de carbono, produto da respiração dos peixes, e liberar oxigênio, em presença de luz, como resultado 
da fotossíntese. Deste modo, a água proveniente dos cultivos de peixes e de outros organismos 
marinhos pode ser utilizada como fonte de nutrientes para as algas, as quais, por sua vez, melhorarão 
sua qualidade (Troell et al. 1997). Vários estudos têm demonstrado a efetividade das macroalgas como 
biofiltros em cultivos integrados (e. g. Buschmann et al. 1996, Troell et al. 1997, Neori et al. 2000, Chow 
et al. 2001, Carmona et al. 2006, Matos et al. 2006, Msuya et al. 2006, Schuenhoff et al. 2006). 
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Estudos de cultivo integrado do camarão Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) e da alga K. 

alvarezii em gaiolas foram realizados no Instituto de Pesca – Núcleo de Ubatuba, por Lombardi et al. 

(2001). As algas foram utilizadas para fornecer abrigo e sombreamento aos camarões, além de reduzir 
o impacto ambiental causado pelos seus resíduos. Segundo esses autores, as primeiras tentativas 
sugerem um potencial de produtividade da alga de 17,5 toneladas/ha/ano nas condições de cultivo 
utilizadas. 

O nitrogênio é considerado geralmente o principal nutriente que limita o crescimento das 
macroalgas marinhas. Comumente, em experimentos de laboratório, tem sido observado aumento das 
taxas de crescimento após a adição de compostos nitrogenados (e. g. Hanisak 1983, Li et al. 1990). As 
duas formas mais importantes de nitrogênio para o crescimento de algas marinhas vermelhas são o 
nitrato (NO3-) e a amônia total (NH3 e NH4+), que ocorrem em águas oceânicas em concentrações 
acima de 40 mmol m-3 e 4 mmol m-3, respectivamente, enquanto águas costeiras podem conter mais de 
10 vezes esses valores (Reed 1990). O nitrito (NO2-) é a terceira fonte de nitrogênio inorgânico, 
geralmente presente em concentrações inferiores à de nitrato e amônia total e freqüentemente 
relacionado como a forma tóxica de nitrogênio inorgânico (Reed 1990). Pickering et al. (1993) 
observaram que pulsos de amônio a cada 14 dias exercem forte influência no crescimento de Gracilaria 

chilensis C.J. Bird, McLachlan & E.C. Oliveira. Para K. alvarezii cultivada in vitro, as maiores taxas de 
crescimento foram obtidas em pulsos de meio de cultura composto por água do mar enriquecida com 
solução Provasoli a 100% sem TRIS (660 μmol L-1 de NO3-) por 24 horas ou outros meios utilizados 
continuamente: água do mar enriquecida com solução de Guillard and Rhyther a 25% (220 μmol L-1 de 
NO3-)  ou com solução de von Stoch a 50% (250 μmol L-1 de NO3-), com trocas de meio de cultura 
semanais (Erbert 2001, Paula et al. 2001).  
 O fósforo recebeu pouca atenção como fator limitante até recentemente, quando a importância 
desse elemento foi reconhecida e sua limitação sugerida em diferentes ecossistemas costeiros 
(Lapointe 1985). Este elemento é requerido em menor quantidade que o nitrogênio e na água do mar 
está disponível como ortofosfato livre inorgânico (na maior parte como H2PO4- e HPO4-2), junto com 
metalofosfatos complexos (com Mg2+, Ca2+ e Na+), polifosfatos e componentes de fósforo orgânico. 
Entretanto, as principais formas nas quais as células das algas adquirem fósforo é como H2PO4- e 
HPO4-2 (Reed 1990). Chopin et al. (1990), observaram que a taxa de crescimento específica e o 
conteúdo de carragenana máximos de Agardhiella subulata (C. Agardh) Kraft & M.J. Wynne 

(Rhodophyta, Solieriaceae) foram observados em enriquecimentos semanais de 6 μM e 3 μM de 

fósforo inorgânico, respectivamente. 
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A utilização de macroalgas em cultivos integrados pode, portanto, resultar ainda na produção 
de ficocolóides. Diversos estudos destacam a influência de nutrientes presentes na água nos 
rendimentos desses colóides. Li et al. (1990) observaram aumento no rendimento de carragenana de 
K. alvarezii em aquários mantidos em laboratório com a adição de amônio. Brown (1995), entretanto, 
observou em seus estudos com Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh que concentrações de 

nitrogênio acima de 5 μM reduzem significativamente o conteúdo da carragenana. A adição de 

nitrogênio e fósforo inorgânico nos tanques de cultivo de Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-
Vicent) E.Y. Dawson, Acleto & Foldvik resultou no aumento da quantidade e qualidade de ágar 
(Rincones et al. 1993). 

Este trabalho teve como objetivo estabelecer condições de cultivo em tanques de K. alvarezii 
para caracterizar a eficiência da espécie como biofiltro na remoção de compostos nitrogenados e 
fosfatados solúveis em efluentes de criação de peixes Trachinotus carolinus Linnaeus, 1766, 
popularmente conhecidos como pampos, e analisar o rendimento de carragenanas extraídas dessas 
plantas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Inicialmente, foram desenvolvidos experimentos para se estabelecer as condições gerais de cultivo de 
K. alvarezii em tanques. Após a otimização do sistema, foram realizados experimentos para análise do 
potencial da espécie como biofiltro. 

 Os experimentos de cultivo integrado foram realizados no Instituto de Pesca – Núcleo de 
Ubatuba, São Paulo, com ramos da linhagem tetrasporofítica marrom de K. alvarezii provenientes do 
cultivo experimental no mar. As análises de água foram feitas no Laboratório de Nutrientes, 
Micronutrientes e Traços no Mar, do Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo. Todos os 
experimentos foram feitos com repetições para permitir as análises estatísticas. 
 
1. Condições gerais de cultivo em tanque 
Os cultivos foram realizados segundo metodologia descrita por Oliveira et al. (1989), com modificações. 
Tanques cilíndricos de polietileno de 100 L de cor branca, medindo 70 cm de altura por 90 cm de 

largura foram utilizados. Estes tanques foram expostos diretamente a uma irradiância de 300 μmol de 

fótons. m-2. s-1, em fotoperíodo de 12 h e água corrente adicionada continuamente, com fluxo de 120 
mL min-1 (correspondendo à aproximadamente duas trocas por dia). Cada tanque possuía uma entrada 
e uma saída de água independente.  
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Dois tipos de cultivos foram realizados: em efluentes da criação de peixes e em água do mar 
(utilizado como controle). Os efluentes eram provenientes de 4 tanques de 8.000 L, ligados em sistema 
fechado aos tanques das algas. Cada tanque possuía cerca de 1.200 peixes com biomassa média de 
30 g cada indivíduo. Os animais foram alimentados duas vezes por dia com ração composta por 40% 
de proteína bruta. Os efluentes caíam em um tanque de decantação, para separar a matéria orgânica 
particulada da dissolvida. Desse tanque, parte da água passava pelos tanques das algas e parte 
voltava para o tanque dos peixes, uma vez que o volume de água dos tanques de peixes era muito 
elevado para ser reciclado pelas algas de uma só vez (Figura 1).  

Nos tanques de algas usados como controle, a água do mar circulava em sistema aberto. A 
água proveniente diretamente do mar era armazenada em um tanque de 10.000 L antes de passar nos 
tanques das algas e ser descartada (Figura 1).  

Aproximadamente 7 ramos de 100g de alga foram amarrados com fitilhos numa estrutura de 
ferro, que permaneceu apoiada nos tanques durante todo o período experimental (Figura 2).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1 Esquema do cultivo em tanque da alga Kappaphycus alvarezii em sistema aberto (controle) e 
integrado ao cultivo de peixes Trachinotus carolinus em sistema fechado. As linhas contínuas representam 
as entradas e as linhas pontilhadas as saídas de água dos tanques de cultivo de algas e da criação de 
peixes. 
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2. Efeitos da aclimatação e da aeração no crescimento das algas  
Foram realizados experimentos para analisar os efeitos do tempo de aclimatação das algas nas 
condições descritas acima e da aeração nos tanques no crescimento das algas. Para cada parâmetro, 
foram utilizados 9 tanques, sendo 3 para o controle e 6 para o tratamento com efluentes. 

Para os experimentos de aclimatação, plantas provenientes do cultivo experimental no mar 
foram coletadas e transplantadas diretamente para 3 tanques com fluxo de água do mar (controle) e 3 
tanques com fluxo de efluentes da criação de peixes, sem aclimatação prévia. Nos 3 tanques do 
tratamento com efluentes restantes, algas com um tempo de cultivo prévio de 7 dias foram utilizadas. 
Em todos os tratamentos, as taxas de crescimento foram calculadas segundo a fórmula: TC = [(Mf/Mi)1/t 
– 1] x 100, onde Mf é a biomassa final (g) das algas após t dias de cultivo e Mi é a biomassa inicial (g) 
no princípio dos cultivos (Lignell & Pedersén 1989). O experimento teve duração de 7 dias. 

Para os experimentos de aeração foram utilizadas algas retiradas do cultivo experimental no 
mar e transplantadas diretamente para os tanques, sem um período prévio de aclimatação. A aeração 
foi empregada em 3 tanques com água do mar e em 3 tanques com fluxo de efluentes da criação de 
peixes, em intervalos alternados de 30 minutos. Nos 3 tanques restantes do tratamento com efluentes, 
a aeração não foi empregada. O experimento teve duração de 14 dias, e a cada 7 dias a biomassa das 
plantas foi medida para análises de taxa de crescimento, segundo a fórmula de Lignell & Pedersén 
(1989). 

 

 
Figura 2 Esquema geral e em detalhe da estrutura utilizada para manter os ramos de Kappaphycus alvarezii 
suspensas no cultivo em tanque. Os círculos indicam os pontos de amarração das algas, presas por fitilhos 
na estrutura suporte.   
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3. Análise do potencial de biofiltro  
Ramos de K. alvarezii foram incubados durante 6 horas em 3 tanques com água do mar e em 3 
tanques com efluentes da criação de peixes, com biomassa e condições descritas nos experimentos 
anteriores, e aeração em intervalos alternados de 30 minutos. O fluxo de água nos tanques foi 
interrompido durante esse período e a cada hora, durante 6 horas, amostras de água foram coletadas e 
congeladas imediatamente para serem analisadas posteriormente. Após esse período o fluxo de água 
foi ativado novamente e amostras de água foram coletadas todos os dias no final da tarde, na entrada e 
na saída de água dos tanques, durante 10 dias seguidos. Todas as amostras de água foram 
congeladas imediatamente após a coleta e transportadas para o Laboratório de Nutrientes, 
Micronutrientes e Traços do Mar (IO – USP). Análises de quantificação de nitrato, nitrito, amônio e 
fosfato foram realizados segundo Strickland & Parsons (1972) e Grasshoff et al. (1983) e os resultados 
foram expressos em μmol L-1. Para calcular o potencial de biofiltro da espécie dois parâmetros foram 
utilizados: a diferença entre a concentração de nutrientes na entrada e na saída dos tanques e a 
eficiência de remoção desses nutrientes, calculada segundo a fórmula: 100 x {([entrada] – [saída]) 
[entrada]-1}, onde [entrada] = concentração do nutriente na entrada e [saída] = concentração do 
nutriente na saída do tanque (μmol L-1).  

Posteriormente, as plantas saudáveis foram selecionadas e transferidas para o mar, onde 
foram cultivadas por 40 dias. A taxa de crescimento final dessas plantas foi calculada segundo a 
fórmula de Lignell & Pedersén (1989). O restante das plantas foi seco a temperatura ambiente e em 
seguida em estufa a 60°C para análise de carragenanas. 
 
4. Extração de Carragenanas 
 A extração foi realizada após a digestão de amostras de aproximadamente 5 g de algas secas em 400 
mL de água destilada por 4 horas a 60°C, com agitação. O produto da digestão foi filtrado a quente sob 
pressão reduzida. O filtrado foi precipitado em solução de álcool isopropílico (85%) e KCl (0,2%). As 
fibras de carragenana foram recuperadas e secas em estufa a 60°C por aproximadamente 12 horas, 
sendo a massa determinada após esse período. O rendimento de carragenana foi calculado em 
percentual da massa seca da alga.  
 
5. Análises Estatísticas 
As taxas de crescimento foram submetidas às análises de variância (ANOVA), uni ou multifatorial, 
seguidas de testes a posteriori do tipo Duncan (multifatorial). As diferenças entre as concentrações de 
nutrientes na entrada e na saída dos tanques foram analisadas segundo teste-t de amostras 
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dependentes e as diferenças nas concentrações nas 6 horas de incubação e nos 10 dias de cultivo 
foram analisadas segundo ANOVA de medidas repetidas, seguidas de teste a posteriori de Newman-
Keuls. Todas as análises foram realizadas no programa Statistica (versão 6.0) considerando p<0,05. 

 
RESULTADOS 
1. Efeitos da aclimatação e da aeração no crescimento das algas 
a) Aclimatação 
Plantas cultivadas por 7 dias em água do mar (controle) apresentaram taxas de crescimento 
significativamente menor que as plantas cultivadas nos efluentes do cultivo de peixes pelo mesmo 
período (0,92 ± 0,21 % dia-1 e 1,51 ± 0,30 % dia-1, respectivamente - valores médios ± intervalo de 
confiança) (Figura 3). No entanto, a taxa de crescimento caiu na segunda semana de tratamento (0,66 
± 0,02 % dia-1 - valor médio ± intervalo de confiança) (Figura 3). Tanto as plantas do controle quanto as 
do efluente cultivadas por 14 dias apresentaram sinais de "ice-ice", doença degenerativa do talo da 
alga, que causa branqueamento e posterior morte da alga, associada principalmente a estresse 
fisiológico (Figuras 4A e 4B). As plantas do controle ficaram cobertas por sedimentos, o que não 
aconteceu nas plantas expostas ao efluente (Figura 4A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 Taxas de crescimento de Kappaphycus alvarezii cultivada em água do mar (controle) ou em 
efluentes da criação de peixes por 7 e 14 dias. Valores apresentados como médias (n=3);  as barras verticais 
representam os intervalos de confiança, as letras minúsculas indicam a diferença significativa entre controle e 
tratamento e as maiúsculas, entre os dias de cultivo, segundo ANOVA unifatorial. 
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b) Aeração 
Todas as taxas de crescimento obtidas nesse experimento foram mais baixas que as obtidas no 
experimento de aclimatação (Figura 5). Não foram observadas diferenças significativas entre as taxas 
de crescimento do controle e do tratamento com efluentes, nem entre plantas cultivadas com e sem 
aeração, tanto em 7 quanto em 15 dias de cultivo (Figura 5). Entretanto, plantas cultivadas em tanques 
sem aeração apresentaram taxas de crescimento mais baixas possivelmente por causa da perda de 
biomassa conseqüente do “ice-ice” nos talos. Todos os tanques com efluentes da criação de peixes 
apresentaram contaminações por outras espécies de algas quando comparados aos tanques controle 
(Figura 6A e 6B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Ramos do tetrasporófito marrom de Kappaphycus alvarezii cultivado em tanques por 7 e 14 dias. 
A) Ramo cultivado em sistema aberto com circulação de água do mar por 7 dias (Controle). B) Ramo 
cultivado em sistema fechado com circulação de efluente da criação de peixes por 14 dias. As setas indicam 
os sinais de “ice-ice”. Escala = 4 cm. 

 
Figura 5 Taxas de crescimento de Kappaphycus alvarezii cultivada em água do mar (controle) ou em 
efluentes da criação de peixes por 7 e 15 dias, com e sem aeração. Valores apresentados como médias 
(n=3); as barras verticais representam os intervalos de confiança. 
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2. Potencial de biofiltro 
a) Análise do crescimento das algas 
Plantas cultivadas por 10 dias em água do mar e nos efluentes da criação de peixes apresentaram 
taxas de crescimento de 0,73 ± 0,06 % dia-1 e 0,85 ± 0,11 % dia-1, respectivamente (valores médios ± 
intervalo de confiança). Não foram observadas diferenças significativas entre esses dois tratamentos. 
Embora não tenham sido registrados dados numéricos no final do período experimental, as plantas dos 
tanques com efluentes da criação de peixes apresentaram mais ramificações que as dos tanques 
controle e o talo apresentou uma coloração marrom escura que foi clareando em direção aos ápices, 
curvados em direção à luz. Tanto nos tanques controle como nos tanques com água dos efluentes foi 
observada perda de biomassa, decorrente do aparecimento de “ice-ice” no talo (Figura 7A e 7B).  

 
Figura 6 Ramos de Kappaphycus alvarezii cultivados em tanques por 14 dias com aeração. A) Ramos 
cultivados em sistema aberto com circulação de água do mar (controle). B) Ramos cultivados em sistema 
fechado com circulação de efluente da criação de peixes.  
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Após os experimentos de cultivo em tanques e análise de água, as plantas saudáveis foram 
selecionadas e cultivadas no mar por 40 dias. As plantas provenientes dos cultivos controle e com 
efluentes apresentaram taxas de crescimento superiores ao normalmente obtido em cultivos no mar 

(entre 4 a 8 % dia-1), de 10,89 ± 1,40 % dia-1 e 9,76 ± 1,99% dia-1, respectivamente (valores médios ± 

intervalo de confiança).  
 
b) Análise dos nutrientes da água  
Algas cultivadas por 6 horas 
Durante as 6 horas de incubação, foi observada uma variação na concentração média de nitrato de 

178,87 ± 30,78 a 248,15 ± 61,31 μmol L-1, de nitrito de 10,10 ± 14,02 μmol L-1, de amônio de 4,40 ± 

0,083 a 5,34 ± 0,48 μmol L-1 e de fosfato de 13,51 ± 0,75 a 14,88 ± 0,54 μmol L-1 na água do efluente 

da criação de peixes (valores médios ± intervalos de confiança).    

 A eficiência de remoção de nitrato e nitrito foi similar durante todo o período experimental, 
variando de 20,54% ± 24,00% a 26,80% ± 11,48% e de 18,22% ± 28,86% a 25,53% ± 16,33%, 
respectivamente (valores médios ± intervalo de confiança). A remoção desses nutrientes teve uma 
ligeira queda em 4 horas, aumentando novamente até 6 horas (Figura 8A e 8B). A remoção de amônio 
variou de 4,68% ± 7,53% a 17,56% ± 13,50% durante todo o período experimental, apresentando 
valores crescentes em relação ao tempo (Figura 8C). A eficiência de remoção do fosfato foi mais baixa 
dentre todos os nutrientes (2,06% ± 4,03% a 9,10% ± 7,17%). A remoção foi crescente até a segunda 
hora, diminuindo na quarta hora e aumentando novamente na quinta (Figura 8D). Apesar das 

Figura 7 Ramos de Kappaphycus alvarezii cultivados por 10 dias em: A) tanques com circulação aberta de 
água do mar e B) tanques com circulação fechada de efluentes da criação de peixes, Trachinotus carolinus. 
As setas indicam os sinais de “ice-ice”. Escala = 6 cm. 
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diferenças nas eficiências de remoção durante todo o período experimental, essas não foram 
significativas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Algas cultivadas por 10 dias  
 As diferenças entre as concentrações médias dos nutrientes na água do mar e na água com 
efluentes da criação de peixes durante os 10 dias de experimento foram bastante acentuadas. As 
concentrações de nitrato e nitrito foram até 100 vezes maior na água proveniente dos efluentes da 
criação de peixes do que na água do mar (Tabela 1). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 Eficiência de remoção de A) nitrato, B) nitrito, C) amônio e D) fosfato do tetrasporófito marrom de 
Kappaphycus alvarezii cultivado em tanque por 6 horas, com água de efluente de criação de peixes. Valores 
apresentados em médias (n=3); as barras verticais representam o intervalo de confiança. 

Tabela 1 Concentração média de nitrato ([NO3-]), nitrito ([NO2-]), amônio ([NH4+]) e fosfato ([PO43-]) em água 
do mar e em efluentes da criação de peixes Trachinotus carolinus utilizados nos cultivos em tanque de 
Kappaphycus alvarezii por 10 dias. Valores apresentados em médias (n=3) ± intervalo de confiança. 
 

Tratamento [NO3-] μmol L-1 [NO2-] μmol L-1 [NH4+] μmol L-1 [PO43-] μmol L-1 

Mar 1,53 ± 0,51 0,18 ± 0,03 0,59 ± 0,11 0,43 ± 0,06 

Efluentes 190,64 ± 23,67 12,57 ± 2,71 4,40 ± 0,82 15,16 ± 1,67 
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 Foram observadas diferenças significativas na concentração média em 10 dias de cultivo de 
nitrato, nitrito e fosfato na água do mar coletada na entrada e na saída dos tanques. Não foram 
observadas diferenças significativas na concentração de amônio (Figura 9A). O nitrato foi o nutriente 
com maior taxa de remoção pela alga na água do mar (41,19%). Os outros nutrientes apresentaram 
taxas de remoção similares (Figura 9A). 
  Nos efluentes da criação de peixes não foram observadas diferenças significativas na 
concentração de nitrato na entrada e na saída dos tanques, como foi observado nos tanques apenas 
com água do mar. Essas diferenças foram significativas nos demais nutrientes (Figura 9B). O amônio 
foi o nutriente que apresentou a maior taxa de remoção (38,74%), em 10 dias de cultivo, e a menor 
taxa foi observada para o nitrato (4,64%) (Figura 9B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 9 Concentrações (μmol L-1) e taxas de remoção (%) de nitrato, nitrito, amônio e fosfato do 
tetrasporófito marrom de Kappaphycus alvarezii cultivado em tanques por 10 dias, com: A) água do mar e B) 
água de efluente de criação de peixes. Valores apresentados em médias (n=3); as barras verticais 
representam o intervalo de confiança e as estrelas indicam as diferenças significativas, segundo teste-t de 
amostras dependentes. 
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Durante os 10 dias de cultivo, a concentração média de nitrato na saída dos tanques com água 
do mar sempre foi menor que na entrada, fato não observado nos tanques com efluentes da criação de 
peixe (Figura 10). Apesar da variação nas concentrações ao longo desses 10 dias, apenas no 5° dia, 
as concentrações na entrada e na saída do tanque com água do mar foram significativamente 
diferentes. Nesse dia, a taxa de remoção de nitrato alcançou um valor máximo de 73,87% (Figura 10A). 
Nos tanques com efluentes da criação de peixes diferenças significativas entre as concentrações nas 
entradas e nas saídas dos tanques foram observadas no 8° dia, com valor máximo de remoção de 
18,20% (Figura 10B).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Concentrações (μmol L-1) e taxas de remoção (%) de nitrato do tetrasporófito marrom de 
Kappaphycus alvarezii cultivado em tanques por 10 dias com: A) água do mar e B) água de efluente de 
criação de peixes. Valores apresentados em médias (n=3); as barras verticais representam o intervalo de 
confiança e as estrelas indicam as diferenças significativas, segundo teste a posteriori de Newman-Keuls. 
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 Similares ao observado com o nitrato, diferenças entre as concentrações médias na entrada e 
na saída dos tanques com água do mar foram significativas apenas no 5° dia, com taxa de remoção 
máxima de 51,53% (Figura 11A). Mas diferente ao observado no nitrato, houve dias em que a 
concentração na saída excedeu a concentração na entrada, tanto nos cultivos com água do mar, 
quanto nos cultivos com efluentes de criação de peixes (Figura 11). Nesses últimos, as diferenças 
significativas foram observadas no 6° e 7° dia, com taxas de remoção máximas de 50,84% e 36,87%, 
respectivamente (Figura 11B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 Concentrações (μmol L-1) e taxas de remoção (%) de nitrito do tetrasporófito marrom de Kappaphycus 
alvarezii cultivado em tanques por 10 dias com: A) água do mar e B) água de efluente de criação de peixes. 
Valores apresentados em médias (n=3); as barras verticais representam o intervalo de confiança e as estrelas 
indicam as diferenças significativas, segundo teste a posteriori de Newman-Keuls. 
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Apesar das variações nas concentrações de amônio na entrada e na saída dos tanques com 
água do mar, essas não foram significativamente diferentes ao longo dos 10 dias de cultivo (Figura 
12A). Nos tanques com efluentes da criação de peixes as diferenças entre as concentrações na 
entrada e na saída foram significativas do 4° até o 7° dia e do 9° ao 10° dia, com taxas de remoção de 
nutrientes variando de 33% a 70% (Figura 12B). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 Concentrações (μmol L-1) e taxas de remoção (%) de amônio do tetrasporófito marrom de 
Kappaphycus alvarezii cultivado em tanques por 10 dias com: A) água do mar e B) água de efluente de 
criação de peixes. Valores apresentados em médias (n=3); as barras verticais representam o intervalo de 
confiança e as estrelas indicam as diferenças significativas, segundo teste a posteriori de Newman-Keuls. 
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 Como observado com as concentrações de amônio, apesar das variações na entrada e na 
saída dos tanques com água do mar, não foram observadas diferenças significativas nos 10 dias de 
cultivo (Figura 13A). Entretanto, nos tanques com efluentes da criação de peixes, foram observadas 
diferenças significativas no 2° dia e do 7° ao 9° dia de cultivo, com taxas de remoção variando de 19% 
a 27% (Figura 13B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 Concentrações (μmol L-1) e taxas de remoção (%) de fosfato do tetrasporófito marrom de 
Kappaphycus alvarezii cultivado em tanques por 10 dias com: A) água do mar e B) água de efluente de 
criação de peixes. Valores apresentados em médias (n=3); as barras verticais representam o intervalo de 
confiança e as estrelas indicam as diferenças significativas, segundo teste a posteriori de Newman-Keuls. 
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3. Rendimento de Carragenanas 
Não foram observadas diferenças significativas entre o rendimento de carragenana dos controles e dos 
efluentes (21,30 ± 3,98% e 21,46 ± 0,53%, respectivamente) (valores médios ± intervalo de confiança), 
segundo ANOVA unifatorial. 
 
 

V. DISCUSSÃO 
O período de aclimatação das algas nos cultivos em tanque não parece ter influenciado os resultados 
quando a aeração era empregada nos tanques. A aeração ainda preveniu o aparecimento de "ice-ice" 
em plantas cultivadas apenas em água do mar, sendo, portanto empregada nos experimentos 
posteriores. 
 Nos experimentos de análise de potencial de biofiltro, as taxas de crescimento observadas 
foram mais baixas que as obtidas nos cultivos em laboratório (Paula et al. 2001) e no mar (Paula & 
Pereira 2003), apesar da biomassa utilizada ser considerada ideal em cultivos in vitro da espécie. 
Entretanto, foram mais altas que as obtidas por Martinez-Aragón et al. (2002) para Ulva rotundata 

Bliding (0,19 ± 0,02% dia-1), Enteromorpha intestinalis Linnaeus (0,15 ± 0,01 % dia-1) e Gracilaria 

gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham (0,09 ± 0,01 % dia-1) co-cultivadas com robalos 
(Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) com fluxo de água semelhante, correspondente a duas trocas 
diárias (valores médios ± desvio padrão).  

Segundo Chopin et al. (2001), com o aumento do fluxo de água o fluxo de nutrientes aumenta, 
o que permite uma produção alta de biomassa de algas; entretanto, a eficiência de captação é baixa e 
as concentrações de nutrientes permanecem altas na água. Por outro lado, se o fluxo de água é baixo, 
os nutrientes se tornam limitantes e a produção de biomassa algácea diminui, embora a eficiência de 
captação de nutrientes seja alta e as concentrações dos nutrientes nos efluentes seja menor. O fluxo 
de água utilizado tanto nesses experimentos, quanto nos de Martinez-Aragón et al. (2002), pode ser 
considerado baixo, o que explicaria as baixas taxas de crescimento. Deve-se considerar ainda que o 
experimento foi realizado em um período desfavorável ao crescimento da alga devido às baixas 
temperaturas características do inverno (Paula & Pereira 2003).  

Uma vez transferidas para o mar, as plantas provenientes dos cultivos em tanques 
apresentaram taxas de crescimento mais altas que as obtidas em experimentos anteriores (Paula & 
Pereira 2003). Provavelmente, as algas armazenaram nutrientes quando estavam submetidas a uma 
condição de excesso. Quando cultivadas novamente a baixas concentrações no mar, provavelmente os 
nutrientes estocados foram utilizados para o seu crescimento. De acordo com Reed (1990), certas 
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algas vermelhas possuem a capacidade de estabelecer reservas internas de nitrogênio e utilizar essas 
reservas para crescimento subsequente. 

O potencial de biofiltro foi analisado segundo as diferenças significativas entre as 
concentrações de nutrientes na entrada e na saída dos tanques, uma vez que a taxa de remoção é um 
dado relativo, dependente desses dois parâmetros. Se em um determinado dia, a entrada de nutrientes 
fosse maior que o dos outros dias, mas a alga continuasse removendo o mesmo valor dos dias 
anteriores, a taxa de remoção poderia fornecer uma informação errônea sobre a filtração pela alga. Da 
mesma maneira, os controles com água do mar foram utilizados para observar se a filtragem era 
apenas uma resposta aos nutrientes que vinham da água do mar, ou se as plantas estavam realmente 
removendo esses nutrientes.  

Como os padrões de remoção foram diferentes entre cultivos realizados na água do mar e em 
efluentes da criação de peixes, foi possível verificar que as algas realmente estavam atuando como 
biofiltro. Durante todo o período experimental, não foi observado saturação dos nutrientes pelas algas. 
Mesmo se em um determinado dia as plantas não removiam os nutrientes, no dia seguinte, esses eram 
removidos. Nos 10 dias de experimento, houve remoção apenas de nitrato, nitrito e fosfato da água do 
mar, fato não observado quando se considerava os efluentes da criação de peixes. Nesse caso, foram 
observados remoção de nitrito, amônio e fosfato. A concentração de nitrato e nitrito na saída dos 
tanques com efluentes foi maior que na entrada, principalmente nos primeiros dias. Provavelmente, 
esse fato deve ter ocorrido devido a problemas no escoamento da água, aumentando o tempo de 
residência da água nos tanques e a concentração no momento da coleta. Pelo fluxo de água ser muito 
baixo, nem sempre foi possível controlar a entrada e a saída de água com precisão em todos os 
tanques.  

Deve-se levar em consideração que a taxa de remoção vai variar de sistema para sistema, de 
acordo com o tamanho e a disposição dos tanques, o modo como a água circula no sistema, a 
biomassa inicial utilizada, a presença ou ausência de luz artificial ou natural, o fluxo de água utilizado 
além da época do ano em que os experimentos foram conduzidos, uma vez que as respostas 
dependerão das variações dos nutrientes na água do mar. Embora no presente trabalho os valores 
médios de remoção durante os 10 dias de experimentos tenham sido baixos, principalmente das algas 
cultivadas nos efluentes, o potencial de filtragem da espécie pode ser verificado quando os valores dos 
controles e os valores máximos observados para cada nutriente estudado são considerados. A 
eficiência de remoção de até 70% de amônio se encontra dentro do limite de valores registrados na 
literatura (Tabela 2). Entretanto, a taxa de remoção de nitrato, nitrito e fosfato foram inferiores ao 
observado por Qian et al. (1996) para cultivos da mesma espécie com ostras e ao observado para 
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outras espécies (Tabela 2), mas corroboram os resultados obtidos por Doty (1987), que registrou uma 
redução de 24% de nitrato e nitrito, e 6% de fosfato em cultivo comercial de Eucheuma nas Filipinas. 
Outros experimentos deverão ser realizados considerando todos os parâmetros mencionados acima 
para otimizar o sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 Absorção máxima de nutrientes por algas atuando como biofiltro em cultivos integrados com diversos 
animais marinhos, segundo diferentes autores 
 
Espécie Tipo de cultivo % absorção de 

nutrientes 
Autores 

Enteromorpha intestinalis  
Linnaeus 
(Chlorophyta) 

Integrado com peixes  
(Dicentrarchus labrax 
Linnaeus, 1758) 

81,1% amônio 
91,6% fosfato 

Hernández et al. (2002) 
Martinez – Aragon et al. 
(2002) 

    
Ulva rotundata Bliding 
(Chlorophyta) 

Integrado com peixes  
(Dicentrarchus labrax 
Linnaeus, 1758) 

83,4% amônio 
96,2% fosfato 

Hernández et al. (2002) 
Martinez – Aragon et al. 
(2002) 

    
Ulva rotundata Bliding 
(Chlorophyta) 

Integrado com peixes 
(Sparus aurata Linnaeus, 
1758) 

85% de amônio 
26,2% de fosfato 
 

Hernández et al. (2005) 

    
Gracilaria chilensis  
C.J. Bird, McLachlan & 
E.C. Oliveira 
(Rhodophyta) 

Integrado com peixes 
salmonídeos 
(Onchorynchus kisutch 
Walbaum, 1792 e O. 
mykiss Walbaum, 1792) 

50% de amônio no 
inverno 
> 90% de amônio no 
verão 
53,9% fosfato 

Buschmann et al. (1996) 

    
Gracilaria edulis  
(S.G. Gmelin) P.C. Silva 
(Rhodophyta)  

Integrado com camarão 
Penaeus japonicus Bate, 
1888 

97,7% nitrato/nitrito 
95,15% fosfato 

Jones et al. (2001) 

    
Gracilaria gracilis 
(Stackhouse) Steentoft, 
Irvine & Farnham 
(Rhodophyta) 

Integrado com peixes 
(Dicentrarchus labrax 
Linnaeus, 1758) 
 

61,0% amônio 
62,2% fosfato 

Hernández et al. (2002) 
Martinez – Aragon et al. 
(2002) 

    
Gracilaria lemaneiformis  
(Bory de Saint-Vincent) 
Greville 
(Rhodophyta 

Integrado com peixes 
Sebastes fuscescens 
(Houttuyn, 1782) 

> 80% de amônio 
~ 60% de fosfato 

Zhou et al. (2006) 

    
Gracilariopsis longissima 
(S.G.Gmelin) M. Steentoft, 
L.M. Irvine & W.F. 
Farnham  
(Rhodophyta) 

Integrado com peixes 
(Sparus aurata Linnaeus, 
1758) 

60% de amônio 
19,4% fosfato 
 

Hernández et al. (2005) 

    
Kappaphycus alvarezii  
(Doty) Doty ex P.C. Silva 
(Rhodophyta) 

Integrado com ostras 
Pinctada martensi 
(Dunker, 1872) 

66,0% nitrato 
83,4% nitrito 
79,8% amônio 

Qian et al. (1996) 

    
Kappaphycus alvarezii 
(Doty) Doty ex P.C. Silva 
(Rhodophyta) 

Integrado com peixes 
(Trachinotus carolinus 
Linnaeus, 1766) 

18,20% de nitrato 
50,84% de nitrito 
70,54% de amônio 
26,76% de fosfato 

Presente trabalho 
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Segundo Troell et al. (2003), a integração de cultivos de animais marinhos com algas talvez 
seja a opção mais viável e atrativa para extração proveitosa de descargas de nutrientes derivados da 
maricultura, além do aproveitamento econômico das espécies envolvidas. Os filtros biológicos são 
freqüentemente baseados na oxidação bacteriana de amônia para a forma de nitrogênio e nitrato 
menos tóxica, embora o método não remova nutrientes. As microalgas podem vantajosamente crescer 
no mesmo local que peixes e então ser filtradas por cultivos integrados com mexilhões. Entretanto, 
populações de microalgas são difíceis de controlar em lagoas abertas com trocas de água limitada. 

De acordo com Chopin et al. (2001), se uma alga é utilizada apenas como um biofiltro, 
espécies com baixo valor comercial como as do gênero Ulva Linnaeus podem ser usadas para depurar 
os efluentes de peixes. Entretanto, essa aparente biorremediação apenas transfere o problema de 
deposição de resíduos uma vez que as algas que atuam como biofiltro precisarão ser descartadas ou 
tratadas. Por outro lado, espécies dos gêneros Gracilaria Greville, Porphyra Agardh, Palmaria 

Stackhouse, Chondrus Stackhouse ou Laminaria Lamouroux oferecem alta eficiência de 
biorremediação e valor comercial em mercados estabilizados (por exemplo, para a extração de 
ficocolóides ou para o consumo humano direto) ou em desenvolvimento (dietas para outros organismos 
cultivados de alto valor comercial como peixes herbívoros, moluscos e ouriços do mar). 

Além da vantagem de atuar como biofiltro em cultivos integrados, K. alvarezii poderia trazer 
benefícios econômicos adicionais uma vez que responde atualmente por 80% da matéria-prima 
utilizada para a produção de carragenanas (McHugh, 2003). Apesar da espécie não ter apresentado 
diferenças significativas no rendimento de carragenana de algas cultivadas na água do mar ou nos 
efluentes, esses estavam dentro dos limites obtidos para a espécie nos cultivos em mar aberto 
(Hayashi 2001, Hayashi et al. 2006, Hayashi et al. 2007).   

O objetivo principal desse trabalho foi analisar o potencial de biofiltro de K. alvarezii fornecendo 
a essas plantas um aporte elevado de nutrientes. Evidentemente, seis tanques com 700 g de algas 
cada não conseguiriam filtrar os efluentes provenientes de 4 tanques com 1200 peixes cada. Porém, 
mesmo nessas condições, a alga apresentou remoção de até 70% de amônio. Esses resultados 
demonstram que é possível utilizar a alga K. alvarezii como biofiltro de efluentes da criação de peixes, 
embora a espécie seja típica de águas oligotróficas.  
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Abstract 
The yield and the quality of carrageenan depend, among several factors, on the cultivar or strain and on the 
cultivation and processing techniques. This work presents growth rates, yield and some properties of 
carrageenans from Kappaphycus alvarezii cultivated on floating raft in Ubatuba, São Paulo, Brasil, under different 
conditions: viz. cultivation periods, depths and planting density. Iota fraction, viscosity, molecular weight and gel 
strength were measured. Growth rates (GR) ranged from 5.2-7.2% day-1, with higher GR at 28 days of cultivation, 
at 0 and 0.5 m depth, and planting density of 12 and 8.4 plants m-2. Higher productivity was observed in samples 
cultivated for periods of 44 and 59 days, which were grown at 0 and 0.5 m depth, and a planting density of 24 
plants m-2. Plants with a cultivation period of 28 days had a significant higher carrageenan yield, while samples 
cultivated for 59 days showed a significantly higher iota fraction. Carrageenan also presented an increasing 
molecular weight under longer cultivation periods. A similar trend was observed for viscosity and gel strength. 
Plants from all treatments presented a superior performance than a commercial reference sample from western 
Pacific, with the exception of carrageenan yields. Taking into account all parameters, the culture condition which 
resulted in plants with best quality carrageenan from a commercial perspective were: 45 days of cultivation, 
growing at the surface, with a plant density of 12 plants m-2. Considering that the cultivation was performed in the 
least favorable season (winter) for the growth of this species at the studied site, these results indicate that the site 
where this species was introduced is suitable for the implementation of commercial cultivation. 
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Resumo 
O rendimento e a qualidade da carragenana depende, entre outros fatores, do cultivar ou da linhagem e das 
técnicas de cultivo e processamento. Esse trabalho apresenta as taxas de crescimento, o rendimento e algumas 
propriedades das carragenanas de Kappaphycus alvarezii cultivada em balsa flutuante, em Ubatuba, São Paulo, 
Brasil, sob diferentes condições: períodos de cultivo, profundidades e densidades do plantio. A fração iota, 
viscosidade, massa molecular e força do gel das carragenanas extraídas foram analisadas. As taxas de 
crescimento (TC) variaram de 5,2-7,2% dia-1, com as maiores TC em 28 dias de cultivo, em profundidade de 0 e 
0,5 m, e densidade do plantio de 12 e 8,4 plantas m-2. A maior produtividade foi observada em amostras 
cultivadas por períodos de 44 e 59 dias, cultivadas em 0 e 0,5 m de profundidade e densidade de 24 plantas m-2. 
Plantas cultivadas por 28 dias apresentaram rendimento de carragenanas significativamente mais alto, enquanto 
que amostras de 59 dias apresentaram uma fração iota significativamente maior. As carragenanas apresentaram 
um aumento na massa molecular diretamente proporcional aos períodos de cultivo, sendo observada uma 
tendência similar para viscosidade e força do gel. As plantas derivadas de todos os tratamentos apresentaram 
um desempenho superior ao da amostra comercial do Pacífico Oeste utilizada como referência, exceto para 
valores de rendimento de carragenanas. Levando em conta todos os parâmetros, as condições de cultivo que 
resultaram em plantas com carragenana de melhor qualidade, segundo uma perspectiva comercial foram: 45 
dias de cultivo, na superfície, com densidade do plantio de 12 plantas m-2. Considerando que o cultivo foi 
realizado na estação menos favorável do ano (inverno) para o crescimento desta espécie no local de estudo, 
esses resultados indicam que o local onde a espécie foi introduzida é adequado para a implementação do cultivo 
comercial.    
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INTRODUÇÃO 
O mercado mundial de carragenanas é superior a US$ 200 milhões por ano e tem crescido 5% ao ano 
nas últimas 3 décadas, de 5.500 toneladas em 1970 para acima de 20.000 toneladas em 1995 (Bixler 
1996). Essa demanda é atualmente atendida pela matéria-prima proveniente dos cultivos comerciais de 
Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P. C. Silva (conhecida pelo nome comercial de “cottonii”), que 
contém principalmente carragenana kappa, com baixos níveis de carragenana iota, carragenana 
metilada e resíduos precursores μ (mu), e Eucheuma denticulatum (Burman) Collins & Hervey 
(conhecida pelo nome comercial de “spinosum”) que contém predominantemente carragenana iota com 

quantidades significativas de resíduos precursores ν (nu) (Trono 1998, Ask & Azanza 2002, Aguilan et 

al. 2003). A extração alcalina é comercialmente utilizada para transformar os resíduos precursores, 
resultando em aumento da força do gel do produto final, uma vez que remove alguns grupos sulfato 
das moléculas e aumentam a formação de 3,6-anidro-D-galactose (McHugh 2003). 
 A aplicação comercial desses polissacarídeos é uma função das estruturas e cargas das 
macromoléculas que interfere na sua viscosidade e propriedades gelificantes (Goulard & Diouris 1998). 
É primordial para a indústria reconhecer a composição de seus produtos para atender as necessidades 
particulares de seus clientes.  

Os cultivos comerciais de K. alvarezii e E. denticulatum foram estabelecidos no início da 
década de 70 nas Filipinas e desde então, linhagens derivadas desses cultivos têm sido introduzidas 
em mais de 20 países com propósitos de maricultura, sendo responsável por mais de 88% das fontes 
mundiais de carragenanas (Trono 1998, Paula 2001, Paula & Pereira 1998, McHugh 2003).  
   O custo efetivo da produção de algas para extração de ficocolóides depende da seleção de 
espécies ou linhagens, da reprodução vegetativa e da melhoria de técnicas de cultivo, colheita, 
secagem e estocagem (Kapraun 1999). Embora as técnicas de cultivo tenham melhorado desde aquela 
época, deve-se ressaltar que a maior parte dos protocolos de cultivo, tais como espaçamento entre 
plantas, período de crescimento, tamanho do propágulo, profundidade do plantio e espaçamento entre 
os cabos de cultivo são específicos do local e da estação do ano, o que demanda a realização de 
experimentos com a finalidade de manter uma alta produção ao longo do ano (Ask & Azanza 2002).  

São poucas as referências que abordam a produção de carragenanas no Brasil. Oliveira (1988) 
fez uma resenha da produção de carragenófitas no Atlântico americano e em 1995 analisou a situação 
da produção de algas na América Latina, incluindo carragenófitas, com ênfase na situação brasileira. 
Os únicos “screenings” para avaliar o potencial de produção das carragenófitas brasileiras foram feitos 
por Saito & Oliveira (1990), Saito et al. (1991) e Oliveira et al. (1992). A produção brasileira de 
carragenanas é inferior a 10 toneladas por ano, obtida a partir de bancos naturais de Hypnea 
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musciformis (Wulfen) Lamouroux (Oliveira 1997; 1998). Os estoques naturais desta espécie são 
limitados e imprevisíveis para permitir a expansão dessa produção e tentativas de cultivo dessa 
espécie não foram bem sucedidas (Berchez & Oliveira 1989, Berchez et al. 1993; Oliveira 1998). Os 
trabalhos citados levaram Oliveira (1990) a sugerir a introdução de uma espécie exótica como a 
solução mais viável para a produção de carragenana no país, uma vez que o Brasil importa 
aproximadamente 1.000 toneladas de carragenana e 2.000 toneladas de Kappaphycus alvarezii por 
ano das Filipinas (Furtado 1999).   
  Nesse contexto, a espécie K. alvarezii foi introduzida experimentalmente em 1995 nas águas 
subtropicais da Baía de Ubatuba, São Paulo, com a autorização do IBAMA. O objetivo desse cultivo foi 
avaliar sua viabilidade comercial e seus impactos ambientais (Paula 2001, Paula & Pereira 1998, 2003, 
Paula et al. 1998, Hayashi 2001, Hayashi et al. 2006).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes condições de cultivo no 
crescimento, rendimento e nas propriedades das carragenanas produzidas por Kappaphycus alvarezii 

cultivada no Brasil.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
1. Cultivo no mar 
Gametófitos femininos marrons de Kappaphycus alvarezii foram selecionados do cultivo experimental 
realizado na Praia de Itaguá, Ubatuba, São Paulo (23°26,9’S; 45°0,3’W) para os experimentos. A 
estrutura básica consistiu de uma balsa flutuante ancorada no sedimento fino da baía. A balsa era 
composta por 9 quadras de 3,0 m x 2,5 m de largura (Figuras 1 e 2). Em cada quadra, havia 9 cabos de 
cultivo de 2,5 m, mantidos a uma distância de 0,3 m um do outro (Figura 3).  

As seguintes condições foram testadas: a) períodos de cultivo (28, 44 e 59 dias), b) 
profundidade (superfície, 0,5 m e 1,0 m) e c) densidade do plantio (24, 12 e 8,4 plantas m-2). Para cada 
tratamento, foram feitas 3 repetições para assegurar a reprodutibilidade das análises estatísticas 
(Figuras 1, 2 e 3).  
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Figura 1 Módulo utilizado para o cultivo de Kappaphycus alvarezii em diferentes condições de período 
de cultivo (28, 44 e 59 dias), profundidade (superfície, 0,5 m e 1,0 m) e densidade do plantio (24, 12 e 
8,4 plantas m-2). 

Figura 2 Vista lateral do módulo utilizado para o cultivo de Kappaphycus alvarezii em diferentes condições 
de período de cultivo (28, 44 e 59 dias), profundidade (superfície; 0,5 m e 1,0 m) e densidade do plantio (24, 
12 e 8,4 plantas m-2). 

 
Figura 3 Detalhe de uma quadra do módulo utilizado para o cultivo de Kappaphycus alvarezii em diferentes 
condições de período de cultivo (28, 44 e 59 dias), profundidade (superfície; 0,5 m e 1,0 m) e densidade do 
plantio (24, 12 e 8,4 plantas m-2). As setas indicam os cabos de amostragem.  
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 Mudas de aproximadamente 40 g foram pesadas individualmente e amarradas nos cabos de 
cultivo com uma distância de 0,1; 0,2 e 0,3 m entre elas, de acordo com o tratamento de densidade do 
plantio (24, 12 e 8,4 plantas m-2, respectivamente) (Figura 3). Os experimentos foram realizados no 
inverno de 2005, entre julho e setembro.  

A taxa de crescimento foi calculada segundo a fórmula de Lignell & Pedersén (1989):  
TC (% dia-1) = [(Mf/Mi)1/n – 1] x 100, onde Mi = massa inicial e Mf = massa final após t dias. 
 Após cada período de cultivo, os cabos de amostragem foram coletados e as plantas foram 
misturadas, secas em temperatura ambiente, em estufa a 35°C e 60°C, até atingirem 25–35% de 
umidade. As algas secas foram embaladas e transportadas para a Cargill, em Baupte, na França, para 
análises das características comerciais de carragenanas.  
 
2. Produtividade 
A produtividade foi calculada de acordo com a equação: 
Produtividade = [(Bf-Bi)/ t x (Ms/Bf)]/A, onde Bf = Biomassa fresca final (g), Bi = Biomassa fresca inicial 
(g), t = número de dias de cultivo no mar, Ms = massa seca (g); A = área total (m2) (Hurtado & Agbayani 
2002). A produtividade foi estimada baseada na média de três medidas. As plantas foram pesadas 
úmidas e a massa seca foi estimada considerando 35% de umidade.   
 
3. Extração de carragenana 
Dois tipos de carragenanas foram obtidos: as nativas (sem transformação alcalina) e as álcali-
modificadas (com transformação alcalina).  
 A carragenana nativa foi obtida após a digestão das algas em água destilada por 4 horas a 
60°C, com agitação. O produto da digestão foi filtrado a quente e sob pressão reduzida. O filtrado foi 
precipitado em solução de álcool isopropílico (85%) e KCl (0,2%). As fibras de carragenana foram 
recuperadas e secas em estufa a 60°C por aproximadamente 12 horas. O produto foi triturado até 250 

μm, granulometria similar aos produtos comerciais. 

 A carragenana álcali-modificada foi obtida a partir de algas colocadas por 8 horas em álcool 
isopropílico (40%) com KOH (1%) a 80°C, sob refluxo. Em seguida, as plantas foram mantidas uma 
noite à temperatura ambiente. Após esse período, as algas foram separadas da solução e a digestão 
foi realizada em água potável durante 4 horas, a 80°C, sob agitação. A filtração, precipitação e 
moagem foram realizadas como descrito para a extração de carragenana nativa. 
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 Os rendimentos das carragenanas nativa e álcali-modificada foram calculados com base nas 
amostras secas em estufa a 60°C por 24 horas e em 105°C por 2 horas, até obtenção de massa 
constante.  
 
4. Caracterização de carragenanas 
Caracterização por Infravermelho  
A fração iota foi estimada por análise de Infravermelho transformado de Fourier (FTIR), em um filme 
produzido após a secagem de uma solução de carragenana nativa 0,4% em água demineralizada. 

 
Determinação da massa molecular  
A massa molecular foi medida por cromatografia de exclusão estérica. Carragenanas nativa e álcali-
modificada a 0,4% em água destilada quente foram diluídas em uma solução de LiNO3 (0,2 M – pH 7). 

Essa solução final (200 μL) foi injetada com um eluente de LiNO3 (0,1M – pH 7) em três colunas 

compostas dos géis TSK6000PWXL, TSK5000PWXL e TSK4000PWXL, respectivamente. A massa 
molecular dos polímeros foi obtida por difusão da luz (MALLS) acoplada a essa cromatógrafo. A 
concentração dos polímeros foi medida por refratometria (Merck RI - 71) e a massa molecular média da 
amostra foi obtida com o auxílio de programa ASTRA (versão 4.73).  
 
Viscosidade a quente e força do gel 
A carragenana nativa foi solubilizada em água demineralizada (1,5%) a 90°C por 30 minutos. As 
medidas de viscosidade foram realizadas a 75°C com um Viscosímetro Brookfield a 30 rpm. A força do 
gel foi medida em géis preparados na concentração de 1,2% de carragenana álcali-modificada com 
0,3% de KCl aquecida por 30 minutos a 90°C. Os géis foram colocados em cristalizadores de tamanho 
pré-estabelecido (7 cm de diâmetro x 5 cm de altura) e mantidos a 10°C por 16 horas. As medidas 
foram realizadas em um analisador de texturas TAXT Plus.  
 
 Todas as carragenanas extraídas das plantas cultivadas no mar nas condições testadas foram 
comparadas com uma amostra comercial, proveniente do Pacífico Oeste, fornecida pela Cargill e usada 
como referência.   
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5. Análises Estatísticas 
Todos os dados foram tratados separadamente, uma vez que não houve interação entre os fatores (i.e. 
período de cultivo, profundidade e densidade do plantio), de acordo com a Análise de Variância 
(ANOVA) multifatorial. As análises estatísticas foram determinadas usando ANOVA unifatorial e teste a 

posteriori de Tukey, quando necessário (considerando p < 0,05), utilizando o programa Statistica 

(versão 6.0). 
 
 
 

 
RESULTADOS 
1. Cultivo no mar 
As taxas de crescimento médias (TC) de K. alvarezii variaram de 5.2-7.2% dia-1 (Figura 4). As TCs das 
amostras de 28 dias apresentaram valores significativamente maiores que os outros tratamentos, 
enquanto que plantas com 59 dias apresentaram valores significativamente menores (Figura 4A). 
Considerando as profundidades e densidades, as TCs significativamente maiores foram obtidas em 
amostras cultivadas na superfície e em 0,5 m, com densidades de 12 e 8,4 plantas m-2 (Figura 4B e 
4C). 
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Figura 4 Taxa de crescimento (% dia-1) de Kappaphycus alvarezii cultivada em diferentes condições de A) 
período de cultivo, B) profundidade e C) densidade do plantio. Valores apresentados em médias; as barras 
verticais representam o intervalo de confiança e as letras indicam as diferenças significativas, segundo teste a 
posteriori de Tukey. 
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2. Produtividade 
As maiores produtividades foram observadas em plantas cultivadas por 44 e 59 dias, na superfície e 
em 0,5 m de profundidade, com densidade de 24 plantas m-2 (Tabela 1). Amostras cultivadas por 59 
dias apresentaram melhor produtividade, enquanto que plantas com período de cultivo de 28 dias 
apresentaram os menores valores. Amostras cultivadas na superfície, com densidade de 24 plantas m-2 
demonstraram maior produtividade e aquelas cultivadas a 1,0 m com densidade de 8,4 plantas m-2 
apresentaram menores valores (Tabela 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Análise de carragenanas 
Rendimento de carragenana e fração iota 
Os rendimentos de carragenana nativa (21-35%) e álcali-modificada (20-32%) foram menores que os 
obtidos a partir da amostra comercial proveniente do Pacífico Oeste (57% e 48%, respectivamente). 
Além disso, as amostras das algas cultivadas apresentaram maior fração iota (9-20%) quando 
comparadas à amostra comercial (3,3%). O espectro infravermelho demonstrou que quanto maior o 
período de cultivo, maior a porcentagem da fração iota. Através das análises estatísticas foi possível 
observar que o único parâmetro que influenciou significativamente o rendimento das carragenanas e da 
fração iota foi a duração do cultivo. Assim, foram observados rendimentos de carragenanas nativas e 
álcali-modificadas significativamente maiores em amostras de 28 dias, enquanto que a fração iota foi 
significativamente maior em amostras de 59 dias (Figura 5). 

Tabela 1 Produtividade de Kappaphycus alvarezii cultivada de acordo com diferentes condições de período 
de crescimento (28, 44 e 59 dias), profundidade (superfície, 0,5 m e 1,0 m) e densidade do plantio (24, 12 e 
8,4 plantas m-2). 
 
Produtividade = g (Ms) m-2 dia-1 

 28 dias  44 dias  59 dias 

 Superfície 0,5 m 1,0 m  Superfície 0,5 m  1,0 m  Superfície 0,5 m 1,0 m 

24 plantas m-2 67 64 41  110 86 55  102 98 54 
12 plantas m-2 42 35 31  72 44 32  76 86 48 
8,4 plantas m-2 25 36 25  40 41 17  62 74 46 
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Caracterização de carragenanas 
Os valores de massa molecular, viscosidade e força do gel de carragenana nativa e álcali-modificada 
aumentaram com o período de cultivo. Não foram realizadas medidas de viscosidade em amostras de 
59 dias, por falta de biomassa suficiente. As análises estatísticas demonstraram que o único parâmetro 
que influenciou a qualidade da carragenana foi o período de cultivo (Figura 6).  

A massa molecular da carragenana nativa e da álcali-modificada, e a força de gel da carragenana 
álcali-modificada apresentaram valores significativamente maiores após 59 dias de cultivo. Para 
viscosidade, não foram observadas diferenças significativas entre as amostras. As plantas cultivadas 
em diferentes períodos de cultivo tiveram maiores valores de massa molecular, força de gel e 
viscosidade que a amostra comercial (Figura 6).  

 
Figura 5 Rendimento de carragenana nativa e álcali-modificada, e porcentagem de fração iota de 
Kappaphycus alvarezii após diferentes períodos de cultivo e uma amostra comercial utilizada como 
referência. Valores apresentados em média; as barras verticais representam intervalo de confiança e as 
letras indicam as diferenças significativas para cada parâmetro analisado, segundo teste a posteriori de 
Tukey. 
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DISCUSSÃO  
Sabe-se que o rendimento e a qualidade de ficocolóides extraídos de algas produzidas em fazendas 
marinhas variam não somente com a linhagem da alga, mas com uma série de parâmetros biológicos e 
ambientais tais como: idade das plantas, luz, nutrientes, temperatura e salinidade, entre outros (Glenn 
& Doty 1990, Hurtado et al. 2001, Paula & Pereira 2003, Freile-Pelegrin et al. 2006, Mendonza et al. 

2006). Entretanto, informações disponíveis na literatura sobre como diferentes protocolos de cultivo de 
K. alvarezii afetam os produtos comerciais não foram observadas, que no final é o que a indústria 
procura e que na realidade é crucial para o cultivador de algas produzir uma melhor matéria-prima, com 
maior retorno do seu trabalho. Apesar da espécie ter sido cultivada experimentalmente por 
aproximadamente 10 anos em Ubatuba, protocolos de cultivo influenciando a produtividade e a 
qualidade de carragenana não haviam sido determinados até o momento, de maneira que os 
resultados obtidos nesse trabalho têm grandes implicações para futuras práticas de manejo dos 
cultivos. 
 As taxas de crescimento médias (TCs) variaram de 5,2%-7,2%dia-1, corroborando as 
observações de Paula & Pereira (2003) para o tetrasporófito marrom de Kappaphycus alvarezii 

cultivado no mesmo local, entre 1996-1999, e de Muñoz et al. (2004), para linhagens procedentes do 
Brasil e cultivadas em Yucatán, no México. Por outro lado, os valores do presente estudo são maiores 

 
Figura 6 Massa Molecular (MM) de carragenanas nativa e álcali-modificada, força do gel de carragenana 
alcali-modificada e viscosidade de carragenana nativa de Kappaphycus alvarezii após diferentes períodos de 
cultivo e de uma amostra comercial utilizada como referência. Valores apresentados como média; barras 
verticais representam intervalo de confiança e as letras indicam as diferenças significativas para cada 
parâmetro analisado, segundo teste a posteriori de Tukey. 
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que os obtidos por Hurtado et al. (2001) para K. alvarezii cultivada em Panagatan Cays, nas Filipinas 
(2,3-4,2% dia-1). De acordo com Paula & Pereira (2003), as taxas de crescimento dessa espécie 
apresentam uma variação sazonal bem evidente em Ubatuba, com maiores valores registrados no 
período de verão-outono (Janeiro-Maio) e menores valores no período de inverno-primavera (Junho-
Dezembro). O cultivo do presente trabalho foi realizado em uma época desfavorável para o 
crescimento (Julho) o que sugere que uma melhor performance da linhagem pode ser obtida em outro 
período do ano. 
 Geralmente é esperado que as TCs diminuam com a profundidade, considerando a turbidez da 
água na baía onde os experimentos foram realizados. Paula & Pereira (2003) observaram que as TCs 
do tetrasporófito marrom cultivado no mesmo local diminuíram linearmente de 0,2-2,0 m de 
profundidade. 
 Apesar das altas TCs observadas após 28 dias de cultivo, a produtividade foi maior em plantas 
cultivadas em densidade de 24 plantas m-2, durante 44 dias na superfície e em 0,5m, e durante 59 dias 
nas mesmas profundidades. Essas produtividades (110; 102; 86 e 98 g Ms m-2 dia-1, respectivamente) 
foram maiores que aquelas estimadas na Ilha de Tictuana (47,6 g Ms m-2 dia-1), em Maasin (45,3 g Ms 
m-2 dia-1) e em Taluksangay (26,5 g Ms m-2 dia-1), nas Filipinas (Hurtado & Agbayani 2002). 
 As profundidades e as densidades do plantio parecem não influenciar no rendimento e na 
qualidade das carragenanas extraídas de algas cultivadas em Ubatuba. O período de cultivo foi o único 
fator significativo nesse experimento. Em geral, os rendimentos de carragenana obtidos nesse estudo 
foram similares aos obtidos por Ohno et al. (1996), para a carragenana extraída de K. alvarezii 
cultivada no Vietnam, mas menores que os obtidos de amostras provenientes do cultivo experimental 
em Ubatuba, cultivadas no México (Muñoz et al. 2004) e da amostra comercial utilizada como 
referência, originária do Pacífico Oeste. Foram ainda ligeiramente maiores que os rendimentos obtidos 
em estudos anteriores (Hayashi et al. 2006). Em relação a esse último estudo, provavelmente essas 
diferenças podem ser devido aos 2 tratamentos alcalinos e as excessivas lavagens posteriores que as 
algas sofreram, causando perda de carragenanas. Em todas as amostras o rendimento de carragenana 
nativa era maior que o de carragenanas álcali-modificadas, como constatado por Freile-Pelegrin et al. 
(2006), para Eucheuma isiforme (C. Agardh) J. Agardh cultivada no México. Isso é esperado devido à 
degradação parcial do polissacarídeo com o tratamento alcalino. Interessante notar que a fração iota 
aumentou com a duração do período de cultivo no presente trabalho. Como as carragenanas possuem 
uma função estrutural análoga à celulose nas plantas terrestres (Stanley 1987), é provável que tecidos 
mais velhos possam apresentar mais carragenana iota, marcadamente elástica, preservando o talo de 
possíveis quebras como conseqüência do aumento da biomassa.  
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 Apesar das amostras desse estudo apresentarem rendimentos menores que àquelas obtidas pela 
amostra comercial utilizada como referência, deve-se considerar que esse experimento foi realizado no 
inverno, e poderia ser repetido durante o verão-outono, uma vez que estudos anteriores demonstraram 
uma sazonalidade no rendimento de carragenana semi-refinada, negativamente correlacionada com as 
taxas de crescimento de 4 linhagens de K. alvarezii cultivadas no mesmo local (Hayashi et al. 2006). 

A carragenana é um aditivo alimentar regulamentado e preocupações atuais com a saúde exigem 
valores de massa molecular dentro de uma faixa de segurança quando consumida (Bixler 1996). A 
carragenana comercial possui uma massa molecular que varia de 105-106 Da (Glicksman 1987). As 
amostras obtidas nesse trabalho possuíam uma massa molecular variando de 1,1-2,7 x 106 Da, tanto 
para carragenanas nativas quanto para as álcali-modificadas, valores contidos dentro dos limites 
comerciais. As amostras gametofíticas provenientes dos cultivos ainda apresentaram valores de massa 
molecular, viscosidade e força de gel maiores que a amostra comercial utilizada como referência, de 
fase de histórico de vida desconhecido. 

Dados de produtividade são difíceis de se comparar objetivamente por causa das diferentes 
metodologias de cultivo empregadas por diferentes autores. A maior produtividade obtida nesse estudo 
pode ser uma conseqüência da menor densidade do plantio utilizada. Além disso, quanto menor a 
duração do cultivo, maior os rendimentos de carragenanas. Por outro lado, quanto maior a duração do 
cultivo, maior força do gel, viscosidade e massa molecular. Tendo em vista esses fatores, a estratégia 
de cultivo adotada poderia considerar os objetivos da indústria na matéria-prima a ser produzida. Para 
desenvolver um produto que seja interessante tanto para a indústria quanto para o cultivador, é 
primordial conciliar os interesses de ambos os lados. Assim, a partir dos resultados obtidos no presente 
estudo, recomenda-se um período de cultivo de aproximadamente 45 dias em Ubatuba (uma vez que 
períodos mais longos favorecem a quebra de plantas e a perda de material devido ao tamanho final) e 
plantas cultivadas próximas à superfície, com densidade de 12 plantas m-2, para evitar o auto-
sombreamento de plantas vizinhas.  
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Abstract 

The yield and the quality of carrageenan depend, among other things, on the cultivar or strain 

and on the cultivation and processing techniques. This work presents carrageenan yield and 

some properties of Kappaphycus alvarezii under selected cultivation conditions: viz. 

cultivation period, depth and planting density. Growth rates (GR) ranged from 5.2-7.2 % day-

1, with the highest GR at 28 days, at 0-0.5 m depth, and planting density of 12 and 8.4 plants 

m-2 of surface. Highest productivity was observed in samples after 44 and 59 day cultivation 

period, which were grown at 0-0.5 m depth, and a planting density of 24 plants m-2. 

Carrageenan yields, iota fraction, viscosity, molecular weight and gel strength were 

measured. A cultivation period of 28 days during the winter had a significant higher 

carrageenan yield, while samples from 59 days showed a significantly higher iota fraction. 

Carrageenan also presented an increasing molecular weight under longer cultivation periods. 

A similar trend was observed for viscosity and gel strength. All samples cultivated in Brazil 

gave higher values when compared to a K. alvarezii commercial reference sample, with the 

exception of carrageenan yield values, which were lower in this study. Taking into account all 

parameters, the culture condition which provided the best carrageenan from a commercial 

perspective were 45 days of cultivation, growing at the surface, with a planting density of 12 

plants m-2. Considering that this study was performed in the least favourable season (winter), 

these results indicate that the site is suitable for the implementation of commercial cultivation.  

 

 

Keywords: carrageenan, eucheumatoid species, mariculture, phycocolloid, seaweed 
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Introduction 

Carrageenans are commercially important hydrophilic colloids which occur as a matrix in 

numerous species of red seaweed (Stanley, 1987). This phycocolloid has annual sales of over 

US$ 200 million, and represents 15% of the world use of food hydrocolloids. The market for 

carrageenan has consistently grown at 5% per year, from 5,500 tonnes in 1970 to up of 20,000 

tonnes in 1995 (Bixler, 1996). 

Currently, most carrageenan is commercially extracted from Kappaphycus alvarezii 

(Doty) Doty ex P. Silva (also known by the commercial name “cottonii”), which contained a 

majority of kappa carrageenan with low levels of iota carrageenan, methylated carrageenan 

and μ-precursor residues; and Eucheuma denticulatum (Burman) Collins & Hervey (also 

known by the commercial name “spinosum”), which contain predominantly  iota carrageenan 

with significant amounts of ν-precursor residues (Trono, 1998; Ask & Azanza, 2002; Aguilan 

et al., 2003). Alkali extraction is commercially utilised to change the precursor residues that 

leads to increased gel strenght in the final product, once this removes some of the sulphate 

groups from the molecules and increases the formation of 3,6-anhydro-D-galactose (McHugh, 

2003).  

The commercial application of these polysacharides is a function of their 

macromolecule structure and charge, which interfere with their viscosity and gelling 

properties (Goulard & Diouris, 1998). It is primordial for the industry to recognise the 

composition of their products in order to attend the particular needs of their customers.  

Commercial cultivation of K. alvarezii and  E. denticulatum began in the 1970s in the 

Philippines, and since then has been successfully transferred to Indonesia, Tanzania, Vietnam, 

and some Pacific Islands among other places, being responsible for more than 88% of the 

world’s carrageenan resources (McHugh, 2003).  
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The Brazilian production of carrageenan is lower than 10 tonnes per year, obtained 

from natural stocks of Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux (Oliveira, 1997). These 

stocks are too limited and unpredictable to allow for expansion of production, and attempts to 

cultivate H. musciformis were not succesful (Berchez & Oliveira, 1989; Berchez et al., 1993). 

Consequently, Brazil imports about 1,000 tonnes of carrageenan and 2,000 tonnes of K. 

alvarezii per year from the Phillipines (Furtado, 1999). 

The introduction of K. alvarezii in Ubatuba, São Paulo State, Brazil, was made in 

1995. The objective of this introduction was to evaluate the feasibility of commercial 

cultivation and its environmental impacts (Paula & Pereira, 1998; Paula et al., 1998; Paula et 

al, 1999; Hayashi, 2001; Hayashi et al. 2006).   

Cost effective seaweed production for phycocolloids depends on species and strain 

selection, vegetative reproduction and improvements in cultivation, harvesting, drying and 

storage techniques (Kapraun, 1999). For every site and season, a round of agronomic 

experiments is recommended to determine appropriate protocols to maintain high production 

throughout the year for that particular area (Ask & Azanza, 2002).  

In this paper, we present the first data about the effects of different protocols of 

mariculture on the yield and quality of carrageenan produced by K.alvarezii cultivated in 

Brazil. 

 

Materials and Methods 

Sea cultivation 

Brown female gametophytes of Kappaphycus alvarezii were selected from experimental 

cultivation in Praia do Itaguá, Ubatuba, SP, Brazil (28°26.9’S, 45°0.3’W). The basic structure 

consisted of a raft anchored on the fine sediment of the bay. This raft was composed of nine 
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squares; 3.0 m x 2.5 m long (Figure 1). In each square, there were nine cultivation cables of 

2.5m, kept 0.3 m apart (Figure 2).  

Propagules of about 40 g were individually weighed and attached to cables at 0.1, 0.2 

or 0.3 m apart, according to the planting density treatment. The following conditions were 

tested: a) cultivation period (28, 44 and 59 days), b) depth (surface, 0.5 m and 1.0 m), and c) 

planting desity (24, 12 and 8.4 plants m-2, corresponding to 20, 10 and 7 plants in 2.5 m of 

culture line, respectively). There were three replicates for each treatment (Figure 1 and 2).  

 The experiments were made in the winter of 2005. Mean growth rate (GR) was 

calculated using the equation of Lignell & Pedersén (1989): 

GR (% day-1) = [(Wt/Wi)1/n – 1] x 100, where Wi = initial wet weight and Wt = wet weight 

after t days.  

 After harvesting, samples were air dried followed by an oven at 35°C and 60°C, until 

25-35% moisture had been reached. Samples were analyzed by Cargill, Baupte, France, for 

commercial carrageenan characteristics.  

 

Productivity  

The productivity was estimated according to the equation: 

Productivity (g dwt m-2 day-1) = [(Nt-N0)/ t*(dwt/fwt)]/A, where Nt = final mean weight (g);  

N0 = initial mean weight (g); t = number of days in the sea; dwt = dry weight (g); fwt = fresh 

weight (g); A = total area (m2) (Hurtado & Agbayani, 2002). Productivity was estimated 

based on the mean of three measuments. The plants were weighed wet and the dry weight was 

estimated considering 35% moisture. 
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Carrageenan Extraction 

Native carrageenan extraction was made in distilled water at 60°C for 4 hours, under 

agitation. The digestion product was filtered and precipitated in 85% isopropanol with 0.2% 

KCl solution. The coagulum was recovered and dried in an oven at 60°C for 12 hours. The 

final carrageenan was ground to 250 μm. 

Alkali-modified carrageenan was produced by alkali transformation in 2L of 40% 

isopropanol and 1% KOH solution at 80°C for 8 h under reflux, and left at room temperature 

overnight. The carrageenan extraction was made in the same way as described above.     

 Native and alkali-modified carrageenan yield was calculated on the basis of the 

seaweed samples dried in oven at 60°C for 24 hours and at 105°C for 2 hours to constant 

weight. 

 

Carrageenan characterization  

Iota fraction was estimated by Fourier transform-infrared spectrometry, in films of 0.4% 

native carrageenan in demineralized water.  

 The molecular weight was measured in 0.4% native and alkali-modified carrageenan 

by size exclusion chromatography in LiNO3 solution (0.2 M–pH 7). Polymer concentration 

was measured by refractometry (Merck RI–71) and the average molecular weight of samples 

was obtained with the aid of Astra software (Release 4.73).   

Viscosity was analysed in a 1.5% native carrageenan. Measures of viscosity were 

made with a Brookfield Viscosimeter at 75°C at 30 rpm. Gel strength was measured in a 1.2% 

alkali modified carrageenan with 0.3% KCl, using the Texture Analyser TAXT plus. 

All carrageenan extracts from the Brazilian cultivated samples were compared with 

one commercial sample from the western Pacific provided by Cargill and used as a reference. 

 



 

 7

Statistical Analyses 

All data were treated separetely, since there were no interactions between the factors (i.e. 

cultivation period, depth and planting density) according to multifactorial Analysis of 

Variance (ANOVA). Statistical analyses were determined using unifactorial ANOVA and 

Tukey a posteriori test. All statistical analyses were performed using StatisticaTM (Release 

6.0) at the p < 0.05 level. 

 

RESULTS  

Sea cultivation 

Mean growth rates (GR) of K. alvarezii plants ranged from 5.2-7.2 % day-1. GRs of samples 

at the 28 day period showed significantly higher values, while plants at the 59 day period 

showed significant lower values (Figure 3a). Considering depths and planting density, the 

significantly higher GRs were obtained in those samples which were cultivated at the surface 

and at 0.5 m, and also those with a density of 12 and 8.4 plants m-2. For the other 

mesurements, no significant differences were observed (Figure 3b and 3c). 

 

Productivity 

The highest productivities were recorded in treatments of 44 and 59 days, at both the surface 

and 0.5 m, with planting density of 24 plants m-2 (Table 1). Samples cultivated for 59 days 

showed the best productivity, while samples from 28 days showed the lower values. Samples 

cultivated at the surface, with density of 24 plants m-2, also showed the highest productivity 

and those cultivated at 1.0 m of depth with density of 8.4 plants m-2 presented the lowest 

values. 
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Analyses of carrageenan 

Carrageenan yield and iota fraction 

The yields of native and alkali modified carrageenan (21-35% and 20-32%, respectively) were 

lower than those from the western Pacific commercial sample (57% and 48%) (Figure 4). 

However, our samples showed a higher iota fraction (9-20%) when compared to this 

commercial sample (3.3%). The infrared spectra showed that the longer the period of 

cultivation the higher the iota fraction. Statistical analyses showed that the only parameter 

that significantly influenced the carrageenan yield and the iota fraction was cultivation 

duration. Therefore, significantly higher native and alkali-modified carrageenan yields were 

observed in samples with 28 day cultivation period while the significantly higher iota fraction 

was observed in samples from the 59 day period (Figure 4).   

 

Carrageenan characterization 

Molecular weight, viscosity and gel strength of native and alkali-modified carrageenan 

showed increasing values with the increasing cultivation periods (viscosity was not measured 

at the 59 day cultivation period samples). Statistical analysis showed that the only parameter 

that influenced carrageenan quality was the cultivation period (Figure 5). 

 The molecular weight of the native and alkali-modified carrageenan, as well as gel 

strength of the alkali-modified carrageenan showed significantly higher values after 59 days 

of cultivation. For viscosity, there were no significant differences. The Brazilian cultivated 

material showed higher values for molecular weight, viscosity and gel strength than the 

commercial sample (Figure 5).  
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DISCUSSION 

It is well known that the yield and quality of phycocolloids produced in marine farms varies 

not only with the seaweed strain under cultivation but with a series of biological and 

environmental parameters such as age of plants, light, nutrients, temperature and salinity, 

amongst others (e.g. Glenn & Doty, 1990; Hurtado et al., 2001; Paula & Pereira, 2003; Freile-

Pelegrín et al., 2006; Mendonza et al., 2006). However, we did not find any published 

information on how different protocols of K. alvarezii cultivation affect the commercial 

products which is afterall what the industry is looking for. This is also what is crucial for the 

seaweed farmer in order to produce a better raw material and get a higher return for his 

labour. Despite the fact that K. alvarezii has been cultivated experimentally for about 10 years 

in Ubatuba, Brazil, the cultivation protocols influence on the productivity and the quality of 

the colloid had not been determined to date so that the present results have great importance 

for future management practices. 

Mean growth rates (GR) varied from 5.2-7.2 % day-1, which agree with observations 

of  Paula & Pereira (2003), for a tetrasporophytic brown strain cultivated at the same place 

from 1996-1999, and Munõz et al. (2004), for strains originating from Brazil but which were 

cultivated in Yucatán, México. On the other hand, the values from the present study are 

higher than those obtained by Hurtado et al. (2001) for K. alvarezii cultivated in Panagatan 

Cays, Philippines (e.g. 2.3-4.2 % day-1). According to Paula & Pereira (2003) there are clear 

seasonal variations in the GRs of this species at Ubatuba, with the highest values recorded in 

the summer-autumn (January–May) and lowest values in winter-spring (June–December), 

which suggests that we might get a better performance from the strain in other periods of the 

year.  

Generally, growth rates decreased with depth, and this is to be expected considering 

the relatively high turbidity of the bay where the experiments were conducted. Paula & 
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Pereira (2003) noted that GRs decreased linearly from 0.2-2.0 m depth for the 

tetrasporophytic brown strain cultivated at the same site. 

Despite the higher GRs observed after 28 days of cultivation, the productivity was 

highest for periods of 44 and 59 days for those plants cultivated at the surface and 0.5 m, with 

a planting density of 24 plants m-2. The productivities, viz. 109.6, 102.5, 85.7, and 98.2 g dwt 

m-2 day-1, respectively, are higher than those estimated in Tictuana Island (i.e. 47.6 g dwt m-2 

day-1), Maasin (45.3 g dwt m-2 day-1) and Taluksangay (26.5 g dwt m-2 day-1), in the 

Philippines (Hurtado & Agbayani, 2002). 

Depths and planting density did not appear to influence the carrageenan yield and 

quality at Ubatuba. The cultivation period was the only significant factor in this experiment. 

In general, the carrageenan yields obtained in this study were about the same as those 

obtained by Ohno et al. (1996) for carrageenan extracted from K. alvarezii cultivated in 

Vietnam, but lower than those from Brazilian strains cultivated in México (Munõz et al. 2004) 

and also the commercial sample from western Pacific. In all samples, native carrageenan 

yields were higher than alkali-modified carrageenan yield as reported in the literature (e.g. 

Freile-Pelegrin et al. 2006, for Eucheuma isiforme (C. Agardh) J. Agardh cultivated in 

Mexico). This is to be expected due to a partial degradation of the polysaccharide with the 

alkali treatment. It was interesting to note that the iota fraction increased with the duration of 

the cultivation period in our experiments. As carrageenans serve a structural function 

analogous to that of cellulose in land plants (Stanley, 1987) one can hypothesize that the older 

tissues could produce more iota carrageenan, markedly elastic, which would preserve possible 

breaks of the thalli as a consequence of biomass increase.    

Whilst samples in this study showed carrageenan yields consistently lower than those 

obtained from the commercial sample grown in the western Pacific (which was used as a 

point of reference) it must be considered that our experiment was conducted in winter, and 
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should be repeated in other seasons of the year once it has been observed a sazonality on 

carrageenan yield, negatively correlated with growth rate in four strains of K. alvarezii 

cultivated at the same place (Hayashi et al. 2006).    

Carrageenan is a regulated food additive, and current health concerns focus on the 

minimum safe molecular weight for carrageenan when eaten (Bixler, 1996). Commercial 

carrageenan has a molecular weight in the range of 105-106 Da (Glicksman, 1987). The 

samples obtained in this work had a molecular weight ranging from 1.1–2.7 x106 Da, for both 

native and alkali-treated carrageenan which falls well within the commercial range. The 

Brazilian gametophytic samples also showed higher molecular weight, viscosity and gel 

strength values than those of the commercial sample utilized as a control of unknown life 

cicle phase. 

Data on productivity are difficult to compare objectivally because of differents 

cultivation methodologies employed by different authors. The highest productivity obtained 

in this study may be a consequence of the smaller planting density used. Besides, the shorter 

the cultivation duration, the higher the carrageenan yield. On the other hand, the longer 

cultivation duration gave the highest gel strength, viscosity and molecular weight values. In 

view of these factors, the cultivation strategy adopted should take into consideration the goals 

of the industry interested in the raw material to be produced. We recommend a cultivation 

period of about 40-45 days at Ubatuba; longer periods are prone to plants breaking and loss of 

material due to the larger size attained. We further recommend that plants be cultivated close 

to the surface with a planting density of 12 plants m-2 to avoid self-shading of neighboring 

plants.  
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Figure Captions 

Figure 1 –Raft utilised for Kappaphycus alvarezii cultivation, according selected conditions 

of: growth period (28, 44 and 59 days), depth (surface, 0.5 m and 1.0 m), and planting density 

(24, 12 and 8.4 plants m-2). All treatments were made in triplicate.  

 

Figure 2 –Square detail of the raft utilised for Kappaphycus alvarezii cultivation, with 

planting density culture lines. All treatments were made in triplicate.  

 

Figure 3 – Mean growth rate (% day-1) of Kappaphycus alvarezii cultivated in selected 

conditions of a) cultivation period (28, 44 and 59 days), b) depth (surface, 0.5 m and 1.0 m) 

and c) planting density (24, 12 and 8.4 plants m-2) . Values presented as average, vertical bars 

show the confidence intervals and letters represent significant differences, according to Tukey 

a posteriori test (p<0.05). 

 

Figure 4 – Natural and alkali-modified carrageenan yield, and iota fraction of Kappaphycus 

alvarezii after selected cultivation periods (28, 44 and 59 days) and one commercial reference 

sample. Values presented as average, vertical bars show confidence intervals and letters 

represent significant differences (p<0,05). 

 

Figure 5 – Molecular weight (Mw) of native and alkali-modified carrageenan, native 

carrageenan viscosity and alkali-modified carrageenan gel strength of Kappaphycus alvarezii 

after selected cultivation periods (28, 44 and 59 days) and one commercial reference sample. 

Values presented as average, vertical bars show confidence intervals and letters represent 

significant differences (p<0.05). 
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Table 1 - Productivity of Kappaphycus alvarezii cultivated according selected conditions of 

growth (28, 44 and 59 days), depth (surface, 0.5 m and 1.0 m) and planting density (24, 12 

and 8.4 plants m-2).  

Productivity (g dwt m-2 day-1)  

 28 days 44 days  59 days 

 Surface 0.5 m 1.0 m Surface 0.5 m  1.0 m  Surface 0.5 m 1.0 m 

24 plants m-2 66.9 64.4 40.8 109.6 85.7 54.7  102.5 98.2 53.5 

12 plants m-2 42.5 35.3 31.0 72.1 43.9 31.5  75.7 85.6 47.6 

8.4 plants m-2 24.6 35.6 25.1 39.9 40.8 16.7  62.1 73.9 45.6 
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Capítulo 5  
 

Considerações Finais e  
Sugestões para Estudos Futuros 

 
A aqüicultura mundial apresentou um grande crescimento nos últimos anos, trazendo um desafio para 
os dias atuais: o desenvolvimento sustentável. A partir dos erros e acertos ocorridos durante o 
desenvolvimento da agricultura, é possível prever alguns desafios e elaborar estratégias para o 
desenvolvimento da ficocultura. A sustentabilidade não se resume apenas a uma base econômica, mas 
também a uma base ecológica e principalmente social. Neste contexto, a maricultura de algas ainda 
está começando, mas já com algumas preocupações voltadas ao tema da sustentabilidade. Exemplos 
que ilustram a melhoria da qualidade de vida de comunidades costeiras após a implantação de cultivos 
de algas são evidentes em algumas regiões do mundo (Porphyra C. Agardh no Japão e na China, 
Gracilaria Greville no Chile e Kappaphycus Doty e Eucheuma J. Agardh nas Filipinas, Tanzania e 
Indonésia, dentre outros).  

Devido à crescente demanda de algas de importância econômica, os bancos naturais estão 
sendo constantemente depredados, comprometendo os estoques naturais e prejudicando os cultivos 
pela falta de plantas matrizes. A mudança de colheita de populações naturais para cultivos comerciais 
foi considerada um grande avanço, recomendada repetidas vezes na literatura (Oliveira 1981, 1988, 
1989, 1997).  

A espécie Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex P. C. Silva, hoje a principal fonte de 
carragenana no mundo, oferece grandes oportunidades como atividade econômica para as 
comunidades costeiras no Brasil. Introduzida em 1996 pelo Prof. Dr. Edison José de Paula, apresentou 
resultados promissores em todos os estudos realizados desde então.  

Os cultivos de Kappaphycus são baseados em propagação vegetativa, método de reprodução 
que diminui a variabilidade genética da espécie, e estudos de caracterização e seleção de linhagens 
não são freqüentes na literatura. Assim, existe no mundo inteiro uma grande procura por linhagens 
novas e por diferentes manejos de cultivos para otimizar a produção de carragenanas. 

Dentro desse contexto, foram realizados no presente trabalho experimentos com os seguintes 
objetivos: avaliar o crescimento e as respostas morfogenéticas das diferentes linhagens visando 
otimizar o armazenamento de plantas matrizes em laboratório e a sua micropropagação; produzir 
novas linhagens de K. alvarezii utilizando-se colchicina para induzir a formação de poliplóides; testar 
uma linhagem em cultivos integrados com peixes para remediar a eutrofização oriunda da piscicultura e 
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finalmente avaliar a influência de diferentes condições de cultivo no rendimento e qualidade da 
carragenana produzida.  

 

Micropropagação e produção de linhagens 
O desenvolvimento da cultura de tecidos é uma alternativa prática para se propagar linhagens 
selecionadas em laboratório e para se manter um banco das melhores plantas matrizes como estoque. 
Nesse trabalho, foram testadas 5 linhagens de Kappaphycus alvarezii e, embora a maioria tenha 
sobrevivido aos processos de esterilização que antecedem um cultivo axênico, a linhagem G11 (que 
passamos a chamar de cultivar “Edison de Paula”), exclusiva do nosso laboratório, apresentou as 
maiores taxas de produção de calos e regeneração a partir de explantes. O desenvolvimento de calos é 
extremamente fácil de se obter nas linhagens estudadas, embora a taxa de regeneração de plântulas a 
partir dos calos seja muito baixa, fato já salientado também por Reddy et al. (2003). A micropropagação 
obtida pela regeneração de plântulas a partir dos explantes, é uma alternativa mais viável e de fácil 
manipulação. Foi constatado que a adição de alguns fitorreguladores e da colchicina aumentou as 
taxas de regenerações, embora os efeitos esperados a partir da utilização dessa última (i.e. produção 
de poliplóides), não tenham sido verificados. Até hoje não foram observadas na literatura referências 
sobre a ploidia de Kappaphycus alvarezii devido às dificuldades encontradas nesse tipo de análise 
Uma das alternativas para verificar tal efeito seria através de análises citogenéticas em protoplastos.  

 
Utilização da espécie em sistemas de biofiltro 
Atualmente, os monocultivos são fontes de preocupação pelo gasto de energia e pela descarga de 
efluentes nos meios circundantes causando impacto ambiental. A solução proposta em trabalhos 
recentes é a integração de vários cultivos, de diferentes níveis tróficos, que utilizariam a energia e os 
nutrientes de um cultivo para aproveitamento no outro. Nesse trabalho, foi planejado um sistema de 
cultivo integrado em tanques com Kappaphycus alvarezii e com peixes Trachinotus carolinus, em 
sistema fechado, para se avaliar o potencial de biofiltro da alga. A espécie se mostrou eficiente na 
absorção de compostos nitrogenados e fosfatados solúveis, principalmente de amônio. O objetivo 
desse trabalho foi associar a produção de uma alga comercialmente importante com a função 
concomitante de biofiltro. A descarga de efluentes do cultivo de peixes nos tanques com a alga foi 
propositadamente exagerada para se avaliar o limite de sobrevivência da espécie nessas condições. 
Ao contrário das expectativas, por se tratarem de algas típicas de águas oligotróficas, a linhagem 
testada sobreviveu por 14 dias quando cultivada com o efluente da criação de peixes. 
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Embora o rendimento de carragenana não tenha sido alterado nessas condições, outros 
estudos deverão ser realizados levando em consideração a densidade de peixes e o volume de água 
de ambos os cultivos para otimizar a produção tanto de peixes como de algas. Além disso, a integração 
de outros organismos marinhos, como moluscos, que filtrariam os materiais em suspensão, também 
poderá ser considerada. 

  

Efeito das condições de cultivo no rendimento e na qualidade de carragenanas 
Não foram observados na literatura dados sobre como o método de cultivo afeta o rendimento e a 
qualidade das carragenanas. Nossos estudos demonstraram que a densidade do plantio e a 
profundidade dos módulos de cultivo não afetam diretamente a quantidade e a qualidade das 
carragenanas. Por outro lado, o tempo de cultivo afeta os parâmetros referidos. No presente trabalho, 
embora as carragenanas tenham apresentado maiores rendimentos em 28 dias, a produtividade foi 
maior em 44 e 59 dias, similar aos ciclos de produção das Filipinas. Além disso, apesar do rendimento 
e da qualidade do gel terem sido menores que de uma amostra comercial proveniente do Pacífico 
Oeste, nossas amostras estavam dentro dos padrões comerciais exigidos na indústria. Acreditamos, 
porém, que estes resultados possam estar subestimados uma vez que os experimentos foram 
realizados no inverno, um período desfavorável para o cultivo desta espécie. Seria interessante 
também testar outros cultivares, como o “Edison de Paula”, que apesar de uma baixa taxa de 
crescimento, apresenta um maior rendimento de carragenana (Hayashi et al. 2006).  

 
 
 
 
Acreditamos que com este trabalho, tenhamos contribuído para estabelecer algumas bases 

importantes para implantar de forma sustentável o cultivo comercial desta valiosa espécie de alga 
vermelha no Brasil. 
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