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RESUMO
FERREIRA, L.S. Utilização do dióxido de carbono proveniente de fermentação
alcoólica no cultivo de Spirulina (Arthrospira) platensis utilizando
simultaneamente nitrato de sódio e sulfato de amônio como fontes de
nitrogênio. 2011. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Arthrospira (Spirulina) platensis, cianobactéria fotoautotrófica, é importante
comercialmente devido ao seu valor nutricional (elevado teor de proteínas, lipídios,
vitaminas e minerais), além da presença do ácido graxo γ-linolênico e pigmentos, os
quais agregam valor a esta biomassa. Este micro-organismo foi cultivado em
fotobiorreator tubular, e os seguintes parâmetros foram avaliados: aplicação de
diferentes sistemas de circulação de células, intensidades luminosas, adição
simultânea de diferentes proporções de sulfato de amônio e nitrato de sódio como
fontes de nitrogênio, adição de dióxido de carbono proveniente de fermentação
alcoólica e, finalmente, a aplicação desta biomassa para remoção de metais
pesados. Para a avaliação do sistema de circulação de células e da intensidade
luminosa foram utilizadas as variáveis dependentes: concentração celular máxima
(Xm), produtividade em células (Px), fator de conversão de nitrogênio em células
(YX/N), eficiência fotossintética (EF) e teores de proteínas e lipídios da biomassa. Os
protocolos de alimentação de nitrogênio e o uso de CO2 proveniente de cilindro ou
de fermentação alcoólica foram avaliados com uso das mesmas variáveis já citadas,
exceto EF; e, para remoção de Ni2+, Zn2+ e Pb2+ em solução aquosa foram
estudados o tempo de adsorção e a influência da concentração inicial de metal em
solução; com posterior cálculo da eficiência e capacidade de adsorção, e
apresentação de modelos cinéticos e isotermas de equilíbrio. A melhor combinação
de resultados em valores médios (Xm = 4055 mg L-1, Px = 406 mg L-1 d-1, YX/N = 5,07
mg mg-1, lipídios totais = 8,94%, proteínas totais = 30,3%, EF = 2,04%) foi obtida
nos cultivos realizados com intensidade luminosa = 120 µ mol fótons m-2 s-1. O tipo
de sistema de circulação de células utilizado não influenciou estatisticamente quase
nenhuma das respostas estudadas e isto indica a possibilidade de substituição do
sistema tradicional airlift pelos outros testados neste trabalho. A mistura da menor
quantidade de nitrato em relação à de amônio (protocolo I) resultou na melhor
combinação de resultados das variáveis dependentes analisadas(Xm = 4,543 g L-1;
Px = 0,460 g L-1 d-1; YX/N = 15,6 g g-1; lipídios totais = 8,39% e proteínas totais = 18,7
%). O tipo da fonte de CO2 não exerceu nenhuma influência estatística no
crescimento de A. platensis, o que indica a possibilidade do uso do resíduo (CO2)
proveniente de fermentação alcoólica nos cultivos desta cianobactéria. A adsorção
dos metais pela biomassa seca de A. platensis reduziu à medida que houve
aumento da concentração inicial de metal, e a maior eficiência de adsorção foi para
o metal Pb2+ (78%). Chlorella quando comparada à Arthrospira foi considerada
melhor adsorvente, devido ao maior valor de eficiência de remoção (86,5%). O
modelo, cinético de Ho e Mckay e os modelos de equilíbrio de Langmuir e
Freundlich se adequaram bem ao processo de adsorção desta célula.
Palavras-chave: Arthrospira (Spirulina) platensis. Intensidade luminosa.
Fotobiorreator tubular. Sistemas de circulação de células. Metais pesados. Processo
de Adsorção
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RIASSUNTO
FERREIRA, L.S. Utilizzo di anidride carbonica proveniente dalla fermentazione alcolica
nella coltura di Spirulina (Arthrospira) platensis utilizzando simultaneamente nitrato di
sodio e solfato di ammonio come fonti di azoto in fotobioreattore tubolare. 2011. Tesi
(Dottorato) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011.

Arthrospira (Spirulina) platensis, cianobatterio fotoautotrofico, è importante
commercialmente per via del suo valore nutritivo: alto contenuto di proteine, acidi
grassi polinsaturi, pigmenti, minerali, vitamine, e aminoacidi, che aggiungono valore
a questa biomassa. Questo microrganismo è stato coltivato in fotobioreattore
tubolare ed sono stati valutati i seguenti parametri: impiego di diversi sistemi di
circolazione della biomassa e livelli di intensità luminosa, aggiunta simultanea di
solfato di ammonio e nitrato di sodio come fonti di azoto in diverse proporzioni,
aggiunta di anidride carbonica proveniente da fermentazione alcolica e, infine,
applicazione di questa biomassa per la rimozione di metalli pesanti. Per la
valutazione del sistema di circolazione delle cellule e dell’intensità luminosa sono
state usate come variabili dipendenti la concentrazione cellulare massima (Xm), la
produttività cellulare (Px), il fattore di conversione dell’azoto in biomassa (YX/N),
l’efficienza fotosintetica (EF) e il contenuto in lipidi e proteine della biomassa. I
protocolli utilizzati per la fornitura di azoto e l’utilizzo di CO2 da bombola o da
fermentazione alcolica sono stati valutati utilizzando le stesse variabili già
2+
2+
2+
menzionate, tranne EF; mentre, per la rimozione di Ni , Zn e Pb in soluzione
acquosa sono stati studiati gli effetti del tempo di adsorbimento e della
concentrazione iniziale di metallo in soluzione sull’efficienza e sulla capacità di
adsorbimento, e sono stati presentati i relativi modelli cinetici e isoterme di equilibrio.
La migliore combinazione dei valori medi (Xm = 4055 mg L-1, Px = 406 mg L-1 d-1, YX/N
= 5,07 mg mg-1, lipidi totali = 8,94%, proteine totali = 30,3%, EF = 2,04%) è stata
ottenuta per le colture realizzate con l’intensità luminosa di 120 µ mol fotoni m-2 s-1.
Pressoché nessuna delle variabili di risposta studiate è stata influenzata
statisticamente dal tipo di sistema di circolazione della biomassa, il che suggerisce la
possibilità di sostituire il sistema tradizionale airlift con gli altri testati in questo lavoro.
La miscela di fonti d’azoto corrispondente alla minor quantità di nitrato rispetto a
quella d’ammonio (Protocollo I) ha garantito la miglior combinazione di risultati delle
variabili dipendenti analizzate, ossia Xm = 4,543 g L-1, Px = 0,460 g L-1 d-1, YX/N = 15,6
g g-1, lipidi totali = 8,39% e proteine totali = 18,7 %. La crescita di A. platensis non è
stata influenzata statisticamente dal tipo di fonte di CO2, e questo risultato indica la
possibilità di impiegare come fonte di carbonio la CO2 di risulta dalla fermentazione
alcolica in colture di questo cianobatterio. Con entrambi i tipi di biomassa secca, un
aumento della concentrazione iniziale del metallo ha comportato una diminuzione
dell’efficienza dell’adsorbimento, la quale è risultata massima nel caso del Pb2+ (78
%). Chlorella si è comportata come un bioadsorbente migliore rispetto ad
Arthrospira, avendo garantito un maggior valore di efficienza di rimozione (86,5 %). Il
modello cinetico di Ho e Mckay ed i modelli di equilibrio di Langmuir e Freundlich si
sono rivelati adeguati a descrivere il processo di adsorbimento dei metalli studiati
con entrambi i tipi di biomassa.
Parole chiave: Arthrospira (Spirulina) platensis. Intensità luminosa. Fotobioreattore tubolare. Sistema
di circolazione della biomassa. Metalli pesanti. Processo di adsorbimento.
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ABSTRACT
FERREIRA, L.S. Use of carbon dioxide from ethanol fermentation in Spirulina
(Arthrospira) platensis cultivation using, simultaneously, ammonium sulfate and
sodium nitrate as nitrogen sources. 2011. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Arthrospira (Spirulina) platensis, photoautotrophic cyanobacterium, is commercially
important due its high nutritional value (high content of proteins, lipids, vitamins, and
minerals), besides of the presence of γ-linolenic fatty acids and pigments, which add
value to this biomass. This microorganism was cultivated in tubular photobioreactor
and the following parameters were evaluated: application of different cell circulation
systems, light intensities, different protocols of simultaneous ammonium sulfate and
sodium nitrate feeding, addition of CO2 from ethanol fermentation and, finally, the
application of this biomass to the heavy metal removal. The dependent variables
[maximum cell concentration (Xm), cell productivity (Px), nitrogen-to-cell conversion
factor (YX/N), photosynthetic efficiency (EF) and proteins and lipids contents] were
used to evaluate the influence of cell circulation systems and the light intensities. The
nitrogen feeding protocols and the use of CO2 from cylinder or ethanol fermentation
were evaluated using the same parameters aforementioned, except EF; and to
analyze Ni2+, Zn2+ and Pb2+ removal, the adsorption time and the influence of initial
metal concentration were evaluated with subsequent calculation of the efficiency and
capacity adsorption. The kinetic models and equilibrium isotherms were also
-1
presented. The best combination of responses’ mean values (Xm = 4055 mg L , Px =
-1 -1
-1
406 mg L d , YX/N = 5.07 mg mg , total lipids = 8.94%, total proteins = 30.3%, EF =
-2
-1
2.04%) was obtained at light intensity = 120 µ mol photons m s . The cell
circulation system did not exert statistical significant influence on almost all the
responses, which suggests that the traditional airlift system could successfully be
substituted by the others tested in this work. The mixture of the lower amount of
nitrate in relation to ammonium (protocol I) (Xm = 4,543 g L-1; Px = 0,460 g L-1 d-1; YX/N
= 15,6 g g-1; total lipids = 8,39% and total proteins = 18,7 %) resulted in the best
combination of responses’ mean values. The kind of CO2 source did not exerted any
statistical influence on A. platensis growth, which suggests the possibility of using the
ethanol fermentation residue (CO2) in the cyanobacterium cultivation. The metal
adsorption by A. platensis biomass reduced with increasing initial metal
concentration and the adsorption efficiency was higher for metal Pb2+ (78%).
Chlorella was considered a better biosorbent when compared to Arthrospira because
of the higher values of removal efficiency (86.5%). The kinetic (Ho and McKay) and
equilibrium (Langmuir and Freundlich) models are well suited to the adsorption
process of this cell.

Keywords: Arthrospira (Spirulina) platensis. Light intensity. Tubular photobioreactor.
Cell circulation systems. Heavy metals. Adsorption process.
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INTRODUÇÃO

O cultivo de micro-organismos fotossintetizantes é uma das modernas
biotecnologias que tem sido desenvolvida para diferentes aplicações comerciais.
Estes micro-organismos são mais comumente utilizados como suplemento alimentar
para consumo humano e/ou animal devido ao elevado teor de proteínas, vitaminas e
polissacarídeos (COHEN, 1997; SPOLAORE et al., 2006). Além disso, por se tratar
de seres fotossintéticos, apresentam clorofila que pode ser utilizada em alimentos e
cosméticos (SANCHEZ et al., 2003; SPOLAORE et al., 2006); outra interessante
aplicação é o uso destes micro-organismos para produção de lipídios que podem
ser convertidos em biocombustíveis (CHISTI, 2007).
Os micro-organismos fotossintetizantes fazem parte de uma ampla gama de
organismos autótrofos que obtêm energia através da fotossíntese assim como as
plantas. Dentre eles estão as cianobactérias, estruturas procariontes e unicelulares
que convertem com facilidade a energia solar em energia química (HARUN et al.,
2010). Uma grande quantidade de estudos tem sido feita para explorar as técnicas,
procedimentos e processos de produção destes micro-organismos a fim de que
aumente a produção em larga escala. Uma das técnicas seria a escolha do tipo de
fotobiorreator, que pode ser aberto ou fechado. Sabe-se já, que os sistemas
abertos, apesar de serem os mais utilizados industrialmente, são menos favoráveis
devido à baixa eficiência na conversão de CO2 devido a maior perda do gás por
evaporação; iluminação ineficiente; dificuldade em controlar a contaminação por
predadores/competidores e os parâmetros de cultivo: temperatura, CO2 dissolvido,
pH e dos nutrientes para crescimento (TORZILLO, 1997). No entanto, os
fotobiorreatores fechados têm elevado custo inicial para construção e algumas
dificuldades relacionadas à manutenção de temperatura e circulação de células de
cultivos realizados em larga escala; devido a estes motivos é necessário dar
continuidade aos estudos utilizando este tipo de fotobiorreator.
Dois importantes nutrientes utilizados no cultivo de micro-organismos
fotossintetizantes são: nitrogênio e carbono. O primeiro é tradicionalmente utilizado
na forma de sais de nitrato, como nitrato de sódio (SCHLÖSSER, 1982; BISCHOFF
e BOLD, 1963) e nitrato de potássio (PAOLETTI; PUSHPARAJ; TOMASELLI, 1975);
entretanto, a fim de reduzir os custos de produção existem pesquisas que
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comprovam a possibilidade do uso de fontes de nitrogênio amoniacais através da
aplicação de sistemas de cultivo fed-batch ou contínuo para evitar a toxicidade, e
ainda o uso de fotobiorreatores fechados a fim de evitar a volatilidade, ou seja, para
um melhor aproveitamento do nutriente (BEZERRA et al., 2008; FERREIRA et al.,
2010; MATSUDO et al., 2011). Outra forma de adição desta fonte seria a utilização
simultânea de nitrato e amônia que resultam em biomassa com maior qualidade e
custo menor que a adição de somente nitrato (RODRIGUES et al., 2010).
O segundo nutriente está presente no meio de cultivo padrão de A. platensis
(SCHLOSSER, 1982), na forma de sais de carbonato e bicarbonato, os quais são
responsáveis pela obtenção de meio de cultivo com pH ideal (9,5) (SÁNCHEZ-LUNA
et al., 2007) para o seu crescimento, além de serem fonte de carbono. Pesquisas
mostram a grande importância da adição de CO2 para a manutenção do pH numa
faixa ideal em cultivos realizados em fotobiorreator fechado, o qual permite a
obtenção de elevadas concentrações celulares, com conseqüente aumento do pH.
Os cultivos de Chlorella vulgaris são geralmente realizados utilizando meio de cultivo
com adição de CO2, já que esta é uma das formas predominantes em pH ideal
(aproximadamente 7,0) para o crescimento desta microalga (FENG; LI; ZHANG,
2011).
O

uso

de

dióxido

de

carbono

em

cultivos

de

micro-organismos

fotossintetizantes é de grande interesse por ser uma das alternativas para a
mitigação dos gases causadores do efeito estufa. Diversos artigos da literatura
relatam o uso de CO2 proveniente de cilindro (BINAGHI et al., 2003; FERREIRA et
al., 2010; SOLETTO et al., 2008), entretanto, o uso daquele liberado por indústrias
(MATSUDO et al., 2011) é ainda mais interessante devido a melhor simulação da
realidade, além de ter custo zero. No Brasil, as usinas de produção de etanol são
grandes emissoras de dióxido de carbono, pois produzem anualmente cerca de 27,5
bilhões de litros de etanol e conseqüentemente cerca de 19,8 bilhões de quilos de
CO2 (ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira de São Paulo) e, por este motivo,
destinos alternativos devem ser estudados a fim de evitar desastres ambientais.
As microalgas e cianobactérias são utilizadas para diversas aplicações e uma
delas é a remoção de metais pesados de soluções aquosas, pois ambas
apresentam em suas paredes celulares: polissacarídeos e carboidratos carregados
negativamente aos quais se ligam a maioria dos metais.
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Enfim, é importante ter o conhecimento de diversas tecnologias de cultivos
com a finalidade de aumento da produção e redução de custos, e aplicações
sempre envolvendo algum tipo de tecnologia para proteção do meio ambiente.
Este trabalho foi realizado em etapas que são apresentadas em diferentes
capítulos. O primeiro capítulo contém uma revisão bibliográfica geral; o segundo
capítulo apresenta os cultivos de Arthrospira platensis realizados para a avaliação
da influência de diferentes sistemas de circulação de células e intensidades
luminosas; no terceiro capítulo, após a escolha de um dos sistemas de circulação de
células e da melhor intensidade luminosa, a cianobactéria foi exposta à avaliação de
diferentes protocolos de alimentação simultânea de sulfato de amônio e nitrato de
sódio como fontes de nitrogênio, e a influência da adição de dióxido de carbono
proveniente de fermentação alcoólica em cultivos de A. platensis, da mesma forma,
realizados em fotobiorreator tubular; finalmente, no quarto capítulo, para a
complementação do trabalho, é apresentada uma aplicação da biomassa seca de A.
platensis e Chlorella vulgaris, as quais foram utilizadas para verificar a capacidade
de adsorção de três diferentes metais pesados.
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OBJETIVOS

Verificar a influência de três diferentes sistemas de circulação de células
(motobomba, pressurizado e airlift) e diferentes intensidades luminosas (60, 120 e
240 µmol fótons m-2 s-1), em cultivos de A. platensis realizados em fotobiorreator
tubular, em relação às respostas: concentração celular máxima (Xm), produtividade
em células (Px), fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N), eficiência
fotossintética (EF) e teores de lipídios e proteínas.
Avaliar a influência de três diferentes protocolos de adição simultânea de
sulfato de amônio e nitrato de sódio [protocolo I: 25 % NaNO3 e 75 % (NH4)2SO4;
protocolo II: 50 % NaNO3 e 50 % (NH4)2SO4; protocolo III: 75 % NaNO3 e 25 %
(NH4)2SO4] e a possibilidade de uso de dióxido de carbono proveniente de
fermentação alcoólica, quando comparado ao dióxido de carbono proveniente de
cilindro. Para estes dois parâmetros foram avaliadas as seguintes respostas:
concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (Px), fator de conversão
de nitrogênio em células (YX/N) e teores de lipídios e proteínas.
Verificar a capacidade de adsorção dos metais Ni2+, Zn2+ e Pb2+ por
biomassas secas de A. platensis e C. vulgaris.
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CAPÍTULO I

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

I.1 Microalgas e cianobactérias: produção de biomassa

As microalgas são encontradas por todo o mundo e vivem principalmente, em
meios líquidos. Elas se apresentam em diferentes formas de organização celular:
unicelular, colonial ou filamentosa. E ainda podem ser classificadas em células
eucarióticas (microalgas que possuem membrana nuclear, a qual contém a maior
parte do genoma distribuído entre os cromossomos e nucléolo) ou procarióticas
(cianobactérias que possuem DNA desorganizado o qual fica livre no citoplasma
com as membranas fotossintéticas, pois não possuem membrana nuclear)
(TOMASELLI, 2004).
Relatos da presença e consumo da biomassa da cianobactéria procariota
Arthrospira (Spirulina) platensis foram feitos por volta de 1950 nos lagos naturais:
Chade (África) e o antigo Texcoco (México). Já, a Chlorella surgiu com o estudo da
ficologia aplicada, quando Beijerinck, em 1890, realizou cultivos desta microalga
eucariota; a partir disso, até hoje, dentre as microalgas, a Chlorella está em primeiro
lugar para uso comercial (TOMASELLI, 2004; UGWU; AOYAGI; UCHIYAMA, 2008).
A produção de Chlorella em larga escala para fins comerciais teve início com
a Nihon Chlorella Inc., a qual utilizou as instalações do Instituto de Pesquisas de
Microalgas do Japão. O Instituto forneceu grandes quantidades de massa seca de
Chlorella para pesquisas nutricionais e médicas do Instituto Nacional de Nutrição de
Tóquio e para os laboratórios de várias Universidades japonesas e hospitais. As
tecnologias de cultivo para produção de biomassa seca com boa digestibilidade
ajudaram no estabelecimento da indústria de Chlorella, a qual representava um
novo alimento no Japão em 1964; além de muitas outras indústrias em Taiwan,
Malásia e Indonésia. A Chlorella tem sido comercializada nos últimos 35 anos e
aumentou de 200 toneladas/ano em 1975 para 2.000 toneladas/ano nos anos 90
(BOROWITZKA, 1999).
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A empresa Dainippon Ink & Chemicals Inc. (DIC) foi a pioneira na produção
comercial de Arthrospira platensis em tanques por volta de 1978 em Bangkok,
Tailândia. A famosa Earthrise Farms, primeira fazenda de Spirulina dos Estados
Unidos, foi fundada em 1981, está localizada em Calipatria, na Califórnia e é a maior
planta produtora de Spirulina no mundo, com uma área total dos tanques de 75.000
2

m (BELAY, 1997). E, de acordo com Borowitzka (1999), a produção anual e
mundial desta cianobactéria aumentou de aproximadamente 300 toneladas/ano em
1980 para aproximadamente 2.500 toneladas/ano em 1998.
A biotecnologia de produção de microalgas e cianobactérias é a mesma da
agricultura, pois em ambos os casos ocorre o uso da maquinaria fotossintética para
a produção de biomassa que é utilizada como fonte de alimento humano e animal, e
de

compostos

de

alto

valor

agregado.

Entretanto,

os

micro-organismos

fotossintéticos apresentam vantagens quando comparados às plantações: alta
eficiência na captura de energia luminosa para a produção de compostos orgânicos
através da fotossíntese; ausência de vasos de transporte e órgãos de reprodução, o
que torna possível a recuperação completa da biomassa; possibilidade de indução
do acúmulo de compostos de alto valor agregado, como proteínas, lipídios,
carboidratos e pigmentos; maior velocidade de reprodução e desenvolvimento
quando comparado à plantações; e, finalmente, não necessitam de solo para serem
cultivados, o que seria vantajoso para países com solos pobres em nutrientes
(VONSHAK, 1997a).
O processo de produção de microalgas e cianobactérias envolve o
conhecimento da biologia, metabolismo do micro-organismo, parâmetros de
operação, e a engenharia do processo que está relacionada com o desenvolvimento
de fotobiorreatores, recuperação de células e processos de produção (Figura I.1).
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Figura I.1. Esquema da produção de biomassa de algas. (VONSHAK, 1997a). Adaptado
pelo autor do presente trabalho.

Os relatos de aumento da produção mundial de microalgas e cianobactérias
demonstram a grande importância destes micro-organismos fotossintetizantes, os
quais foram e estão sendo cultivados, com uso de cada vez mais novas tecnologias,
visando a redução de custos e elevada produção em pequeno espaço físico.

I.2 A. platensis – Morfologia e taxonomia

De acordo com a classificação do Bergey’s Manual of Determinative
Bacteriology, A. platensis pertence à classe Cyanophyceae e ordem Oscillatoriales.
É uma cianobactéria filamentosa e multicelular, suas células cilíndricas formam os
tricomas helicoidais e seus filamentos apresentam mobilidade por deslizamento
(Figura I.2) (CIFERRI, 1983). Esta mobilidade pode ser comprovada pelas
hormogônias (forma da A. platensis em uma das fases de crescimento, Figura I.3)
de cianobactérias que ao serem adicionadas no centro de placas de Agar, migram
para a região periférica desta após dois ou três dias (RIPPKA et al., 1979). Os
tricomas da A. platensis apresentam formato de hélice aberta, comprimento de
alguns milímetros dependendo da cepa, e largura na faixa de 5 - 12 µm, embora já
existam descritas na natureza formas de tamanho menor (3 µm) (CASTENHOLZ,
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1989). O citoplasma de espécies de cepas maiores de Arthrospira apresenta
vacúolos de gases, grânulos e septos bem visíveis.

Figura I.2. Foto de Arthrospira platensis (Aumento:
100 x).

O ciclo de vida da Arthrospira envolve a quebra dos tricomas em pedaços que
são resultado da lise celular de células especializadas (necrídeos) em intervalos de
4-6 células. Na fase seguinte, uma forma curta e desenrolada é denominada
hormogônia e, finalmente, as células de cada hormogônia sofrem divisão celular
para a formação de um tricoma espiral (Figura I.3).

Hormogônias

Necrídios

Figura I.3. Ciclo de vida
Spirulina. (CIFERRI, 1983)

da

As cianobactérias podem apresentar uma variedade enorme de formas e
tamanhos, entretanto 3 formas gerais são mais observadas: esférica, bastão e
espiral. A. platensis apresenta-se na forma de espiral, entretanto pode ser alterada,
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assim como qualquer outra cianobactéria, dependendo das condições ambientais e
adaptações eventuais necessárias à sobrevivência, por exemplo, devido à falta de
nutrientes, como carbono, fósforo, nitrogênio e ferro, além da qualidade e cor da luz
fornecida (SINGH E MONTGOMERY, 2011). Wang e Zhao (2005) realizaram testes
com Spirulina (Arthrospira) platensis para tentar descobrir a causa da mudança
morfológica desta cianobactéria de espiral (forma original) para a forma linear e
obtiveram resultados como, possibilidade de reversão morfológica do tricoma
através do uso de irradiação ultravioleta. Eles descobriram que a linearização da
célula é uma variação de nível genético que pode ser induzido por fatores
ambientais. Além disso, a forma linear, quando comparada com a helicoidal, parece
ser mais adaptável a situações de estresse, como a deficiência na nutrição (JEEJI
BAI, 1985) ou alta intensidade luminosa (WANG et al., 1997).

I.2.1 Composição química

Como em qualquer planta superior, a composição química de microorganismos

fotossintetizantes

varia

grandemente

dependendo

dos

fatores

ambientais aos quais os organismos são submetidos. Variações extremas na
composição já foram observadas em resposta a parâmetros tais como, temperatura,
luz, valor de pH do meio de cultivo, nutrientes minerais e fornecimento de CO2
(BECKER, 1994). Portanto, para a obtenção de biomassa com uma composição
desejada, a proporção de nutrientes utilizados deve ser modificada variando as
condições do cultivo.
O elevado teor de proteínas em diversas espécies de microalgas e
cianobactérias foi um dos motivos para considerar estes micro-organismos como
fontes alternativas de proteína (BECKER, 1994). A. platensis é conhecida por
apresentar cerca de 50-70 % de proteínas da sua biomassa seca e conter todos os
aminoácidos essenciais para o ser humano (DILLON; PHUN; DUBACQ, 1995).
Dentre as proteínas que apresentam maior potencial econômico estão as
biliproteínas: c-ficocianina e aloficocianina, pigmentos que podem ser utilizados em
indústrias alimentícias e de cosméticos (COHEN, 1997).
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Outro pigmento de grande importância desta espécie é a clorofila a, a qual
aumenta conforme ocorre a diminuição da intensidade luminosa fornecidas às
células. Danesi et al. (2004) comprovaram este comportamento ao realizar ensaios
com A. platensis em tanques abertos dos quais obtiveram concentrações de clorofila
maiores à medida que a intensidade luminosa foi reduzida de 5klux para 2klux, ou
-2

-1

seja, 60-24 µmol fótons m s .
Os lipídios e ácidos graxos são constituintes de todas as células vegetais,
como componentes de membrana, reserva de produtos, metabólitos e fontes de
energia (BECKER, 1994). A. platensis, assim como outras cianobactérias, são
geralmente consideradas pobres em lipídios, pois apresentam em seu interior cerca
de 6-13 % deste composto orgânico. E dentre os ácidos graxos presentes nesta
cianobactéria, o ácido graxo gama linolênico é o considerado mais importante e em
maiores quantidades dentro da célula (COHEN, 1997).

I.2.2 Condições de cultivo

I.2.2.1 Fonte de Carbono

O cultivo de A. platensis é feito em meios com elevadas concentrações dos
sais carbonato e bicarbonato, os quais em proporções adequadas resultam no pH
ótimo para o crescimento desta cianobactéria. De acordo com Binagui et al. (2003) e
as curvas de equilíbrio do sistema químico H2CO3/HCO3-/CO3=, o bicarbonato é a
forma dominante em água com pH 9,6 e quase ausente em pH 11,3. Isto explica o
fato de o pH ótimo de crescimento de A. platensis ser por volta de 9,5 e de quase
não haver crescimento quando o pH é muito elevado.
A assimilação do carbono é feita, principalmente, pelo transporte ativo de
bicarbonato, o qual, dentro da célula, sofre ação da enzima anidrase carbônica e é
transformado em dióxido de carbono, o qual é incorporado no ciclo de Calvin
(KAPLAN e REINHOLD, 1999). Durante a fixação do dióxido de carbono, na
fotossíntese, ocorre um acúmulo de OH- na solução, o que leva ao aumento do pH.
O dióxido de carbono pode ser disperso diretamente no meio de cultivo a fim de
reduzir o pH do meio, sendo este o melhor e mais conveniente método para controle
do pH, além de ser fonte de carbono (GROBBELAAR, 2004).
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O uso de CO2 como fonte de carbono é uma alternativa que muitos
pesquisadores têm utilizado para o cultivo de microalgas e cianobactérias. S.
platensis foi cultivada em tanques abertos por Binaghi et al. (2003), os quais
compararam a aplicação do processo descontínuo (uso da mistura dos sais
carbonato e bicarbonato como fontes de carbono) e do processo descontínuo
alimentado (uso de CO2 como única fonte de carbono). Os resultados de
produtividade em células e crescimento específico foram maiores quando o dióxido
de carbono foi utilizado como a única fonte de carbono.
De Morais e Costa (2007) cultivaram Spirulina sp. em fotobiorreator tubular e
determinaram a resistência dela à limitação e excesso de dióxido de carbono. Com
zero % de dióxido de carbono o pH do cultivo chegou a aproximadamente 11,5 e o
cultivo terminou em cinco dias, enquanto que com 12 % de dióxido de carbono o pH
chegou a 7,0 em 20 dias. Os melhores resultados de crescimento foram obtidos
com a adição de 6 % (v/v) de dióxido de carbono, quando o pH manteve-se elevado
(mais próximo do ideal) e controlado na maior parte do tempo de cultivo.

I.2.2.2 Fonte de Nitrogênio

O nitrogênio é o segundo nutriente mais importante depois do carbono, e
pode variar de 1% a mais de 10% em micro-organismos fotossintetizantes,
dependendo da quantidade fornecida deste nutriente (GROBBELAAR, 2004). Esta
afirmação está de acordo com Cornet et al. (1992) os quais apresentam a fórmula
mínima da biomassa seca de S. platensis como CH1,650 O0,531 N0,170 S0,007 P0,006, ou
seja, conteúdo de nitrogênio igual a 7%.
Este nutriente é tradicionalmente fornecido para A. platensis na forma de sais
de nitrato, de sódio (SCHLÖSSER, 1982; ZARROUK, 1966) ou de potássio
(PAOLETTI; PUSHPARAJ; TOMASELLI, 1975) os quais compõem os meios de
cultivo padrões. A assimilação do nitrato ocorre pelo seu transporte ativo para dentro
da célula, e para que possa ser metabolizado deve ser reduzido, com gasto de
energia, a nitrito pela ação da enzima nitrato redutase, e em seguida a amônia pela
ação da enzima nitrito redudase (HATTORI e MYERS, 1966).
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Apesar dos nitratos serem tradicionalmente utilizados, o que pode ser
comprovado pelos bons resultados de crescimento celular de cultivos realizados
com A. platensis (DANESI et al., 2004; MASOJÍDEK et al., 2003; SOLETTO et al.,
2008), muitos pesquisadores os substituem por fontes amoniacais, como uréia,
cloreto de amônio e sulfato de amônio (BEZERRA et al., 2008; FERREIRA et al.,
2010; MATSUDO, et al., 2009). Rodrigues et al. (2010) compararam ainda o uso de
somente uma fonte ou duas fontes de nitrogênio simultaneamente (amônia+nitrato)
em cultivos de A. platensis em tanques abertos, e como resultados obtiveram
biomassa de melhor qualidade e redução de custos quando duas fontes de
nitrogênio foram adicionadas simultaneamente. Esta substituição tem sido feita,
principalmente devido aos custos, e também... também pelo metabolismo, pois de
acordo com Ohmori M., Ohmori K., Strotmann (1977), quando nitrato e amônia
estão presentes no mesmo meio de cultivo existe uma preferência do microorganismo pela amônia e isto está possivelmente relacionado com o fato da célula
não gastar energia para a sua assimilação.

I.2.2.3 Luz

A luz é sem dúvida o parâmetro que mais afeta o cultivo de micro-organismos
fotossintetizantes, e estes serão mais ou menos expostos à luz dependendo da
eficiência da mistura dentro do fotobiorreator (item I.2.5 – Sistemas de circulação e
agitação de células). Ela pode ser fornecida para os cultivos naturalmente através
do uso de energia solar, ou artificialmente através do uso de lâmpadas. A vantagem
da energia natural é o custo baixo quando comparado ao uso de lâmpadas, as
quais, entretanto, apresentam a vantagem de maior controle de intensidade e
melhor distribuição em diferentes pontos do fotobiorreator.
O cultivo de células em tanques abertos leva a um efeito de sombreamento,
devido a profundidade destes, o que caracteriza limitação do crescimento pela falta
de luz. Este efeito pode ser minimizado pela melhor mistura do meio de cultivo,
entretanto é quase inevitável, pois à medida que as células se multiplicam o efeito
de sombreamento aumenta e esta falta de luz resulta em baixa taxa de crescimento
celular (VONSHAK, 1997a). Um fenômeno oposto a este é a foto-inibição, ou seja,
inibição da fotossíntese pelo excesso de luz, o qual pode causar danos reversíveis.

31

A partir disso, sabe-se que a exposição prolongada das células à luz pode resultar
em destruição dos pigmentos fotossintéticos com conseqüente morte celular, e este
último fenômeno é denominado foto-oxidação (ALVES; MAGALHÃES; BARJA,
2002). O crescimento de Spirulina pode ser saturado dependendo da intensidade
luminosa e espécie utilizada, pois, de acordo com Vonshak (1997b) o crescimento
de S. platensis se torna saturado quando a intensidade luminosa atinge valores na
faixa de 150-200 µmol fótons m-2 s-1, entretanto, no cultivo de S. maxima estes
-2

-1

valores estão na faixa de 300-360 µmol fótons m s .
Deve-se considerar ainda que o efeito da luz sobre o crescimento celular
pode ser potencializado pela baixa adição de dióxido de carbono no cultivo, baixas
ou altas temperaturas. Torzillo e Vonshak (1994) observaram que a fotoinibição de
um cultivo de S. platensis foi muito maior quando, simultaneamente, utilizaram
temperaturas acima ou abaixo da ótima (condição de estresse) para o crescimento
desta cianobactéria.

I.2.3 Fotobiorreatores

Fotobiorreatores são reatores dentro dos quais crescem micro-organismos
fotossintetizantes. A produção comercial destes micro-organismos é limitada a
poucas espécies e é feita em tanques abertos, os quais representam a forma do
meio natural de crescimento das microalgas e cianobactérias e possuem as
vantagens de facilidade e menor custo para a construção e operação, e maior
durabilidade quando comparados aos fotobiorreatores fechados (TREDICI, 2004).
Estes últimos têm sido estudados desde muito tempo e quase não são utilizados
comercialmente; entretanto, os pesquisadores persistem devido às suas grandes
vantagens: obtenção de elevadas concentrações de biomassas, baixos níveis de
contaminação, alta eficiência na conversão do dióxido de carbono devido à baixa
perda do gás, maior superfície exposta à luz e possibilidade de cultivo em pequenas
áreas quando comparado aos abertos (TORZILLO, 1997).
Dentre os fotobiorreatores fechados muitos pesquisadores mostram a
possibilidade do uso de diferentes configurações, como, placas planas (TREDICI e
ZITELLI, 1998), tubulares (SOLETTO et al., 2008) ou coluna de bolhas (ONCEL e
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SUKAN, 2008), cada tipo com sua vantagem de manipulação, construção,
possibilidades de aplicação de diferentes métodos de circulação de células e
iluminação.

I.2.4 Processo de cultivo descontínuo alimentado

Primeiramente, sabe-se que no processo descontínuo a adição de substrato
ocorre somente uma vez no início do cultivo e este tipo de processo foi sempre mais
utilizado devido à facilidade de operação. A aplicação de processo descontínuo
alimentado, no qual o substrato é adicionado em determinados intervalos de tempo
durante todo processo, ocorreu devido à necessidade de solucionar problemas
como: inibição pelo substrato, adição de nutrientes que se tornam tóxicos quando
em elevadas concentrações e adequação de condições operacionais em processos
fermentativos em geral.
Carvalho et al. (2004) cultivaram A. platensis em tanques abertos e utilizaram
cloreto de amônio como fonte de nitrogênio. Este nutriente em solução alcalina
forma amônia, a qual pode ser tóxica em altas concentrações; por este motivo os
pesquisadores

utilizaram

o

processo

descontínuo

alimentado

com

adição

exponencialmente crescente do nutriente, e obtiveram resultados comparáveis aos
cultivos, da literatura, realizados com nitrato como fonte de nitrogênio e mesmo tipo
de fotobiorreator. Uma das grandes vantagens da aplicação do processo
descontínuo alimentado é a redução de custo ao substituir nitratos pelas fontes
amoniacais. Estas últimas já foram comprovadas como possíveis alternativas aos
nitratos em diversas pesquisas com A. platensis, como Soletto et al. (2005) que
compararam o uso dos processos descontínuo e descontínuo alimentado utilizando
uréia ou sulfato de amônio como fontes de nitrogênio, Bezerra et al. (2008) que
utilizaram cloreto de amônio em cultivos em tanques abertos e Matsudo et al. (2011)
que utilizaram uréia nos cultivos de A. platensis em fotobiorreator tubular.
Como já dito acima, Carvalho et al. (2004) empregaram a adição
exponencialmente crescente. Entretanto, existem outras possíveis formas de adição
como apresentado por Ferreira et al. (2010), que utilizaram sulfato de amônio em
cultivos realizados em fotobiorreator tubular, e basearam as diferentes formas de
adição num crescimento celular prévio com uso de nitrato; desta forma, puderam
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prever o consumo de nitrogênio e adicionar a exata quantidade necessária de
amônia para crescimento ótimo. É importante salientar ainda que Ferreira et al.
(2010) realizaram 8 adições diárias, em vez de somente uma como é feito
geralmente, o que foi de extrema importância para que em determinados dias a
elevada concentração pré-determinada de sulfato de amônio adicionada não
intoxicasse as células.

I.2.5 Sistemas de circulação e agitação de células

Se as condições ambientais forem favoráveis e o fornecimento de nutrientes
for suficiente, a agitação do meio de cultivo torna-se um dos requisitos mais
importantes para elevada produção de biomassa algal. Grande parte das técnicas
utilizadas para mistura é ineficiente, pois a turbulência do líquido nestes casos é
aleatória, o que significa que nem todas as células receberiam luz de uma forma
homogênea. A agitação está relacionada com a homogeneização da microalga no
meio de cultivo, de forma que as células recebam luz suficiente como fonte de
energia e nutrientes para garantir o crescimento autotrófico, melhor utilização do
dióxido de carbono e prevenção de estratificação térmica dentro do fotobiorreator
(BECKER, 1994).
A velocidade da mistura, ou seja, a vazão do meio de cultivo, necessária
para garantir um crescimento celular ótimo depende da taxa de sedimentação
específica para cada célula. Sabe-se que uma vazão de 10 cm s-1 é geralmente
suficiente para evitar a deposição de células, entretanto, uma velocidade média de
20 cm s-1 é utilizada devido a inevitável variação de velocidade, principalmente em
tanques horizontais. Na prática a velocidade na faixa de 10 – 30 cm s-1 é utilizada
para operar a maioria dos tanques de cultivo abertos, os quais, ainda assim,
apresentam o problema de sedimentação de células como um dos maiores a ser
resolvido. Deve-se considerar que o uso de velocidade maior que a necessária pode
aumentar o custo geral de produção (BECKER, 1994).
Em fotobiorreatores fechados é possível utilizar velocidade de fluxo bem
menor devido à facilidade de controle para homogeneização. Na verdade, sabe-se
que o uso de elevadas velocidades de fluxo causam o efeito de cisalhamento das
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células. De acordo com Torzillo (1997), as culturas podem ser circuladas dentro do
-1

fotobiorreator com velocidade máxima de 0,3 m s sem que haja danos graves às
células, e que velocidade igual a 0,8 m s-1 foi capaz de reduzir a produtividade em
até 16 %.
Equipamentos ou modos utilizados para a circulação de células também
influenciam o cultivo, pois bombas como as centrífugas ou as bombas de ar (airlift)
podem resultar em graves danos às células algais. Existem modos de circulação de
células já estudados que podem servir como idéias para testes com diferentes tipos
celulares e condições:

- pás rotativas que funcionam com o uso de um motor elétrico. É muito
utilizado em projetos de pesquisas para cultivo de algas em fotobiorreatores abertos
(BEZERRA, et al., 2008; MATSUDO et al., 2009; RODRIGUES et al., 2010);

- combinação de bombas e fluxo por gravidade, em fotobiorreatores abertos
ou fechados;

- sistema airlift (SIEGEL e ROBINSON, 1992);

- manualmente, quando não é necessária a mistura contínua.

Enfim, várias técnicas podem ser utilizadas para criar a turbulência
necessária no cultivo de células. A escolha dependerá de cada situação, como,
localização da planta, tipo e configuração de fotobiorreator, disponibilidade de
energia, considerações econômicas e até a espécie de microalga ou cianobactéria
utilizada.

I.2.6 Fermentação alcoólica e Biofixação de Dióxido de Carbono

No Brasil, o etanol combustível começou a ser utilizado por volta de 1900,
entretanto somente nos anos 70 sua produção em larga escala foi incentivada, com
a criação do projeto Pró-Álcool. O uso de combustíveis renováveis a fim de substituir
os combustíveis a base de petróleo para transporte em geral é uma alternativa que
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foi utilizada para minimizar as emissões de gases causadores de efeito estufa. O
etanol é um combustível renovável produzido através da fermentação de grãos
como, milho e trigo, mas também de açúcares da beterraba e da cana de açúcar.
Esta última é predominantemente utilizada para a produção de etanol no Brasil, o
qual é responsável por um dos programas de energia renovável de maior destaque
no mundo (XU; ISOM; HANNA, 2010).
O incentivo à produção de etanol foi um fomento à produção de cana, a qual
teve, no país, uma área maior destinada ao seu cultivo. O resultado disso,
atualmente é que o Brasil é responsável por 25 % da produção mundial de cana de
açúcar sendo utilizada, principalmente, para a produção de açúcar e etanol. É
importante salientar que além da produção do etanol, a cana pode ser um
importante gerador de energia para o país, já que o Brasil conta com 434 usinas
sucroalcooleiras, todas elas autosuficientes em energia graças à produção de vapor
por meio da queima de bagaço de cana em caldeiras. Apesar disso, somente 20 %
das usinas (88 unidades) comercializam os seus excedentes de energia elétrica,
sendo 54 centrais de cogeração exportando energia elétrica para a rede dentro do
estado de São Paulo (61% do total) e 34 centrais em outros 11 estados brasileiros
(JANK, 2009).
A produção do etanol no Brasil, por outro lado, representa 55 % da produção
mundial. Esta produção é feita pelo processo fermentativo utilizando caldo de cana,
melaço ou a mistura dos dois, purificados ou não, na presença da levedura
Saccharomyces cerevisae (MACEDO e CORTEZ, 2005). O processo de cultivo mais
empregado para a produção de etanol no Brasil é o descontínuo alimentado com
reciclo de células, pois permite reduzir os efeitos de inibição por substrato ou
produto e minimizar os custos relacionados ao preparo de inóculo. Além disso, a
aplicação de modos de alimentação linear ou alimentação exponencialmente
decrescente, por exemplo, pode aumentar a produtividade de etanol (CARVALHO et
al., 1990).
A fermentação alcoólica pode ser afetada por diversos fatores físicos,
químicos e microbiológicos. Dentre os fatores físicos está a temperatura, que deve
ser mantida na faixa de 26 a 35 ºC, ideal para o crescimento de micro-organismos
mesófilos como as leveduras. O pH, fator químico importante, deve ser mantido na
faixa de 4,0-5,0; e, a contaminação bacteriana, fator microbiológico, deve ser
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controlada com uso de antibióticos, caso contrário pode haver aumento
descontrolado de bactérias, devido por exemplo às elevadas temperaturas de
fermentação (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001).
Durante a fermentação, a glicose é decomposta em etanol e CO2, seguindo a
reação química:

levedura
C6H12O6
glicose

2C2H5OH + 2CO2
etanol

Como é possível observar na equação acima, a quantidade de CO2 produzida
é praticamente a mesma de etanol (em termos de massa são produzidos 0,96
gramas de CO2 para cada grama de etanol). Sabendo-se que, a produção de etanol
no Brasil tem aumentado muito (em 1990/1991, a produção de etanol era de
aproximadamente 11 bilhões de litros e, em 2008/2009, aumentou para
aproximadamente 27 bilhões de litros) (UNICA, 2011), pode-se concluir que a
emissão de dióxido de carbono para o meio ambiente é elevada e necessita de
soluções para sua redução.
O protocolo de Kyoto, tratado internacional realizado em 1997 pelas Nações
Unidas, com o objetivo de reduzir os gases causadores de efeito estufa em 5,2 %
(baseado nas emissões de 1990) foi ratificado por 170 países (WANG et al., 2008).
Este protocolo respresenta apenas um passo, pois muito ainda tem que ser feito. É
preciso definir como a redução dos níveis de emissão de dióxido de carbono pode
ser atingida de forma eficiente e com baixo custo. Além disso, deve-se lembrar que
a solução encontrada pode estar acompanhada de benefícios adicionais, como
redução da emissão de outros poluentes além do dióxido de carbono, ou a obtenção
de novos produtos.
A fim de encontrar uma alternativa que una interesses ambientais e
econômicos, muitos pesquisadores têm estudado a capacidade de fixação de CO2
pelas microalgas e cianobactérias. Sydney et al. (2010), verificaram a fixação de
dióxido de carbono, através do uso de ar enriquecido com 5% deste gás, nos
cultivos de 4 diferentes micro-organismos em fermentador de 11 L (BioFlo
Fermentor, New Brunswick Sci.), e a Spirulina platensis apresentou a segunda maior
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taxa de fixação de CO2. A aplicação de somente CO2, proveniente de cilindro, como
fonte de carbono em cultivos de A. platensis em fotobiorreator helicoidal foi indicada
por Soletto et al. (2008), que ao testarem diferentes taxas de alimentação deste gás
concluíram que é possível obter elevadas concentrações celulares (maiores que 10
-1

g L ).
Estes micro-organismos podem utilizar o dióxido de carbono proveniente da
atmosfera, de cilindros ou de gases efluentes de indústrias (por exemplo, gases de
queima ou de combustão). A atmosfera contém apenas 0,03-0,06 % de CO2, e por
este motivo o aproveitamento pela célula seria muito baixo. Por outro lado, os gases
efluentes de indústrias como o gás de combustão contêm até 15 % de CO2, o que
seria uma rica fonte para cultivo de microalgas (WANG et al., 2008). Maeda et al.
(1995), apesar de ainda não terem conseguido ótimos resultados, já haviam se
preocupado com os gases de combustão liberados por termelétricas movidas à
carvão e selecionaram a Chlorella sp. como a mais resistente das microalgas
avaliadas por eles para testar o uso dos gases. E, mais recentemente, Matsudo et
al. (2011) obtiveram sucesso ao utlizarem o dióxido de carbono proveniente de
fermentação alcoólica em cultivos de A. platensis com uso de uréia como fonte de
nitrogênio e processo de cultivo contínuo.

I.2.7 Microalgas e cianobactérias: remoção de metais pesados

Do ponto de vista biológico, os metais podem ser classificados de acordo com
o impacto ambiental ou toxicidade. Elementos metálicos de densidades maiores que
5 g cm-3 são denominados pesados e se estes elementos exercem efeitos tóxicos
em organismos vivos são denominados metais pesados tóxicos. Alguns destes
metais, tais como, cobre, níquel e zinco, são, em baixas concentrações, essenciais
para a vida porque eles têm importantes funções em processos metabólicos
(KAPLAN, 2004). Entretanto, elevados níveis destes íons metálicos são tóxicos para
a maioria dos organismos procarióticos e eucarióticos. Outros metais pesados,
como, cádmio, chumbo e mercúrio, não são essenciais e são conhecidos por
causarem graves danos em seres vivos até mesmo em baixas concentrações
(KAPLAN, 2004).
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Um dos principais problemas da sociedade é a poluição ambiental e dentre os
principais poluentes estão os metais pesados, não biodegradáveis, e que podem ser
acumulados em organismos vivos e estão aumentando no meio ambiente devido às
atividades industriais e práticas intensas na agricultura. Portanto, a sua toxicidade
está relacionada a problemas ambientais e de saúde, o que requer constante
procura por tecnologias eficientes e de baixo custo para a descontaminação de
locais contaminados.
Atualmente, os compostos de níquel são importantes para a indústria, porque
são utilizados em muitos processos como galvanoplastia, equipamentos eletrônicos
e baterias de cádmio-níquel. O níquel geralmente aparece em níveis muito baixos no
meio ambiente, e apesar disso, o elevado consumo de produtos contendo este
metal resulta, inevitavelmente, em poluição ambiental. As principais vias de entrada
de níquel em humanos são inalação, ingestão e absorção pela pele (ATSDR, 2005).
A absorção por inalação é a principal via para toxicidade induzida pelo níquel e pode
causar vários danos à saúde, como, inflamação pulmonar, fibrose, asma, bronquite
e danos à camada de células epiteliais, entretanto pode por outras vias causar
toxicidade aos sistemas, neurológico, reprodutor, imunológico e sanguíneo (DAS;
DAS; DHUNDASI, 2008; FORTI et al., 2011).
O Zn2+ é o principal metal exigido para todas as formas de vida e é
bioquimicamente importante para muitas funções celulares e bioquímicas, pois age
como cofator e constituinte de muitas enzimas antioxidantes. Entretanto pode
causar danos à saúde, como concluíram Johnson et al. (2011) que ao
suplementarem ratos com cloreto de zinco observaram que esta estava associada a
efeitos tóxicos no sistema reprodutivo e função hepática.
O chumbo é muito encontrado em baterias devido, por exemplo, às suas
características específicas de condutividade e resistência à corrosão. Como já dito
anteriormente, este metal é altamente tóxico, quando comparado com o zinco e
pode causar sérios danos à saúde, principalmente no sistema nervoso, rins e
sistema reprodutivo em adultos, mas principalmente em crianças (GAVRILESCU,
2004).
Nas últimas décadas, a detoxificação do meio ambiente utilizando processos
biológicos tem sido de grande interesse, e a adsorção é uma das alternativas. A
adsorção é um processo passivo que pode ser feito por material morto de origem
biológica, o qual adsorve o poluente em sua superfície. É importante ressaltar que,
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diferentemente da adsorção, a absorção é um processo ativo no qual material vivo
de origem biológica absorve o poluente. Dentre os materiais biológicos possíveis de
serem utilizados como adsorventes estão: bactérias, fungos, matéria de origem
vegetal ou animal (CHOJNACKA, 2010), os quais têm a capacidade de adsorver
íons de metais pesados devido aos grupos funcionais presentes nas suas paredes
celulares, como carboxilas, hidroxilas e grupos amina, por exemplo (SAWALHA et
al., 2007).
A remoção de metais pesados por micro-organismos fotossintetizantes não é
recente. A remoção destes metais de soluções aquosas através do processo de
biossorção é conhecida, atualmente, como uma tecnologia eficiente, pois além disso
é um método econômico para tratamento de águas residuais que resulta em
efluente reutilizável de alta qualidade além de possibilitar a separação do metal +
alga com a consequente obtenção de biomassa valiosa, a qual poderia ser utilizada
para diferentes fins (produção de biogás e fertilizantes, por exemplo) (BECKER,
1994).
A escolha do adsorvente é muito importante e após este passo, outros fatores
que influenciam o processo da adsorção devem ser analisados: pH, temperatura,
concentração do adsorvente (célula) e do metal a ser adsorvido (CHOJNACKA,
2010). Geralmente, o aumento do pH causa desprotonação dos sítios ativos das
biomassas expostas pelas superfícies celulares, e a diminuição do pH causa
competição entre os prótons e os íons dos metais carregados positivamente, devido
a estes motivos é interessante que se saiba o ponto isoelétrico da biomassa a ser
utilizada.
Para melhor análise do processo de adsorção, modelos de isotermas
(Langmuir e Freundlich) e de cinética (Lagergren e, Ho e McKay) são aplicados aos
dados experimentais (LIU e LIU, 2008).
Finalmente, análises espectrométricas podem ser realizadas para uma
caracterização da biomassa, a fim de verificar as alterações que ocorrem na
biomassa após a adsorção dos íons dos metais quando comparadas às biomassas
sem qualquer metal adsorvido. Sheng et al. (2004), por exemplo, avaliaram a
adsorção de diversos íons de metais pelas biomassas secas de algas marinhas, e
através da análise espectroscópica de infravermelho, concluíram que os grupos
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carboxila, éter e amina estão diretamente relacionados com o processo de adsorção
dos íons metálicos às superfícies das biomassas.
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CAPÍTULO II

PARÂMETROS CINÉTICOS E DE CRESCIMENTO DE Arthrospira (Spirulina)
platensis CULTIVADA EM FOTOBIORREATOR TUBULAR SOB DIFERENTES
SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO DE CÉLULAS

Este trabalho foi publicado na revista “Biotechnology and Bioengineering”, com fator
de impacto igual a 3,7. Anexo A.

II.1 RESUMO

Arthrospira platensis foi cultivada em fotobiorreator tubular com o objetivo de avaliar
o crescimento e a produção de biomassa utilizando diferentes intensidades
luminosas (60, 120 e 240 µmol fótons m

-2

s-1) e diferentes sistemas para a

circulação de células, especificamente, sistemas airlift, motobomba e pressurizado.
Com o uso da análise de variância, estas duas variáveis dependentes foram
avaliadas em relação aos parâmetros: concentração celular máxima (Xm),
produtividade em células (Px), fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N),
eficiência fotossintética (EF) e composição da biomassa (lipídios e proteínas totais).
A análise estatística mostrou que a melhor combinação de resultados em médias
(Xm = 4055 mg L-1, Px = 406 mg L-1 d-1, YX/N = 5,07 mg mg-1, lipídios totais = 8,94 %,
proteínas totais = 30,3 %, EF = 2,04 %) foi obtida através da aplicação de
intensidade luminosa igual a 120 µmol fótons m-2 s-1, portanto, esta intensidade
luminosa foi considerada a mais adequada para cultivo deste micro-organismo nesta
configuração de fotobiorreator. O sistema airlift não exerceu nenhuma influência
estatística positiva em relação às respostas estudadas, o que sugere a possibilidade
de substituição do tradicional sistema de circulação de células pelos outros testados
neste trabalho.
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II.2 INTRODUÇÃO

Arthrospira (Spirulina) platensis é uma cianobactéria filamentosa que tem sido
estudada e produzida por grandes indústrias de países como, China, Índia e
Estados Unidos, porque apresenta vários compostos intracelulares de interesse
comercial, como, alto teor de proteínas, ácidos graxos (por exemplo, γ-linolênico) e
pigmentos (clorofila a e ficocianina) (PULZ E GROSS, 2004).
Esta cianobactéria também tem sido cultivada em escala laboratorial em que
são utilizados meios de cultura alcalinos com elevados níveis de carbonato e
bicarbonato, os quais são utilizados como fonte de carbono, e que em determinadas
proporções resultam no valor de pH desejado (aproximadamente 9,5). Conforme as
células

se

multiplicam,

a

concentração

de

bicarbonato

diminui

e

leva,

conseqüentemente, ao aumento do valor de pH, o qual tem sido, com sucesso,
controlado através do fornecimento de CO2 (BINAGHI et al., 2003; DE MORAIS
AND COSTA, 2007; SOLETTO et al., 2008 ).
A intensidade luminosa deve ser fornecida adequadamente aos cultivos, pois
sabe-se que o excesso de luz resulta em foto-inibição, ou seja, redução na taxa da
fotossíntese quando as células excedem o nível de saturação de luz. Este fenômeno
ocorre geralmente devido ao uso de elevadas intensidades luminosas, mas pode
ocorrer também com o uso de intensidades um pouco menores quando, por
exemplo, é aplicada uma condição de estresse ao mesmo tempo, como
temperaturas mais baixas que a ótima para o crescimento do micro-organismo
(VONSHAK, 1997b). Por outro lado, baixos valores de intensidade luminosa
geralmente resultam em cultivos limitados por luz, e conseqüentemente, em baixos
valores de concentração celular (BEZERRA et al.,2008). É interessante notar que
quanto menor a intensidade luminosa maior a eficiência fotossintética (EF), ou seja,
micro-organismos fotossintéticos convertem a energia luminosa com elevada
eficiência (WIJFFELS, 2007).
A luz é melhor aproveitada pelas células em fotobioreatores tubulares quando
comparados aos abertos. Os primeiros, geralmente constituídos de finos tubos
transparentes (FERREIRA et al., 2010), tem de fato, uma elevada taxa área/volume,
enquanto que os últimos, devido sua relativa elevada profundidade, a luz tem que
passar por espessura maior para alcançar as células (BEZERRA et al., 2008;
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RODRIGUES et al., 2010). Apesar de os tanques abertos serem muito utilizados
para a produção comercial de A. platensis, os fotobiorreatores tubulares têm sido
muito estudados não somente devido à elevada produtividade celular, mas também
à outras vantagens como, baixos níveis de contaminação e melhor solubilização do
CO2 no meio de cultivo (CONVERTI et al., 2006; SOLETTO et al., 2008).
O sucesso do crescimento de micro-organismos fotossintéticos em reatores
tubulares também depende da espessura dos tubos, mistura da cultura e do sistema
de circulação de células (MOLINA et al., 2001). Em particular, a performance dos
sistemas de circulação de células pode ser avaliada baseando-se na capacidade de
solubilização de ar no meio de cultivo, na eficiência da mistura (ONCEL E SUKAN,
2008), no estresse mecânico causado às células e na concentração de oxigênio
(SIERRA et al., 2008). Alguns sistemas têm sido estudados, como por exemplo, o
uso de uma bomba peristáltica para o cultivo de Chlorella sp. em fotobiorreator
tubular (PIRT et al., 1983) e um sistema de coluna de bolhas para o cultivo de A.
platensis em fotobiorreator fechado (ONCEL E SUKAN, 2008). O sistema de
circulação de células mais utilizado é o denominado airlift, cujo sucesso está
principalmente relacionado à sua habilidade em evitar estresse mecânico,
especialmente no caso de cianobactérias filamentosas (CONVERTI et al., 2006).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da intensidade luminosa (60,
120 e 240 µmol fótons m-2 s-1) e do sistema de circulação de células (airlift,
motobomba e pressurizado) no crescimento de A. platensis em fotobiorreator
tubular, utilizando como respostas: concentração celular máxima, produtividade em
células, fator de conversão de nitrogênio em células, eficiência fotossintética e
composição da biomassa (conteúdo de lipídios e proteínas).

II. 3 MATERIAIS E MÉTODOS

II.3.1 Cultivo de Arthrospira platensis

II.3.1.1 Micro-organismo, meio de cultivo e preparo de inóculo
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Arthrospira platensis UTEX 1926 foi cultivada em meio de cultivo padrão
(SCHLÖSSER, 1982), o qual contém nitrato de sódio como fonte de nitrogênio. Este
meio de cultivo foi utilizado para manutenção do micro-organismo e preparo de
inóculo para todos os ensaios. O inóculo foi preparado em frascos Erlenmeyer de
-1

500 mL, os quais foram agitados em shaker rotativo a 100 min , temperatura de
30ºC e intensidade luminosa de 72 µmol fótons m

-2

-1

s . Após 6-8 dias de cultivo

(PELIZER et al., 2003), a cultura foi filtrada, lavada com solução fisiológica e
ressuspendida em meio de cultivo livre de nitrato. Este foi o inóculo para todos os
ensaios, os quais iniciaram com concentração celular de 400 mg L-1 (SOLETTO et
al., 2008).

II.3.1.2 Fotobiorreator e condições de cultivo

O fotobiorreator tubular (Figura II.1) utilizado neste trabalho foi desenvolvido
no Laboratório de Tecnologia de Fermentações do Departamento de Tecnologia
Bioquímico-Farmacêutica da Universidade de São Paulo. Este é composto de uma
estrutura de metal circundada por 40 tubos de vidro com inclinação de 2 % (1,15°),
os quais apresentam diâmetro interno de 0,01 m (CARLOZZI E PINZANI, 2005),
0,0015 m de espessura e 0,5 m de comprimento. A luz foi fornecida por 6 lâmpadas
fluorescentes de 20W localizadas na parte interna da estrutura e responsável por
iluminar 57 % do volume total do cultivo. Um frasco de vidro cilíndrico, localizado na
parte superior do fotobiorreator, conteve parte da cultura e funcionou como frasco
-1

degaseificador. A velocidade de fluxo da cultura foi mantida em 0,2 m s .
O pH do meio de cultivo foi mantido em 9,5 ± 0,5 (SÁNCHEZ-LUNA et al.,
2007) através da adição diária de CO2 proveniente de cilindro (CONVERTI et al.,
2006), enquanto que a temperatura foi mantida em 29 ºC ± 1 ºC (SÁNCHEZ-LUNA
et al., 2007) em uma sala termostatizada. As intensidades luminosas de 60, 120 e
240 µmol fótons m-2 s-1 (Tabela II.1) (FERREIRA et al., 2010), foram ajustadas no
início de cada experimento utilizando um aparelho medidor de intensidade luminosa
modelo LI-250A (LI-COR, Lincoln, NE, USA) em nove diferentes pontos do
fotobiorreator a fim de obter a intensidade luminosa desejada.
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O nitrato de sódio foi utilizado como fonte de nitrogênio em todos os ensaios
em concentração de 2,5 g L

-1

(SCHLÖSSER, 1982). A fim de evitar qualquer

deficiência de nitrogênio este sal foi adicionado de forma que a concentração de
-1

nitrato não fosse reduzida além de 1 g L (FAINTUCH, 1989).

Figura II.1. Esquema do fotobiorreator e dos
três sistemas de circulação de células. (1):
Frasco degaseificador; (2): Bomba de ar; (3):
Rotâmetro; (4): Lâmpadas fluorescentes de
20W; (5): Tubos de vidro; (6): Mangueira
externa de silicone; (7): Motobomba; (8):
Sensores de nível; (9): Conexão da bomba de
ar; (10): Conexão da válvula solenóide. [A] =
Sistema Airlift; [B] = Sistema Motobomba;
[C1] = Sistema pressurizado (Frasco de vidro
superior); [C2] =Sistema pressurizado (Frasco
de vidro inferior).
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II.3.1.3 Sistemas de circulação de células

Três sistemas de circulação de células foram testados: airlift, motobomba e
pressurizado (Tabela II.1, Figura II.1). O sistema airlift funcionou com o uso de uma
bomba de ar, modelo S-6000 (Seven Star Electronics, Hsin Tien, Taiwan),
conectada na base do fotobiorreator, fazendo com que as células circulassem no
sentido horário, de forma que subiram pela mangueira externa de silicone e
desceram pelos tubos de vidro. No sistema motobomba, diferentemente do airlift,
não ocorreu incorporação de ar, porque uma moto bomba modelo AE-01-180 (Alife,
Nantou, Taiwan), foi submersa na cultura dentro do frasco de vidro superior e fez a
cultura circular, desta vez, no sentido anti-horário, oposto ao primeiro sistema.
Para o desenvolvimento do sistema pressurizado, um frasco cilíndrico
adicional foi adicionado na parte inferior do fotobiorreator. Este frasco foi conectado
a uma válvula solenóide, e uma bomba de ar ligados ao fotobiorreator através do
último tubo (dos 40 existentes) na parte inferior. No frasco superior, desta vez,
foram colocados dois sensores de nível com distância entre si de 6 cm um do outro;
quando o volume da cultura atingiu o sensor de nível inferior, a válvula solenóide
(localizada no frasco de vidro cilíndrico inferior) manteve-se fechada, desta forma, a
bomba de ar que estava continuamente ligada permitiu a pressurização do sistema.
A pressão fez o líquido subir pela mangueira externa de silicone e encher o frasco
de vidro superior até que o sensor de nível superior fosse atingido. Neste momento
a válvula solenóide foi acionada novamente mantendo-se aberta e causando a
saída de ar do sistema, o que permitiu a descida da cultura pelos tubos de vidro,
somente pela força da gravidade.

II.3.2 Métodos analíticos

A concentração celular foi determinada por densidade ótica, com medidas
realizadas a 560nm (LEDUY E THERIEN, 1977), utilizando uma curva de calibração
e um espectrofotômetro modelo 700 Plus (Femto, São Paulo, Brazil). Em meio
isento de células a concentração de nitrato foi quantificada de acordo com a
metodologia descrita por Vogel (1992). O pH foi medido utilizando um
potenciômetro, modelo 710-A (Orion, Beverly, MA, USA) e, finalmente, após o
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término de todos os ensaios, o conteúdo de proteínas totais foi determinado na
biomassa seca pela metodologia de Kjeldhal, e o conteúdo de lipídios totais por
extração com solução de clorofórmio-metanol 2:1 (v/v) (OLGUÍN et al., 2001).

II.3.3 Cálculos

O fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N) foi calculado de acordo
com a seguinte equação:

YX/N =

(X m − X i )V
Nt

(1)

-1

onde Xm e Xi são a concentração celular máxima e inicial (mg L ), V é o volume
do fotobiorreator (L) e Nt é a quantidade total de nitrogênio adicionada (mg).
-1

-1

A produtividade em células (Px), expressa em mg L d , foi calculada como a
razão entre a quantidade total de células produzidas pelo volume (Xm - Xi) e o tempo
de cultivo (Tc) (d), de acordo com a equação:

PX =

(X m − X i )
Tc

(2)

A eficiência fotossintética (EF), expressa em porcentagem, foi calculada da
seguinte forma:

EF =

rG × H G
× 100
IPAR

(3)

onde rG é o crescimento de biomassa máximo diário (gDW d-1), HG é a entalpia da
biomassa seca (21,01 kJ gDW-1), e IPAR é a quantidade de radiação
fotossinteticamente ativa, expressa em kJ d-1, utilizando o fator de conversão de
18,78 kJ s d-1 (SOLETTO et al., 2008) assim como a intensidade luminosa utilizada
em cada ensaio.
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II.3.4 Análise estatística

A comparação dos resultados foi feita pela análise de variância two-way
(ANOVA), realizada pelo programa MINITAB 16, e a significância estatística foi
avaliada pela estimativa do nível descritivo (p), sendo os resultados considerados
estatisticamente significativos quando p < 0,05 (confidence level > 95 %).

49

II.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela II.1 – Resultados de cinética, crescimento e composição celular (concentração celular máxima,
Xm; produtividade em células, Px; fator de conversão de nitrogênio em células, YX/N; eficiência
fotossintética, EF; conteúdo de lipídio, LIP; conteúdo de proteína, PTN) do cultivo de A. platensis em
fotobiorreator tubular em função da intensidade luminosa e sistema de circulação de células (sistema
airlift, AS; sistema motobomba, MDPS; sistema pressurizado, PS).

Ensaios

Intensidade
luminosa
(µmol fótons
m-2 s-1)

Sistema
de
circulação
de células

Xm
(mg L-1)

Px
(mg L-1d-1)

YX/N
(mg mg-1)

1

60

PS

2907

279

2

60

PS

2728

3

60

AS

4

60

5

EF
(%)

LIP
(%)

PTN
(%)

4,46

2,69 9,09

32,5

259

3,71

2,59 8,93

31,1

2548

239

3,98

2,37 9,31

33,8

AS

2285

209

3,48

2,07 9,05

31,6

60

MDPS

2291

270

3,32

2,76 8,26

32,3

6

60

MDPS

2089

241

3,09

2,99 10,1

33,7

7

120

PS

3733

370

5,09

1,86 9,61

31,6

8

120

PS

3760

373

4,81

1,87 8,87

28,2

9

120

AS

4247

427

5,60

2,11 9,27

28,5

10

120

AS

4185

421

5,09

2,16 7,89

32,1

11

120

MDPS

4052

406

4,83

1,98 8,60

29,3

12

120

MDPS

4353

439

5,01

2,27 9,37

32,0

13

240

PS

3722

369

4,75

0,90 9,54

23,8

14

240

PS

3433

337

4.54

0,82 9,35

21,6

15

240

AS

3785

376

5,04

0,93 7,86

21,0

16

240

AS

4092

410

5,10

1,03 8,18

21,0

17

240

MDPS

4098

411

4,98

1,03 8,85

20,9

18

240

MDPS

3886

387

5,54

0,97 8,83

21,7
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II.4.1 Efeito do sistema de circulação de células

A circulação da cultura é um importante parâmetro para garantir a realização
de cultivos com elevadas concentrações celulares e produtividades em células,
porque auxilia na mistura e, consequentemente, resulta em melhor disponibilidade
de luz e nutrientes para as células. Devido a isto, a primeira variável estudada neste
trabalho foi a influência do sistema de circulação de células sobre parâmetros
cinéticos e de crescimento da cultura. Com o intuito de atender este objetivo, três
diferentes sistemas foram testados, especificamente, airlift (AS), motobomba
(MDPS) e pressurizado (PS).
Para avaliar efetivamente esta influência, a velocidade de fluxo da cultura
dentro do fotobiorreator, neste trabalho, foi a mesma em todos os cultivos, a fim de
que o efeito de cisalhamento fosse o mesmo. De acordo com Torzillo (1997), o
estresse celular depende da velocidade com que as células fluem no líquido, e
quanto maior a velocidade, maior o dano às células. Este comportamento foi
verificado experimentalmente e Torzillo (1997) observou que uma velocidade de
fluxo de cultura de aproximadamente 0,3 m s-1 não foi capaz de causar danos às
células de A. platensis, mas o aumento desta velocidade para 0,8 m s-1 resultou
numa redução de 16 % da concentração celular. Além disso, Converti et al. (2006),
ao cultivarem a mesma cianobactéria em fotobiorreator com uma configuração
similar ao do presente trabalho, concluíram que velocidades de fluxo menores que
0,21 m s-1 são adequadas para prevenir um excesso de cisalhamento dos tricomas
de A. platensis. Desta forma, a velocidade de fluxo de 0,20 m s-1, utilizada nos
ensaios do presente trabalho, é adequada, já que, também evitou depósito celular
no interior dos tubos de vidro do fotobiorreator.
Os valores médios das respostas estudadas foram satisfatórios (Xm = 3,3813524 mg L-1; Px = 331-359 mg L-1 d-1; YX/N = 4,46-4,72 mg mg-1; EF = 1,78-2,00 %,
conteúdo de lipídios = 8,59-9,23 % e conteúdo de proteínas = 28,0-28,3 %), pois são
comparáveis

aos

resultados

de

cultivos

de

A.

platensis

realizados

em

fotobiorreatores fechados e uso de processos descontínuo e semi-contínuo
(TRAVIESO et al. 2001; TREDICI E ZITELLI, 1998; WATANABE E HALL, 1996). Na
Figura II.2, as curvas de crescimento celular de todos os ensaios são apresentadas
para mostrar que mesmo com a aplicação de diferentes sistemas de circulação de
células, o comportamento destas durante os cultivos é muito similar. Embora as
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curvas dos ensaios 7-8 (duplicatas) e 13-14 (Figuras II.2B e II.2C), realizados
utilizando o sistema pressurizado, aparentaram ser mais baixas que as outras, as
concentrações celulares determinadas ao longo destes cultivos estavam dentro do
desvio padrão e foram consideradas estatisticamente iguais quando comparadas às
dos outros dois sistemas, portanto estas diferenças das concentrações celulares
podem ser desconsideradas.

Concentração celular (mg L-1)
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Figura II.2. Valores médios de concentração celular (e barras de desvio padrão)
em relação ao tempo para todos os cultivos. A = 60 µmol fótons m-2 s-1: ensaios
1-2 (○, Sistema pressurizado), 3-4 ( , Sistema airlift), 5-6 ( , Sistema
motobomba); B = 120 µmol fótons m-2 s-1: ensaios 7-8 (○, Sistema pressurizado),
9-10 ( , Sistema airlift), 11-12 ( , Sistema motobomba); C = 240 µmol fótons
m-2 s-1: ensaios 13-14 (○, Sistema pressurizado), 15-16 ( , Sistema airlift), 1718 ( , Sistema motobomba).
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Estes resultados são melhores, por exemplo, que aqueles obtidos por
-1

Masojídek et al. (2003) para A. platensis (Xm de aproximadamente 2,200 g L ) em
fotobiorreator tubular com controle de temperatura, luz solar e velocidade de fluxo
de 0,2 m s-1 garantida por uma bomba de circulação peristática.
O AS é, atualmente o sistema de circulação de célula mais comumente
aplicado às cianobactérias e microalgas em fotobiorreatores tubulares fechados
(MOLINA et al., 2001; ONCEL E SUKAN, 2008; YUAN et al., 2011). Embora este
sistema pareça ser o mais adequado para o cultivo de A. platensis, um dos
principais objetivos deste trabalho foi identificar alternativas possíveis de sistemas
de circulação com custos comparáveis e capazes de conferir vantagens adicionais.
A análise estatística mostrou que praticamente quase todas as respostas não foram
significativamente influenciadas pelo tipo de sistema de circulação células utilizado,
exceto pela EF, cujo valor de p foi 0,018 (Tabela II.2). O valor de eficiência
fotossintética foi estatisticamente maior quando o MDPS foi utilizado para os cultivos
de A. platensis e este resultado sugere que neste sistema as células podem
capturar energia luminosa um pouco melhor que nos outros, talvez devido a uma
melhor homogeneização. Estes resultados mostram em geral que, apesar da
exceção, o sistema AS pode ser substituído, com sucesso, pelos sistemas PS e
MDPS. Esta conclusão é de especial interesse, porque o MDPS, por exemplo,
quando comparado ao AS, é igualmente fácil de construir e apresenta baixa perda
de água por evaporação. Além disso, como já visto previamente na seção de
materiais e métodos, o MDPS assegura melhor solubilização do CO2, por permitir
maior tempo de contato das céluals com o gás, prevenindo a perda de CO2
tipicamente observada no sistema AS (SOBCZUK et al., 2000).
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Tabela II.2 – Valores médios dos parâmetros cinéticos e de crescimento e de composição
celular (concentração celular máxima, Xm; produtividade em células, Px; fator de conversão de
nitrogênio em células, YX/N; eficiência fotossintética, EF; conteúdo de lipídio, LIP; conteúdo de
proteína, PTN) obtidos por ANOVA para os cultivos de A. platensis em fotobiorreator tubular
utilizando três diferentes sistemas de circulação ce células (sistema airlift, AS; sistema
motobomba, MDPS; sistema pressurizado, PS).a,b

Sistema de
circulação de

Xm

Px
-1

-1

YX/N
-1

-1

EF

LIP

PTN

(mg L )

(mg L d )

(mg mg )

(%)

(%)

(%)

AS

3524A

347A

4,72A

1,78A

8,59A

28,0A

MDPS

3462A

359A

4,46A

2,00B

9,00 A

28,3A

PS

3381A

331A

4,56A

1,79A

9,23 A

28,1A

valor de p c

0,342

0,076

0,373

0,018

0,237

0,943

células

a

Valores médios são as médias dos resultados dos ensaios realizados com uso de três
diferentes intensidades luminosas.
b
Diferentes letras maiúsculas foram utilizadas para as médias estatisticamente diferentes, para
cada resposta analisada, de acordo com ANOVA.
c
Valores de p (nível descritivo) foram obtidos pela análise de variância two-way (ANOVA),
sendo os resultados considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05 (nível de
confiança > 95 %).

II.4.2 Efeito da intensidade luminosa

A Tabela II.1 mostra as condições e resultados de todos os ensaios
realizados em duplicata, enquanto que a Figura II.2 ilustra os comportamentos das
curvas de crescimento em diferentes intensidades luminosas. A média dos valores
de Xm, obtidos independentemente do tipo de sistema de circulação de células
utilizado, foram 2475, 4055 e 3836 mg L-1 quando foram utilizadas as intensidades
luminosas de 60, 120 e 240 µmol fótons m-2 s-1, respectivamente (Tabela II.3). Os
ensaios realizados com intensidade luminosa de 60 µmol fótons m-2 s-1 (Figura II.2A)
apresentaram valores de Xm menores que aqueles obtidos com as intensidades
luminosas de 120 e 240 µmol fótons m-2 s-1 (Figuras II.2B e II.2C), os quais foram
confirmados pela análise estatística (Tabela II.3). O aumento de Xm conforme houve
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o aumento da intensidade luminosa, neste trabalho de 60 para 120 µmol fótons m

-2

-1

s , foi também observado por Bezerra et al. (2008) e Danesi et al. (2004), que
cultivaram A. platensis em tanques abertos, assim como por Soletto et al. (2008),
que cultivaram a mesma cianobactéria em um fotobiorreator tubular helicoidal. Este
resultado é consistente com o fato de que A. platensis é um micro-organismo
fotossintetizante que absorve a luz de forma eficiente e, através da fotossíntese,
transforma a energia luminosa em energia química na forma de ATP para o
crescimento celular (MOHANTY; SRIVASTAVA; KRISHNA, 1997). Desta forma, em
condições de limitação de luz, como ocorreu nesta faixa de intensidade luminosa,
quanto maior a intensidade luminosa fornecida ao cultivo maior a concentração
celular final.

Tabela II.3 - Valores médios dos parâmetros cinéticos e de crescimento e de composição
celular (concentração celular máxima, Xm; produtividade em células, Px; fator de
conversão de nitrogênio em células, YX/N; eficiência fotossintética, EF; conteúdo de
lipídio, LIP; conteúdo de proteína, PTN) obtidos por ANOVA para os cultivos de A.
platensis em fotobiorreator tubular utilizando três intensidades luminosas (60, 120 e 240
µmol fótons m-2 s-1).a,b

a

Intensidade

Xm

Px

EF

LIP

PTN

luminosa

(mg L )

(mg L d )

(mg mg )

(%)

(%)

(%)

60

2475A

250A

3,67A

2,58A

9,12A

32,5A

120

4055B

406B

5,07B

2,04B

8,94A

30,3A

240

3836B

382B

4,99B

0,95C

8,77A

21,7B

valor de p c

0,000

0,000

0,000

0,000

0,616

0,000

-1

-1

YX/N
-1

-1

Valores médios são as médias dos resultados dos ensaios realizados com uso dos três
diferentes sistemas de circulação de células.
b
Diferentes letras maiúsculas foram utilizadas para as médias estatisticamente
diferentes, para cada resposta analisada, de acordo com ANOVA.
c
Valores de p (nível descritivo) foram obtidos pela análise de variância two-way
(ANOVA), sendo os resultados considerados estatisticamente significativos quando p <
0,05 (nível de confiança > 95 %).
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Por outro lado, um posterior incremento na intensidade luminosa para 240
µmol fótons m

-2

s

-1

-1

resultou em valores médios de Xm (3836 mg L )

estatisticamente coincidentes com aqueles dos ensaios realizados à 120 µmol
-2

-1

-1

fótons m s (4055 mg L ) (Tabela II.3, Figura II.2), o que sugere que na maior
intensidade luminosa, o cultivo de A. platensis foi realizado em condição de
fotosaturação, ou seja, de excesso de luz. De acordo com Vonshak (1997b), cada
micro-organismo fotossintético tem, de fato, seu próprio valor limite de
intensidade luminosa para absorver a radiação eletromagnética, e que o
crescimento de sua cepa de A. platensis se tornou saturado com intensidades
luminosas maiores que 150-200 µmol fótons m-2 s-1; enquanto, Ferreira et al.
(2010) obtiveram, com outra cepa, cultivos com elevada produtividade ao
utilizarem a intesidade luminosa de 240 µmol fótons m-2 s-1, o que indica a
possibilidade de até mesmo esta intensidade luminosa ser adequada para o
crescimento de A. platensis.
Considerando que a maioria dos ensaios duraram praticamente o mesmo
tempo (8-9 dias), a produtividade em células (Px) exibiu quase o mesmo
comportamento que Xm, pois seus valores médios obtidos nos ensaios realizados
com as intesidades luminosas de 120 e 240 µmol fótons m-2 s-1 (406 e 382 mg L-1 d1

, respectivamente) foram consideradas estatisticamente iguais (Tabela II.3) e

significativamente maiores que os valores obtidos para os ensaios realizados com a
intesidade luminosa de 60 µmol fótons m-2 s-1 (250 mg L-1 d-1). Estes resultados
sugerem que um esforço maior deveria ser feito para descobrir o valor do limite
capaz de causar a fotosaturação para a cepa utilizada neste trabalho, utilizando a
faixa de intensidade luminosa acima. Para citar outros exemplos, o maior valor de Px
(439 mg L-1 d-1), obtido neste trabalho (ensaio 12, realizado com 120 µmol fótons m-2
s-1) foi ligeiramente menor que o valor obtido em fotobiorreator tubular exposto à luz
solar (500 mg L-1 d-1) (MASOJÍDEK et al., 2003), e muito maior que aqueles obtidos
em ensaios realizados em tanques abertos (69,9-73,1 mg L-1 d-1) (DANESI et al.,
2002; SÁNCHEZ-LUNA et al., 2007). Tal comparação também mostra o potencial
dos fotobiorreatores tubulares para aplicação industrial (TORZILLO, 1997).
Sabendo-se que a fonte de nitrogênio utilizada foi a mesma em todos os
ensaios (NaNO3) e que foi fornecida quando necessário, de forma que sua
-1
concentração no meio de cultivo não atingisse valores inferiores a 1 g L , os

valores de YX/N deveriam ser os mesmos; entretanto, os maiores valores médios de
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-1

YX/N (5,07 e 4,99 mg mg ) (Tabela II.3) foram obtidos nos ensaios realizados com
as intensidades luminosas de 120 e 240 µmol fótons m

-2

-1

s , respectivamente.

Estes resultados sugerem que a maior absorção de nitrogênio pelas células
cultivos, provavelmente relacionada com a necessidade de sintetizar maior
quantidade de pigmentos fotossintéticos.
De acordo com Wijffels (2007), a eficiência fotossintética (EF) é definida
como a porcentagem de energia no espectro de luz visível que é convertida em
biomassa; consequentemente, em baixas intensidades luminosas as microalgas e
cianobactérias deveriam converter a luz com maior eficiência. Portanto, os cultivos
realizados neste trabalho com intensidades luminosas de 60, 120 e 240 µmol fótons
m-2 s-1 resultaram em valores médios de EF de 2,58; 2,04 e 0,95 %,
respectivamente (p = 0,000) (Table II.3). Os valores de EF para os ensaios
realizados com 60 e 120 µmol fótons m-2 s-1 foram considerados satisfatórios,
porque os valores de EF são geralmente maiores que 1 %, enquanto que, como
esperado, uma grande quantidade de luz foi perdida em condições de fotosaturação
(intensidade luminosa = 240 µmol fótons m-2 s-1).
Quanto ao efeito da intensidade luminosa na composição da biomassa,
embora a iluminância, dentre outros fatores ambientais, seja relatada por causar
grande impacto no conteúdo em lipídios dentro da célula (COHEN, 1997), este
não sofreu nenhuma influência estatística das três diferentes intensidades
luminosas utilizadas neste trabalho (p = 0,616) (Tabela II.3). A média do conteúdo
em lipídios de todos os ensaios (9 %) estava dentro da faixa 6-13 % relatada
como a padrão para A. platensis (COHEN, 1997). Por outro lado, o conteúdo em
proteínas foi estatisticamente dependente da luz (p = 0,000), pois o valor médio
obtido nos ensaios realizados com a maior intensidade luminosa testada (21,7 %)
foi estatisticamente menor que aqueles obtidos à 60 e 120 µmol fótons m-2 s-1
(32,5 e 30,3 %, respectivamente) (Tabela II.3). A variação na composição da
biomassa conforme a intensidade luminosa foi também observada por Bezerra et
al. (2008) para cultivos de A. platensis em minitanques ao utilizarem intensidade
luminosa de 60-168 µmol fótons m-2 s-1; entretanto, estes autores notaram que o
aumento neste parâmetro causou uma progressiva diminuição no conteúdo em
proteínas que atingiu um valor médio de 36 % ao utilizarem intensidade luminosa
-2 -1
de 156 µmol fótons m s comparável a este trabalho.
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Em conclusão, sabendo-se que os ensaios realizados com intensidade
luminosa

de

60

µmol fótons

m

-2

s

-1

exibiram

valores

de

Xm

insatisfatoriamente baixos, enquanto que o uso de 240 µmol fótons m

-2

e Px
s

-1

não

resultou em nenhuma melhora no crescimento celular quando comparado a
intensidade luminosa de 120 µmol fótons m-2 s-1, esta última intensidade luminosa
assegurou melhores condições de irradiância para o crescimento de A. platensis
na configuração de fotobiorreator proposta, apesar da EF ligeiramente menor. A
biomassa obtida nestas condições resultou em valores médios: conteúdo em
lipídio de 8,94 % e conteúdo em proteína de 30,3 %.

II.5 CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de três sistemas de circulação
de células (sistema airlift, AS; sistema motobomba, MDPS; e sistema pressurizado,
-2 -1
PS) e três diferentes intesidades luminosas (60, 120 e 240 µmol fótons m s ) sobre

as respostas: concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (Px), fator
de conversão de nitrogênio em células (YX/N), eficiência fotossintética (EF) e
composição da biomassa (conteúdo em proteína e lipídio).
Os sistemas de circulação de células não exerceram influência estatística no
crescimento de A. platensis para quase todas as respostas estudadas neste
trabalho, por este motivo podemos sugerir a possibilidade de uso dos sistemas PS e
MDPS em vez do tradicional AS para cultivos laboratoriais desta cianobactéria em
fotobiorreator tubular. Por outro lado, os mesmos parâmetros de respostas foram
influenciados pela intensidade luminosa, e a melhor combinação de resultados foi
obtida quando a intensidade luminosa de 120 µmol fótons m-2 s-1 foi utilizada (Xm =
-1
-1 -1
-1
4055 mg L , Px = 406 mg L d , YX/N = 5,07 mg mg , lipídios totais = 8,94 %,

proteínas totais = 30,3 %, EF = 2,04 %).
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CAPÍTULO III

CULTIVO DE Arthrospira (Spirulina) platensis EM FOTOBIORREATOR
TUBULAR: USO DE CO2 CUSTO ZERO PROVENIENTE DE FERMENTAÇÃO
ALCOÓLICA

Este trabalho foi publicado na revista Applied Energy com fator de impacto
igual a 3,888. Anexo B.

III.1 RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de A. platensis em
fotobiorreator tubular utilizando CO2 proveniente de fermentação alcoólica. Os
resultados destes cultivos foram comparados àqueles obtidos dos ensaios com uso
de CO2 de cilindro, todos com aplicação de diferentes protocolos de adição
simultânea de nitrato de sódio e sulfato de amônio. Concentração celular máxima
(Xm), produtividade em células (Px), fator de conversão de nitrogênio em células
(YX/N), e composição de biomassa (lipídios e proteínas totais) foram selecionados
como respostas e avaliados por análise de variância. A fonte de CO2 não exerceu
influência estatística significativa sobre estas respostas, o que indica a possibilidade
de uso do gás resíduo da fermentação alcoólica como fonte de carbono assim como
para controle do pH do meio de cultivo, deste modo contribuindo para a redução do
efeito estufa. Os resultados, de forma geral, demostraram que a melhor combinação
de resultados em valores médios (Xm = 4,543 g L-1; Px = 0,460 g L-1 d-1; YX/N = 15,6 g
g-1; lipídios totais = 8,39 %; proteínas totais = 18,7 %) foram obtidos dos ensaios
com uso da mistura de 25 % NaNO3 e 75 % (NH4)2SO4, ambos expressos como
nitrogênio.
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III.2 INTRODUÇÃO

Do ponto de vista biotecnológico, Arthrospira (Spirulina) platensis é uma das
mais importantes cianobacérias porque é capaz de produzir dentro de suas células
elevadas concentrações de pigmentos (clorofila a e ficocianina), ácidos graxos (γlinolênico) e proteínas (COHEN, 1997; PULZ e GROSS, 2004). O cultivo deste
micro-organismo fotossintetizante depende grandemente da disponibilidade de luz e
nutrientes, pH, densidade celular, temperatura e eventual contaminação causada
por outros micro-organismos.
Um dos elementos fundamentais para o cultivo de A. platensis é o nitrogênio,
o qual é fornecido utilizando nitratos de potássio (PAOLETTI; PUSHPARAJ;
TOMASELLI, 1975) ou de sódio (SCHLÖSSER, 1982) como fontes padrões de
nitrogênio. Apesar do uso das fontes tradicionais, os sais de uréia e amônio têm
sido utilizados com sucesso como fontes alternativas, e foram escolhidos
especialmente devido ao baixo custo (RODRIGUES et al., 2010). Além disso, esta
cianobactéria prefere absorver o nitrogênio na forma de amônia (BOUSSIBA, 1989)
quando ambos, nitrato e amônio, estão presentes no meio de cultivo, isto porque os
nitratos requerem uma redução enzimática para nitrito e então para amônia com
gasto de energia (MARKOU e GEORGAKAKIS, 2011). Quando adicionados em
meios alcalinos, os sais amoniacais se transformam em amônia, a qual é volátil e
tóxica em elevadas concentrações (CARVALHO et al., 2004). Por estas razões, a
fim de reduzir a perda de amônia por evaporação, seria adequado cultivar A.
platensis em fotobiorreatores fechados (CARLOZZI e PINZANI, 2005; SOLETTO et
al., 2008) e para a prevenção da toxicidade seria adequado utilizar o processo
descontínuo alimentado, no qual pequenas quantidades desta fonte de nitrogênio
são adicionadas diariamente aos cultivos (FERREIRA et al., 2010). A adição de
somente um tipo de fonte de nitrogênio tem sido relatada por muitos autores
(CARLOZZI e PINZANI, 2005; CARVALHO et al., 2004; SOLETTO et al., 2008;
FERREIRA et al., 2010); entretanto, Rodrigues et al. (2010) aplicou recentemente o
uso da combinação de duas fontes de nitrogênio, nitrato e amônio, para cultivo de A.
platensis em tanques abertos, e este trabalho teve bons resultados em termos de
concentração celular e qualidade da biomassa quando comparadas aos cultivos
realizados com uso de somente uma fonte de nitrogênio.
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Um outro importante componente do meio de cultivo é a fonte de carbono, a
qual é utilizada, geralmente, na forma de carbonato e bicarbonato em mistura.
Elevados níveis destes sais em proporções adequadas pode resultar, ao mesmo
tempo, em valor de pH ótimo (aproximadamente 9,5), assim como grande
disponibilidade de fonte de carbono para os cultivos de A. platensis. Durante o
cultivo, as células consomem, preferencialemente, o bicarbonato e liberam
carbonato para o meio de cultivo (BINAGHI et al., 2003); este desequilíbrio de
bicarbonato/carbonato leva ao progressivo aumento de pH, o qual é evitado, com
sucesso, pelo constante fornecimento de CO2, suficiente para manter este
parâmetro dentro da faixa ideal de crescimento do micro-organismo (BINAGHI et al.,
2003; FERREIRA et al., 2010; MATSUDO et al., 2011; SOLETTO et al., 2008). Em
escala laboratorial, o controle do pH é, geralmente, feito com uso de CO2 puro
proveniente de cilindros, enquanto que em larga-escala, os gases efluentes
industriais poderiam ser utilizados. Sabe-se que muitas indústrias eliminam estes
gases efluentes para a atmosfera e são uns dos responsáveis pelo efeito estufa
(RAMANATHAN e FENG, 2009).
As plantas de fermentação para produção de etanol são grandes fontes de
CO2 e o número destas plantas está aumentando no mundo inteiro, pois o etanol é
renovável e considerado combustível menos poluente quando comparado aos
combustíveis fósseis (OLIVEIRA e VASCONCELOS, 2006). De acordo com a União
da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA) (UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA
CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2011), a produção de etanol no Brasil foi de
aproximadamente 11,5 bilhões de litros em 1990/1991 e 27,5 bilhões de litros em
2008/2009. Lenvando em consideração que a produção de etanol e CO2 é quase a
mesma em termos de massa (0,96 g CO2/g etanol), o aumento na produção de
etanol resulta em uma piora na emissão de CO2. A fixação deste gás tem sido
proposta como um método para remoção, o que contribuiria para a redução do
efeito estufa (MAEDA et al., 1995). Uma das aplicações poderia ser a produção de
micro-organismos fotossintetizantes (MATSUDO et al., 2011), os quais são capazes
de capturar a luz e fixar CO2 de forma mais eficiente que as plantas, e podem
crescer utilizando pequanas áreas de cultivo quando comparado às plantas
(JANSSEN et al., 2002). Particularmente, o estado de São Paulo é o maior produtor
de etanol no Brasil e sua produção alcançou, em 2008/2009, aproximadamente 17
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bilhões de litros (UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO,
2011), o que corresponde a aproximadamente 13 bilhões de quilos de CO2. Esta
grande quantidade de CO2 poderia ser proveitosamente utilizada para produzir 7
bilhões de quilos de biomassa, a qual pode ser utilizada para obtenção de energia
através da combustão (CHEN; MA; LIU, 2011), gaseificação (VENKITASAMY et al.,
2011) ou processos envolvendo fermentação anaeróbica para a produção de gases
energéticos, como bio-hidrogênio e bio-metano (CHENG et al., 2011).
Neste trabalho foi investigada a possibilidade do uso de CO2 proveniente de
fermentação alcoólica e da mistura de duas diferentes fontes de nitrogênio, NaNO3
e (NH4)2SO4, para o cultivo de Arthrospira (Spirulina) platensis em fotobiorreator
tubular. Para isto, sais de nitrato e amônio foram adicionados de forma descontínua
alimentada em três diferentes proporções, e o pH dos cultivos foram controlados
com a adição do CO2 resíduo da fermentação alcoólica ou CO2 puro proveniente de
cilindro. Estes resultados foram avaliados em termos da concentração celular
máxima (Xm), produtividade em células (Px), fator de conversão de nitrogênio em
células (YX/N) e composição da biomassa (conteúdo em proteínas e lipídios).

III.3 MATERIAIS E MÉTODOS

III.3.1 Cultivo de Arthrospira platensis

III.3.1.1 Microorganismo, meio de cultivo e preparo de inóculo

A cepa de Arthrospira platensis UTEX 1926 foi obtida da Coleção de Culturas
da Universidade do Texas. O meio de cultivo padrão (SCHLÖSSER, 1982) contendo
nitrato de sódio como fonte de nitrogênio foi utilizado para manutenção da cultura e
preparo do inóculo, enquanto que os ensaios realizados para verificar o efeito do
uso simultâneo de nitrato de sódio e sulfato de amônio foram feitos com meio de
cultivo padrão, mas com diferentes proporções de NaNO3/(NH4)2SO4.
O inóculo foi preparado em frascos Erlenmeyer de 500 mL e colocados em
shaker rotativo a 100 min-1, 29 ± 1°C, e intensidade luminosa de 72 µmol fótons m -2
s-1. Após 6-8 dias de cultivo (PELIZER et al., 2003), a cultura foi filtrada, lavada com
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solução fisiológica para remover o sal nitrato, e ressuspendida em meio de cultivo
livre de nitrogênio. A concentração celular inicial foi estabelecida em 400 mg L

-1

(SOLETTO et al., 2008).

III.3.1.2 Fotobiorreator, condições de cultivo e ensaios

O fotobiorreator tubular (Figura III.1) utilizado neste trabalho foi desenvolvido
no Laboratório de Tecnologia de Fermentações do Departamento de Tecnologia
Bioquímico-Farmacêutica da Universidade de São Paulo. O reator é constituído de
uma estrutura de metal circundada por 40 tubos de vidro com inclinação de 2 %
(1,15°), cada um com 0,01 m de diâmetro interno (CA RLOZZI e PINZANI, 2005);
0,0015 m de espessura; e, 0,5 m de comprimento. A luz foi fornecida por 6
lâmpadas fluorescentes de 20 W localizadas na parte interna do fotobiorreator, que
iluminou 57 % do volume total de trabalho. Um frasco cilíndrico de vidro contendo
parte da cultura foi colocado na parte superior do reator e funcionou como frasco
degaseificador. A velocidade de fluxo da cultura foi mantida em 0,2 m s-1.
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Figura III.1. Esquema do fotobiorreator. (1):
Frasco degaseificador; (2): Motobomba; (3):
Lâmpadas fluorescentes de 20W; (4): Tubos
de vidro; (5): Mangueira externa de silicone.

O pH do cultivo foi mantido em 9,5 ± 0,5 (SÁNCHEZ-LUNA et al., 2007) pela
adição diária de CO2 proveniente de fermentação alcoólica ou puro de cilindro,
enquanto que a temperatura foi mantida em 29 ºC ± 1ºC (SÁNCHEZ-LUNA et al.,
2007) em uma sala termostatizada. A intensidade luminosa foi mantida em 120 µmol
fótons m-2 s-1 (FERREIRA et al., 2011) e medida por um aparelho modelo LI-250A
(LI-COR, Lincoln, NE, USA), no início de cada ensaio e em nove pontos diferentes
do fotobiorreator a fim de garantir a intensidade luminosa desejada. O volume de
trabalho foi 3,5 L e o sistema de circulação de células utilizado neste trabalho foi o
sistema Motobomba (FERREIRA et al., 2011).
As condições experimentais de todos os ensaios realizados neste trabalho
estão listadas na Tabela III.1 juntamente com os resultados. Os ensaios C1 e C2,
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realizados com adição de CO2 proveniente de cilindro (C), e os ensaios E1 e E2, aos
quais CO2 proveniente de fermentação alcoólica foi fornecido, são ensaios padrão e,
portanto, foram realizados com a adição de somente nitrato como fonte de
nitrogênio. Os ensaios de 1-6 e suas respectivas repetições foram realizados com
adição de misturas de diferentes proporções de nitrato de sódio e sulfato de amônio.
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Tabela III.1 – Ensaios e resultados de Xm (concentração celular máxima), Px (produtividade em
células), YX/N (fator de conversão de nitrogênio em células), conteúdos de lipídio (LIP) e
proteína (PTN) para o cultivo de Arthrospira platensis em fotobiorreator tubular.

Ensaio

1
1r
2
2r
3
3r

Fonte de CO2
Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica

Protocolos
de adição
de
b
nitrogênio

Xm
(g L-1)

Px
(g L-1 d-1)

YX/N
(g g-1)

LIP
(%)

PTN
(%)

I

4,392

0,444

15,0

8,90

22,2

I

4,479

0,453

15,3

8,99

17,2

II

3,911

0,390

13,2

9,39

27,0

II

4,118

0,413

14,0

8,05

25,3

III

3,861

0,385

13,0

9,33

28,9

III

3,785

0,376

12,7

9,80

30,3

4

Cilindro

I

4,724

0,480

16,2

7,34

17,1

4r

Cilindro

I

4,576

0,464

15,7

8,31

18,1

5

Cilindro

II

4,130

0,414

14,0

9,07

25,2

5r

Cilindro

II

4,265

0,429

14,5

8,36

28,4

6

Cilindro

III

3,720

0,369

12,5

8,56

30,5

6r

Cilindro

III

3,939

0,393

13,3

10,4

29,0

Fermentação
alcoólica
Fermentação
alcoólica

Somente
nitrato
Somente
nitrato
Somente
nitrato
Somente
nitrato

4,041

0,405

5,35

9,79

28,2

3,680

0,364

4,61

9,27

27,4

4,038

0,404

4,73

8,60

29,3

3,804

0,378

4,42

9,37

32,0

E
Er

a

a

C

Cilindro

Cr

Cilindro

r = repetição
Mistura de nitrogênio de: protocolo I = 25% NaNO3 e 75% (NH4)2SO4; protocolo II = 50%
NaNO3 e 50% (NH4)2SO4; protocolo III = 75% NaNO3 e 25% (NH4)2SO4, expressos em
nitrogênio.
b
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III.3.1.3 Protocolos de alimentação de nitrogênio
Um ensaio padrão foi inicialmente realizado com o uso da intensidade
luminosa escolhida (120 µmol fótons m s ) e adição de nitrato de sódio quando foi
-2

-1

necessário, a fim de que a concentração de nitrato no meio de cultivo não atingisse
-1

valores inferiores a 1 g L (FAINTUCH, 1989). A curva de crescimento obtida deste
ensaio foi utilizada para calcular a quantidade de nitrogênio que deveria ser
adicionada diariamente, na forma de sais de nitrato e amônio em misturas, a fim de
sustentar o crescimento celular esperado. Este cálculo foi baseado na suposição de
que A. platensis contém em sua biomassa seca 7 % de nitrogênio (FERREIRA et
al., 2010).
De acordo com os três protocolos selecionados, toda a fonte de nitrogênio
necessária para o crescimento celular foi adicionada nas seguintes proporções,
expressas em porcentagem de nitrogênio: (I) 25 % NaNO3 e 75 % (NH4)2SO4; (II) 50
% NaNO3 e 50 % (NH4)2SO4; (III) 75 % NaNO3 e 25 % (NH4)2SO4 (Tabela III.2). O
nitrato de sódio foi todo adicionado no início dos cultivos, enquanto que o sulfato de
amônio foi alimentado a cada 12 horas a partir do primeiro dia até o oitavo dia de
cultivo.
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Tabela III.2 – Adição diária de sulfato de amônio e nitrato de sódio simultaneamente de
acordo com os seguintes protocolos de alimentação de nitrogênio: protocolo I = 25%
NaNO3 e 75% (NH4)2SO4; protocolo II = 50% NaNO3 e 50% (NH4)2SO4; protocolo III = 75%
NaNO3 e 25% (NH4)2SO4, expressos em nitrogênio.
2

T
(dias)

1

X3
(g L-1)

Nad
(mM)

4

0

0,400

1

1

Protocolo I
(ensaios 1 e 4)
(mM)

Protocolo II
(ensaios 2 e 5)
(mM)

Protocolo III
(ensaios 3 e 6)
(mM)

NN5

NS5

NN5

NS5

NN5

NS5

0,72

4,75

0,54

9,51

0,36

14,3

0,18

0,544

1,81

-

1,36

-

0,91

-

0,45

2

0,907

2,66

-

2,00

-

1,33

-

0,67

3

1,439

2,82

-

2,12

-

1,41

-

0,71

4

2,003

2,48

-

1,86

-

1,24

-

0,62

5

2,500

2,71

-

2,04

-

1,36

-

0,68

6

3,042

2,29

-

1,72

-

1,15

-

0,57

7

3,501

1,93

-

1,45

-

0,97

-

0,48

8

3,887

1,58

-

1,18

-

0,79

-

0,39

9

4,202

-

-

-

-

-

-

-

10

4,116

-

-

-

-

-

-

-

O nitrogênio de NaNO3 foi todo adicionado no primeiro dia do cultivo (dia zero) e aquele de
(NH4)2SO4 foi adicionado cada dia em diferentes concentrações, do primeiro ao oitavo dia
de cultivo, de acordo com o cultivo padrão realizado com uso de somente nitrato como fonte
de nitrogênio.
2
Tc = tempo de cultivo.
3
X = concentração celular.
4
NN = nitrogênio proveniente de nitrato de sódio; NS = nitrogênio proveniente de sulfato de
amônio.
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III.3.1.4 Métodos analíticos
A concentração de biomassa foi determinada por medidas de densidade ótica
com uso de comprimento de onda de 560 nm (LEDUY e THERIEN, 1977), utilizando
uma curva de calibração e espectrofotômetro, modelo 700 Plus (Femto, São Paulo,
Brazil). Amostras de meio de cultivo livres de células foram utilizadas para a
realização das seguintes análises: concentração de nitrato de acordo com Vogel
(1992), concentração de amônia total de acordo com o método fenol hipoclorito
(SOLORZANO, 1969), e carbonato total de acordo com Pierce e Haenish (1948). O
pH foi medido utilizando um potenciômetro, modelo 710-A (Orion, Beverly, MA,
USA).
Finalmente, no final dos cultivos, as células foram recolhidas por
centrifugação, lavadas três vezes com água destilada para remover os sais e foram
secas a 55°C por 12 h. As amostras trituradas foram utilizadas para análises de
conteúdo de proteínas totais de acordo com o método de Kjeldhal, e conteúdo de
lipídios totais pela extração com solução de clorofórmio-metanol 2:1 (v/v) (OLGUÍN
et al., 2001).

III.3.1.5 Cálculos
A produtividade em células (Px), expressa em g L-1 d-1, foi calculada pela razão
entre a quantidade total de células produzidas por unidade de volume (Xm - Xi) e o
tempo de cultivo (Tc), de acordo com a equação:

PX =

(X m − X i )
Tc

(1)

O fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N) foi calculado de acordo
com a seguinte equação:

70

YX/N =

(X m − X i )V
Nt

(2)

-1

onde Xm e Xi são as concentrações máxima e inicial (g L ), V (L) é o volume do
fotobiorreator e Nt é a quantidade total de nitrogênio adicionada.

III.3.2 Cultivo de Saccharomyces cerevisiae

III.3.2.1 Micro-organismo, preparo de inoculo de cultivos

O inóculo para a fermentação alcoólica foi preparado utilizando 1,1 Kg de
levedura comercial prensada (Saccharomyces cerevisiae) homogeneizada em 6 L
de água destilada, e o mosto foi preparado pela diluição de melaço em água
destilada até atingir a concentração de aproximadamente 220 g L-1 de açúcares
redutores totais (ART). 500 U L

-1

-1

de penicilina (AQUARONE, 1960) e 0,5 g L de

uréia foram adicionados ao mosto para evitar contaminação e como fonte de
nitrogênio, respectivamente. O pH foi ajustado para 4,5-5,0 utilizando ácido sulfúrico
ou hidróxido de sódio quando necessário (CARVALHO et al., 1990).

III.3.2.2 Fotobiorreator e condições da fermentação alcoólica

Os ensaios da fermentação foram realizados em um fermentador New
Brunswick à temperatura de 32 ± 2 °C. A velocidade das pás f oi de 200 min-1, não
houve fornecimento de ar, e o pH não foi controlado (CARVALHO et al., 1990). Após
a adição do inóculo, a velocidade e temperatura foram ajustadas, e o mosto foi
constantemente adicionado dentro do fotobiorreator na velocidade de 2,8 L h-1
durante as primeiras 5 horas, quando o volume total atingiu 20 L. Após o término da
alimentação, as fermentações foram mantidas por mais 4 horas quando a
concentração de etanol se manteve constante. As amostras foram retiradas nos
tempos: 1, 3, 5, 7, 8 e 9 horas. Foram feitas nove fermentações alcoólicas para
fornecer a quantidade necessária de dióxido de carbono para os cultivos de A.
platensis.
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III.3.2.3 Métodos analíticos

A concentração de biomassa foi determinada por massa seca, pela filtração
de 5 mL de amostra de mosto com uso de membrana de 1,2 µm Millipore®, lavagem
com 50 mL de água destilada e secagem por aproximadamente 100°C durante 3 h,
e pesagem até peso constante. Amostras de 12 mL foram centrifugadas a 3000 rpm
por 15 min, e o sobrenadante foi utilizado para analisar açúcares e etanol, pelos
métodos de Somogyi (1952) e dicromato (JOSLYN, 1970), respectivamente.

III.3.3 Análise estatistica

A comparação dos resultados foi feita pela análise de variância (ANOVA programa MINITAB 16), especificamente one-way ANOVA para os resultados de
fermentação alcoólica e two-way para os resultados dos cultivos de A. platensis. A
significância estatística foi avaliada pela estimativa do nível descritivo (p), sendo os
resultados considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05 (nível de
confiança de 95 %).

III.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

III.4.1 Efeito da alimentação de nitrogênio

A média de resultados para as fermentações alcoólicas descontínuas
alimentadas realizadas para fornecer CO2 para o cultivo de A. platensis estão
apresentadas na Figura III.2. Durante o tempo de alimentação (primeiras 5 horas), a
concentração

de

açúcares

redutores

totais

(ART)

aumentaram

até

-1

aproximadamente 35 g L . A partir da quinta hora, foi observada uma concentração
de ART residual de 5 g L-1, o que é comum em fermentações em que se utiliza
melaço de cana de açúcar como fonte de carbono (CARVALHO et al., 1990) e,
provavelmente, este valor corresponde a substâncias que não são açúcares, mas
que são determinadas como açúcares redutores pelo método de Somogyi. A
concentração celular reduziu de 56,2 para 30,9 g L-1 como uma conseqüência da
diluição do meio de cultivo adicionado, enquanto que a concentração de etanol
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aumentou até 68,8 g L

-1

na sétima hora do ensaio, somente após o término da

adição de meio de cultivo. É importante notar que os resultados de todas as nove
fermentações alcoólicas foram considerados estatisticamente iguais (p = 0,9981,000) quando analisados por one-way ANOVA.
O valor de produção média de etanol mais elevado obtido neste trabalho
(68,8 g L-1) foi maior que aquele obtido por Converti et al. (2003) (58,6 g L-1), os
quais também cultivaram levedura comercial e processo descontínuo alimentado
para produção de etanol, entretanto adicionaram melaço clarificado como substrato
e utilizaram volume de trabalho de 10 L, com tempo de enchimento de 7 horas.
Levando em consideração que o etanol e o CO2 são produzidos em quantidades
equimolares, o elevado valor da produção de etanol indica uma, igualmente, elevada
liberação de CO2, a qual foi capaz de manter o crescimento descontínuo alimentado
de A. platensis no fotobiorreator.

Concentração celular (g L-1)
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Figura III.2. Concentrações celular (A), de etanol e de açúcares redutores
totais (B) em função do tempo com desvio padrão para as nove fermentações
alcoólicas realizadas neste trabalho.

O CO2, tanto o puro proveniente de cilindro ou aquele resíduo da fermentação
alcoólica, foram borbulhados dentro dos tubos do fotobiorreator como fonte de
carbono e para controlar o pH para um valor ótimo (9,5). Como já foi ressaltado por
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Binaghi et al. (2003), o bicarbonato é a forma prevalente do sistema
H2CO3/HCO3¯ /CO3= a pH 9,6, enquanto que em pH 11,3 este está praticamente
ausente. Sendo assim, o pH ótimo para o crescimento de A. platensis é por volta de
9,5, porque este micro-organismo consome preferencialmente bicarbonato, 2 moles
do qual, uma vez transportado para o interior celular, são convertidos em CO3= and
CO2, sendo o último utilizado na fotossíntese e o primeiro liberado para o meio de
cultivo.
A Figura III.3 ilustra, como exemplos, a variação diária de pH e o crescimento
celular das duplicatas dos ensaios realizados com uso de somente nitrato como
fonte de nitrogênio, e utilizando ambos, CO2 puro proveniente de cilindro (C) ou CO2
resíduo de fermentação alcoólica (E). Esta figura mostra claramente que à medida
que houve aumento do pH a concentração celular também aumentou, e que este
aumento foi maior quando as células estavam em crescimento exponencial, o que
demonstra o rápido crescimento celular desta fase. A concentração de carbonato
total (aproximadamente 9,0 g L-1) manteve-se quase constante durante todos os
ensaios, sugerindo que a adição de CO2 foi capaz de repor a fonte de carbono
consumida, evitando, ao mesmo tempo, qualquer acúmulo no meio de cultivo.
Exemplificando, o ensaio 1 (Tabela III.1), cujo valor de PX foi 0,444 g L-1 d-1 e
considerando que o peso seco da célula é constituído de aproximadamente 50 % de
carbono (CORNET et al., 1992), é possível estimar a necessidade de dióxido de
carbono de 2,849 g d-1 para os 3,5 L de cultura. Levando em consideração que as
células atingem a concentração celular máxima dentro de 9 dias, a quantidade total
de CO2 necessária para o crescimento foi de 26 g, o que representa
aproximadamente 84 % do dióxido de carbono total presente no meio de cultivo
inicial (30,8 g), tanto na forma de carbonato como de bicarbonato. Estudo prévios
demonstraram que, se o pH não for controlado, as células param de crescer
(MATSUDO et al., 2011), o que justifica a importância da adição de CO2 diariamente
neste trabalho. É importante mencionar que a correção do pH com CO2 é melhor
que com ácidos inorgânicos, porque previne a redução de carbono ao longo dos
cultivos e resultar em escassez de carbono (SÁNCHEZ-LUNA et al., 2007). Além
disso, o carbonato e bicarbonato presentes no meio de cultivo no início dos ensaios
não são totalmente consumidos pelos micro-organismos até o fim do cultivo;
entretanto, se o meio de cultivo fosse re-utilizado não haveria necessidade de
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adicionar fonte de carbono na forma de sais, o que resultaria em redução de custos
do processo.

0.8
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Figura III.3. Concentração celular máxima (Xm) e pH em função do tempo
(dias) para os cultivos realizados co uso de somente NaNO3 como fonte de
nitrogênio, e CO2 proveniente de fermentação alcoólica (ensaio E: símbolos
quadrados e barras cinzas) e CO2 puro proveniente de cilindro (ensaio C:
símbolos quadrados e barras vazios).

De acordo com Cachot, Müller, Pons (1991), o dióxido de carbono proveniente
de fermentação alcoólica pode carregar relativamente baixos níveis de compostos
voláteis orgânicos (CVO), como propanol, isobutnol, acetaldeído e ácido acético.
Matsudo et al. (2011) que trabalharam com a mesma cianobactéria em processo
contínuo, detectaram, por análise de cromatografia gasosa, CO2 como o principal
composto volátil liberado pela fermentação alcoólica utilizando Saccharomyces
cerevisae, juntamente com pequenas quantidades de etanol e traços de
acetaldeído. Deste modo, no presente trabalho, é possível que a cianobactéria
tenha assimilado etanol como fonte de carbono, mas, como sugere a análise
estatística, se isto realmente ocorreu, foi em quantidade tão pequena que não foi
suficiente para aumentar significativamente a concentração celular máxima quando
comparada aos ensaios realizados com adição de CO2 proveniente de cilindro
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(Tabela III.3). Isto sugere que o CO2 resíduo de fermentação alcoólica pode ser
utilizado em cultivo de micro-organismos fotossintetizantes, o que contribuiria para a
redução do efeito estufa.

Tabela III.3 – Influência da adição de CO2 proveniente de cilindro ou de fermentação
alcoólica sobre os valores médios das respostas: Xm (concentração celular máxima),
Px (produtividade em células), YX/N (fator de conversão de nitrogênio em células),
conteúdos de lipídio e proteína, e os respectivos valores de p obtidos dos cultivos de
b
A. platensis.

CO2
Fermentação
alcoólica
cilindro
p

a

Xm

Px

YX/N

Lipidio

Proteína

(g L-1)

(g L-1 d-1)

(g g-1)

(%)

(%)

4,033A

0,404A

11,6A

9,19A

25,8A

4,150A

0,416A

11,9A

8,75A

26,2A

0,144

0,154

0,212

0,242

0,676

a

De acordo com, os resultados foram considerados estatisticamente significativos
quando p < 0,05 (nível de confiança de 95 %).
b
Letras maiúsculas diferentes foram usadas para médias significativamente
diferentes, para cada resposta analisada, de acordo com ANOVA.

III.4.2 Efeito da alimentação de nitrogênio

O nitrogênio é o segundo elemento mais importante na composição da
biomassa e, para o cultivo comercial desta cianobactéria, os sais de nitrato são a
forma geralmente utilizada. Esta escolha é devido ao fácil manuseio e habilidade em
garantir elevadas concentrações celulares máximas; entretanto, estas fontes de
nitrogênio são, em geral, de alto custo quando comparadas às fontes amoniacais.
Estas últimas, em solução, liberam íons amônio que , em condições alcalinas,
transformam-se em amônia; portanto, eles são tóxicos em elevadas concentrações
(CARVALHO et al., 2004) e, por esta razão, é recomendado que seja fornecida aos
cultivos somente a quantidade necessária para o crescimento celular, utilizando o
tão conhecido processo descontínuo alimentado (FERREIRA et al., 2010) em vez de
uma única adição no início do cultivo, como ocorre nos processos descontínuos.
Neste trabalho, a adição simultânea de duas fontes de nitrogênio foi sugerido por
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Rodrigues et al. (2010) por obterem resultados promissores em fotobiorreatores
abertos e utilizando um outro tipo de protocolo de alimentação de nitrogênio.
O efeito dos protocolos de alimentação de nitrogênio foi analisado em termos
da concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (Px), fato de
conversão de nitrogênio em células (YX/N), e conteúdos e lipídio e proteína (Tabela
III.1), que foram as respostas selecionadas. Como é possível observar na Tabela
III.4, o conteúdo em lipídio foi a única resposta que não foi estatisticamente
influenciada pelos protocolos de adição de nitrogênio.

Tabela III.4 – Influência dos três protocolos de adição de nitrogênio: protocolo I = 25%
NaNO3 e 75% (NH4)2SO4; protocolo II = 50% NaNO3 e 50% (NH4)2SO4; protocolo III =
75% NaNO3 e 25% (NH4)2SO4, sobre os valores médios das respostas: Xm
(concentração celular máxima), Px (produtividade em células), YX/N (fator de conversão
de nitrogênio em células), conteúdos de lipídio e proteína e os respectivos valores de
p obtidos dos cultivos de A. platensis.b

Protocolo de

Xm

Px

YX/N

Lipidio

Proteína

(g L-1)

(g L-1 d-1)

(g g-1)

(%)

(%)

I

4,543A

0,460A

15,6A

8,39A

18,7A

II

4,106B

0,412B

13,9B

8,72A

26,5B

III

3,826B

0,381B

12,9C

9,52A

29,7B

3,891B

0,388B

4,78D

9,26A

29,2B

0,000

0,000

0,000

0,166

0,000

alimentação
de nitrogênio

Somente
nitrato
pa
a

De acordo com, os resultados foram considerados estatisticamente significativos
quando p < 0,05 (nível de confiança de 95 %).
b
Letras maiúsculas diferentes foram usadas para médias significativamente
diferentes, para cada resposta analisada, de acordo com ANOVA.

O crescimento celular foi estatisticamente maior quando o protocolo I [25 %
NaNO3 e 75 % (NH4)2SO4] foi aplicado, e isto pode ser explicado pelo fato de que
micro-organismos fotossintetizantes consomem energia para reduzir nitrato à nitrito
e então à amônia, pelo uso das enzimas nitrato e nitrito redutases (HATTORI e
MYERS, 1966), respectivamente, antes de absorver esta fonte de nitrogênio na
forma de amônia. Portanto, os elevados valores de Xm podem ser relacionados a
maior quantidade de (NH4)2SO4 do protocolo I. Está claro o motivo destes micro-
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organismos preferirem sais de amônio como fonte de nitrogênio, quando disponível
em níveis não tóxicos (BOUSSIBA, 1989). Como esperado, uma proporção de
pequena ou igual quantidade de amônio e grande quandidade de nitrato, dos
protocolos de alimentação II e III, e presença de somente nitrato dos ensaios
padrão, resultaram em valores de Xm estatisticamente menores que o valores
obtidos quando foi aplicado o protocolo I (Tabela III.4).
De acordo com Ohmori; Ohmori; Strotmann (1977), que cultivaram Anabaena
cylindrica, quando a amônia está disponível no meio de cultivo, esta cianobatéria
quase não utiliza nitrato como fonte de nitrogênio até que praticamente toda a
amônia seja consumida. Entretanto, neste trabalho, o perfil de consumo de
nitrogênio

não

acompanhou

exatamente

este

comportamento,

pois

as

concentrações de nitrato e amônia reduziram ao mesmo tempo durante o cultivo. A
partir desta comparação, é possível dizer que talvez algum mecanismo de indução
esteja envolvido na assimilação destas fontes de nitrogênio pelo micro-organismo
citado acima. A Figura III.4 mostra um exemplo de consumo de nitrato e amônia
(ensaio 2), no qual a amônia foi quase totalmente consumida durante o cultivo,
enquanto que o nitrato foi consumido lentamente até o fim do cultivo. Este consumo
simultâneo pode ter ocorrido devido às condições dos protocolos de adição de
nitrogênio, ou seja, a quantidade de nitrogênio adicionada durante o processo
descontínuo alimentado foi exatamente aquela necessária para o crescimento
celular

ótimo.

Portanto,

embora

ambas

as

fontes

de

nitrogênio

foram

simultaneamente consumidas, a absorção do amônio foi numa velocidade maior,
como pode ser visto na Figura III.4.
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Figura III.4. Concentrações de nitrato (g L-1) =  e amônia (mM) =
em
função do tempo (dias) do ensaio 2, realizado com aplicação do protocolo II
de alimentação de nitrogênio = 50 % NaNO3 e 50 % (NH4)2SO4.

Em relação à produtividade em células, sabendo-se que os ensaios
realizados com ambas as fontes de nitrogênio seguiram uma adição prédeterminada, o tempo de cultivo foi o mesmo para todos os ensaios, o que resultou
em um comportamento dos valores de Px semelhante ao comportamento dos
valores de Xm. Sendo assim, o valor médio mais baixo de Px (0,381 g L-1 d-1) foi
obtido com o uso do protocolo de alimentação III, seguido pelos protocolos II (0,412
g L-1 d-1) e I (0,460 g L-1 d-1). Este último valor foi maior que o obtido por Rodrigues
et al. (2010) para a mesma cepa em tanque aberto, e este resultado confirma a
melhor performance do fotobiorreator tubular fechado.
Pelo mesmo motivo, ou seja, uma adição pré-determinada baseada na
necessidade do micro-organismo, quanto maior a concentração celular (protocolo I)
maior YX/N (Tabela III.4), o que confirma a preferência da cianobactéria por sais de
amônio como fonte de nitrogênio (BOUSSIBA, 1989). Os valores de YX/N deste
trabalho são satisfatórios e similares aos obtidos por Ferreira et al. (2010), os quais
utilizaram um protocolo de alimentação de nitrogênio diferente e o mesmo microorganismo. Estes resultados, de forma geral, sugerem que o uso de protocolos
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adequados para o fornecimento de nitrogênio resulta em elevados valores de YX/N, e
consequentemente, em redução de custos.
Os valores médios de conteúdo em lipídio das células cultivadas neste
trabalho (Tabela III.4) estão de acordo com a faixa (6-13%) encontrada na literatura
para esta cianobactéria (COHEN, 1997); e, o tipo de protocolo de alimentação de
nitrogênio não exerceu nenhum efeito estatisticamente significativo (p = 0,166)
sobre tal resposta. Já, para o conteúdo em proteínas foi diferente, pois os ensaios
realizados com aplicação do protocolo I resultaram em células com conteúdo de
proteínas estatisticamente menores (18,7 %) que aqueles obtidos através do uso
dos protocolos II e III (26,5 e 29,7%, respectivamente) (Tabela III.4). Tal estímulo da
síntese de proteína pelo nitrato já foi observada por Ferreira et al. (2010) que
utilizaram o mesmo sistema descontínuo alimentado, mas com protocolo de
alimentação de nitrogênio diferente.
É preciso notar que a limitação por fósforo pode ser excluída se consideradas
as condições adotadas neste trabalho. De fato, a razão dos nutrientes N/P
adicionados durante o cultivo (2,99) foi menor que a razão destes nutrientes
presentes na biomassa seca de A. platensis, o que pode ser estimado a partir da
composição elementar relatada por Cornet et al. (1992) para este micro-organismo
(CH1.650 O0.531 N0.170 S0.007 P0.006).
Finalmente, estes resultados sugerem, sob estas condições de estresse
bioenergético, ou seja, excesso de nitrato e escassez de amônia, o micro-organismo
prefere acumular o nitrogênio na forma de proteínas em vez de utilizar para o
próprio crescimento.

III.5 CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de três diferentes proporções
dos sais nitrato e amônio como fontes de nitrogênio, e duas fontes diferentes de
CO2 (puro proveniente de cilindro ou o resíduo da fermentação alcoólica) sobre a
concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (Px), fator de conversão
de nitrogênio em células (YX/N), e composição da biomassa (conteúdo de proteínas e
lipídios).
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O tipo da fonte de CO2 não exerceu nenhuma influência estatística no
crescimento de A. platensis, o que indica a possibilidade do uso de CO2 proveniente
de fermentação alcoólica como uma alternativa, pois, além disso, apresenta grande
disponibilidade e custo zero como fonte de carbono para os cultivos de
cianobactérias. Por outro lado, as respostas selecionadas foram estatisticamente
influenciadas pelos protocolos de alimentação de nitrogênio. A melhor combinação
de resultados foi obtida com o uso da mistura com a menor quantidade de nitrato
em relação à de amônio (protocolo I) (Xm = 4,543 g L-1; Px = 0,460 g L-1 d-1; YX/N =
15,6 g g-1; lipídios totais = 8,39%), provavelmente devido à menor demanda
bioenergética ao utilizar estas condições. O conteúdo de proteínas mais elevado
(26,5 e 29,7%) foi obtido com uso dos outros dois protocolos de alimentação de
nitrogênio estudados (protocolos II e III), o que mostrou a preferência do microorganismo para o acúmulo de nitrogênio na forma de proteína em vez da própria
multiplicação.
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CAPÍTULO IV
ADSORÇÃO DE Ni2+, Zn2+ E Pb2+ PELAS BIOMASSAS SECAS DE Arthrospira
(Spirulina) platensis E Chlorella vulgaris. I. SISTEMAS COM UM ÚNICO METAL

Este trabalho foi publicado na revista Chemical Engineering Journal com fator
de impacto igual a 3,07. Anexo C.

IV.1 RESUMO
A adsorção de Ni2+, Zn2+ ou Pb2+ pelas biomassas secas de Arthrospira (Spirulina)
platensis e Chlorella vulgaris foram estudadas em função do tempo de contato e
concentração

inicial de

metal.

O ponto isoelétrico calculado para estes

biossorventes (pH = 4,0 e 3,4, respectivamente) e testes de pH adicionais sugeriram
o uso de pH na faixa de 5,0-5,5 para os ensaios. As isotermas de equilíbrio foram
avaliadas em termos da capacidade de adsorção máxima e afinidade de adsorção.
Os modelos cinéticos de primeira e segunda ordem foram utilizados para interpretar
os resultados experimentais, e o último modelo foi aquele que melhor descreveu o
sistema de adsorção. Ambos os modelos de Freundlich e Langmuir descreveram
bem as isotermas de adsorção, o que sugere um mecanismo intermediário de
adsorção: mono e multicamada. Comparada com A. platensis (qe = 0,354; 0,495 e
-1

2+

0,508 mmol g para Ni , Pb

2+

2+

e Zn , respectivamente), C. vulgaris se comportou

como melhor biossorvente devido a maior capacidade de adsorção até atingir o
equilíbrio (qe = 0,495; 0,634 e 0,664 mmol g-1, respectivamente). A eficiência de
remoção do metal diminuiu com o aumento da concentração inicial de metal, o que
indica um processo de adsorção passivo, envolvendo os sítios ativos da superfície
das biomassas. A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier
evidenciou que a remoção dos íons ocorreu principalmente pela interação entre o
metal e grupos carboxilatos presentes nas paredes celulares de ambos os microorganismos.
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IV.2 INTRODUÇÃO

A poluição do ar, água e solo com metal pesado é um problema global gerado
por indústrias de mineração e refinarias, plantas industriais de processamento de
metais e resíduos de incineração. Em particular, níquel, zinco e chumbo constituem
fontes poluentes, como exposição à gases de combustão ou a ingestão de
compostos destes metais que resultam em sérias disfunções do organismo e
podem, permanentemente, afetar animais e seres humanos. O chumbo é altamente
hepatotóxico (MUDIPALLI, 2007), o níquel é um agente carcinogênico bem
conhecido (SIVULKA, 2005), e o excesso de zinco pode comprometer o crescimento
e reprodução (DURUIBE; OGWUEGBU; EGWURUGWU, 2007). Portanto, a
presença dos íons destes metais em águas residuais, até mesmo em baixas
concentrações, é um perigo para o ecossistema aquático e aumenta os riscos para
os seres humanos.
Os métodos mais comumente utilizados para a remoção de metais pesados
de águas residuais são troca-iônica, osmose reversa e precipitação química
(DABROWSKI et al., 2004; LIU et al., 2008). Embora mais atenção tem sido
recentemente dada à adsorção de metais em carbono ativado (ZAINI; AMANO;
MACHIDA, 2010), métodos alternativos mais baratos tem sido procurados, e o uso
de biomassa natural como adsorvente é economicamente atrativo para este
propósito (HAMISSA et al., 2010). A habilidade de remover metais dos microorganismos, como bactérias, leveduras, fungos, cianobactérias e microalgas, tem
sido grandemente investigada (CHOJNACKA, 2010). O mecanismo pelo qual ocorre
a ligação dos íons à uma biomassa não é ainda completamente compreendido;
entretanto, parece ocorrer por uma adsorção passiva à grupos químicos presentes
na superfície do biossorvente, e isto pode variar significativamente dependendo do
tipo de material (LODI et al., 2010). Os principais mecanismos responsáveis pela
adsorção de íons metálicos são: interação eletrostática à superfície da célula,
complexação do íon, e troca iônica. Em particular, os grupos amino e carboxila da
superfície celular do adsorvente têm sido relatados por serem eficientes na remoção
de íons (BAI e ABRAHAM, 2002; TOBIN e ROUX, 1998).
Arthrospira (Spirulina) platensis e Chlorella vulgaris são produzidas para vários
usos comerciais e podem ser consideradas biossorventes potenciais para a
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remoção de metais pesados. As biomassas secas destes dois micro-organismos
têm se mostrado excelentes para remoção de, por exemplo, cromo (FINOCCHIO et
al., 2010; GOKHALE; JYOTI; LELE, 2008), cobre (VANNELA e VERMA, 2006) e
cádmio (LEE et al., 2009; LODI et al., 2010; ŞEKER et al., 2008). Além disso,
trabalhos prévios foram realizados com sucesso ao utilizar biomassas de A.
platensis ou C. vulgaris como biossorventes de níquel, zinco e chumbo. Como
exemplos, Şeker et al. (2008) obtiveram 0,62 mmol Ni g-1 e 0,48 mmol Pb g-1
utilizando A. platensis como biossorvente em diferentes temperaturas, enquanto que
Aksu (2002) ao utilizarem 10 g L-1 de biomassa de C. vulgaris, esta foi capaz de
remover entre 0,82 até 1,03 mmol Ni g-1. Apesar de haver uma extensa pesquisa
nesta área, um estudo comparativo relacionado ao potencial das biomassas dos
dois micro-organismos selecionados para este estudo ainda falta. Até o momento
somente uma tentativa foi feita para a comparação destas biomassas como
biossorventes (GOKHALE; JYOTI; LELE, 2008). Desta forma, a principal novidade
deste trabalho é o uso de A. platensis e C. vulgaris como típicas representantes de
procarióticos e eucarióticos, com o objetivo de atribuir possíveis diferenças no
comportamento de biossorção para estas células com diferentes tipos de
organização.
Para elucidar possíveis mecanismos para a adsorção de metal, a
espectroscopia FT-IR tem sido aplicada com sucesso para o estudo de grupos
funcionais envolvidos no fenômeno de adsorção e suas interações com os íons
(MURPHY; HUGHES; McLOUGHLIN, 2008; ROMERO-GONZÁLEZ; WILLIAMS;
GARDINER, 2001; SAWALHA et al., 2007). O estudo da posição e intensidade das
principais bandas de infra-vermelho, e suas modificações após a adsorção, fornece
informação útil sobre os grupos químicos envolvidos na ligação com os metais
(MURPHY; HUGHES; McLOUGHLIN, 2008; PAGNANELLI et al., 2000; SAWALHA
et al., 2007). Os grupos químicos envolvidos tem sido carboxila, hidroxila, amino e
éter, a maioria dos quais age como trocadores de íons através da liberação de luz
dos íons de metais como, Ca2+, Na+ and Mg2+. Os trabalhos recentes mostram que a
junção do uso de técnicas espectroscópicas como, espectroscopia eletrônica de
raios-X (XPS) e espectroscopia de absorção de raios-X (EXAFS e XANES) têm
fornecido maiores informações sobre os principais grupos químicos envolvidos no
processo de adsorção. Embora estas técnicas permitam obter informação sobre a
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geometria dos metais absorvido por plantas assim como sobre a biorredução, como
no caso da adsorção do Cr(VI) e redução das biomassas (GARDEA-TORRESDEY
et al., 2005; SHENG et al., 2004; VÁZQUEZ et al., 2009; VIEIRA et al., 2011), o uso
de somente espectroscopia foi considerado ser suficiente para os estudos de
adsorção com apenas um metal em solução.
O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a capacidade de adsorção das
2+

biomassas secas de A. platensis e C. vulgaris na remoção de Ni , Zn

2+

e Pb

2+

em

soluções aquosas na presença de apenas um metal em concentrações crescentes
(0,5-3,0 mM). O estudo de cinética de adsorção foi feito com a aplicação dos
modelos de Lagergren (1898) e, Ho e McKay (1999). Os modelos de isotermas de
Langmuir (1918) ou Freundlich (1906) foram também utilizados para avaliar os
dados do processo de adsorção ao equilíbrio. Além disso, a fim de estudar os
grupos funcionais envolvidos na adsorção dos metais, das biomassas ligadas ou
não aos metais, foi utilizada a técnica de espectroscopia pela transformada de
Fourier.

IV.3 MATERIAIS E MÉTODOS

IV.3.1 Cultivo de microalgas

Arthrospira platensis UTEX1926 (Coleção de cultura da Universidade do
Texas, EUA) e Chlorella vulgaris CCAP211 (Coleção de cultura de Algas e Protozoa,
Argyll, UK) cresceram em fotobiorreator tubular, por processo descontínuo a 82 ± 5
µmol fótons m-2 s-1 com controle de pH através da adição diária de CO2 puro. A.
platensis foi cultivada em meio de cultivo Schlösser (1982) a 30 ± 1 °C e pH 9.5 ±
0.5, enquanto que C. vulgaris cresceu em meio de cultivo Basal de Bold (BISCHOFF
e BOLD, 1963) a 20 ± 1 °C e pH 7,0 ± 0,5. Uma vez a tingida a fase estacionária de
crescimento, após aproximadamente 10 dias de cultivo para A. platensis, e 20 dias
para C. vulgaris, as células foram centrifugadas (centrífuga ALC 4226, Milão, Itália)
por 15 minutos a 3500 rpm.
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As células recolhidas de A. platensis e C. vulgaris foram lavadas até atingir
pH 7,0, secas a 40 °C por 24 h e trituradas até ati ngirem pó com uso de peneira
com malha de 0,125 mm. As frações menores foram, então, utilizadas para os
testes de adsorção.

IV.3.2 Biossorção e procedimentos analíticos

Soluções estoques de 100 mL foram preparadas dissolvendo Ni(NO3)2.6H2O,
Zn(NO3)2.6H2O e Pb(NO3)2 (Sigma-Aldrich Co., Milão, Itália) com água deionizada
de elevada pureza e estocadas em frascos âmbar a temperatura ambiente (20 ± 1
°C).
Os testes de adsorção foram feitos em frascos Erlenmeyers agitados a 150
rpm, em temperatura ambiente (25 ± 1 °C). As soluçõ es de níquel, zinco e chumbo
(100 mL) na presença de concentrações crescentes dos metais (0,5; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5 e 3,0 mM) foram colocados em contato com 2 g L-1 de cada biossorvente
separadamente. Durante os testes, o pH foi medido com uso de um potenciômetro,
modelo pH 211 (Hanna, Milão, Itália) e controlado na faixa 5,0-5,5, através da
adição de soluções alcalinas (NaOH) ou ácidas (HNO3) quando necessário.
Amostras (2 mL) foram retiradas em determinados intervalos de tempos (5, 10, 15,
30, 45, 60 e 120 minutos) e filtradas em membranas com 0,45 µm de diâmetro de
poro (Millipore, Vimodrone, Itália). O filtrado foi analisado para quantificar o metal em
solução, utilizando um espectrômetro de absorção atômica, modelo AA240FS
(Varian, Milão, Itália). Todos os testes foram realizados em triplicata, e os resultados
foram expressos em valores médios. Os desvios padrões entre os dados e os
valores médios nunca excederam 6,4 %; portanto, nenhuma análise estatística foi
considerada necessária.
Ambas as biomassas com ou sem o metal adsorvido recuperadas após o
término dos testes de adsorção foram centrifugadas (centrífuga modelo ALC 4226,
Milão, Itália) por 15 minutos a 3500 rpm, secas a 40ºC por 24 horas e novamente
pulverizadas para as análises de espectroscopia pela transformada de Fourier.
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IV.3.3 Estudos de caracterização

Com o objetivo de selecionar o pH ótimo para realizar a cinética, testes
preliminares com pH inicial variando na faixa de 3-6 foram feitos com soluções de
metal 1,0 mM e 2 g L

−1

de biomassa seca. Adicionalmente, o cálculo do ponto

isoelétrico foi determinado por titulações potenciométricas de soluções contendo 5 g
L

−1

de biomassa em soluções de NaCl de 0,01; 0,10 e 1,0 M, utilizando HCl como

titulante (ROMERO-GONZÁLEZ et al., 2005).
Amostras de biomassa antes e após a adsorção de metais foram preparadas
para as análises de espectroscopia de infravermelho pela transformada de Fourier
pela diluição dos pós das amostras em discos de KBr (1 %, m/m) e analisadas com
uso do instrumento Nicolet 6700 FT-IR (Thermo Fisher, Waltham, MA) equipados
com detector DTGS-KBr e aquisição do software OMNICTM. Foram feitas 100
-1
leituras para cada espectro e a resolução foi de 2 cm . As amostras da biomassa

após a adsorção do metal foram lavadas com água deionizada ou simplesmente
secas antes da análise de espectroscopia de infravermelho pela transformada de
Fourier. Nenhuma diferença foi notada nos espectros resultantes das análises com
ou sem lavagem da biomassa, portanto, neste trabalho foram relatados e discutidos
os resultados após a lavagem desta.

IV.3.4 Eficiência e capacidade de adsorção

A capacidade das biomassas de A. platensis e C. vulgaris como adsorventes
foi avaliada em função da capacidade de adsorção ao equilíbrio (qe) dos resultados
experimentais, expressa em mmol g-1:

qe = (C 0 − C e )

onde

v
m

(1)

C0 e Ce (mM) são as concentrações de metal inicial e no equilíbrio,

respectivamente, v (L) é o volume da solução e m (g) é massa seca utilizada.
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A eficiência de remoção do metal (YR) foi expressa em porcentagem e
definida como:

 C − Ce 
 × 100
YR =  0
 C0 

(2)

III.3.5 Modelos cinéticos

Os modelos cinéticos de Lagergren (1898) (pseudo primeira ordem) e de Ho
e McKay (1999) (pseudo segunda ordem), ambos baseados na capacidade de
adsorção sólida, foram utilizados para investigar a cinética de adsorção. O modelo
de Lagergren é descrito pela equação:

ln(qe − qt ) = ln qe − k1t

(3)

onde qt (mmol g-1) é a capacidade de adsorção num dado tempo e k1 (min-1) a
constante de velocidade de Lagergren.
Enquanto que o modelo de Ho e McKay é descrito pela equação:

t
1
1
=
+ t
2
qt k 2 q c
qc

(4)

onde k2 (g mmol-1 min-1) é a constante de velocidade de Ho e Mckay e qc o valor
teórico da capacidade de adsorção no equilíbrio.
A elaboração de um gráfico de ln (qe − qt) - ln (qe) em função do tempo t
permitiu estimar k1, enquanto que a elaboração de um gráfico de t/qt em função do
tempo t permitiu estimar k2 e qc.
IV.3.6 Isotermas de equilíbrio

As isotermas de equilíbrio foram avaliadas com uso de dois modelos:
Langmuir (1918) e Freundlich (1906). A equação do primeiro modelo é baseada na
suposição de que a superfície do biossorvente é homogênea, que todos os seus
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sítios são idênticos, têm igual afinidade pelo adsorbato, e uma completa
monocamada é formada quando a superfície se torna saturada. Sua forma
linearizada é:

Ce
1
1
=
+
Ce
qe K L qm qm

(5)

-1

onde qm (mmol g ) é a capacidade de adsorção máxima teórica para a formação de
-1

uma monocamada completa e KL (L mmol ) é a constante de equilíbrio de Langmuir
relacionada à afinidade dos sítios de ligação na superfície da célula.
A equação de Freundlich (1906), a qual leva em consideração uma superfície
celular heterogênea é dada como:

log qe = log K F +

1
log Ce
n

(6)

onde KF (mmol1−1/n L1/n g-1) e 1/n (dimensionless) são constantes para um dado
adsorvente e adsorbato em uma temperatura particular. Estas constantes estão
relacionadas com a capacidade e intensidade de adsorção, respectivamente.
Os parâmetros e constantes que aparecem em ambas as equações foram
utilizados para fazer uma regressão linear, através de gráficos Ce/qe em função de
Ce para a isoterma de Langmuir e log qe em função de log Ce para a isoterma de
Freundlich.

IV.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

IV.4.1 Efeito do pH

Sabe-se que o pH é um fator crítico para a adsorção de íons de metais, tanto
devido a sua influência na solubilidade do metal como no grau de dissociação dos
grupos funcionais localizados na superfície do adsorvente. Geralmente, a velocidade
de adsorção do metal diminui consideravelmente com o aumento da alcalinidade,
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principalmente em pH > 6,0-7,0 (VANNELA e VERMA, 2006), devido a precipitação
dos íons metálicos como hidróxidos. Em pH < 3,0, os íons hidrogênio competem
com os íons metálicos pelos mesmos sítios de adsorção no biossorvente,
comprometendo novamente a adsorção do metal (GONG et al., 2005). Por este
motivo existe um pH ótimo para a adsorção de cada metal, geralmente dentro da
faixa de 4,0-6,0, na qual a competição com os íons hidrogênio é minimizada, o que
melhoraria a adsorção do metal.
A fim de selecionar uma faixa de pH ótimo para a adsorção do metal, é
necessário saber o ponto isoelétrico (pI) do biossorvente selecionado, ou seja, o
valor de pH no qual a superfície do adsorvente apresenta carga igual a zero.
Quando o pH < pI, a superfície do adsorvente se torna carregada positivamente, e a
adsorção do metal é inibida, devido a repulsão eletrostática dos íons metálicos e
grupos funcionais. Ao contrário, quando pH > pI, o número de sítios com cargas
negativas aumenta na superfície do biossorvente, e a adsorção do metal é
favorecida.
Os valores de pI para A. platensis e C. vulgaris, estimados pela média
aritmética de pKa e pKb (Material suplementar 1), foram 4,0 e 3,4, respectivamente.
Adicionalmente, testes de adsorção preliminares foram feitos na faixa de pH de 3,06,0, e os resultados, expressos em mmol de metal adsorvido por grama de
biomassa, estão apresentados na tabela Material suplementar 2. Estes resultados
mostram claramente que o pH ótimo para a adsorção do níquel e zinco está na faixa
5,0-6,0, enquanto que o chumbo precipitou no limite maior desta faixa (6,0).
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Material Suplementar 1 – Valores de pKa e pKb em diferentes concentrações de
NaCl, e valores de pI estimados para as biomassas secas de A. platensis e C.
vulgaris.

A. platensis

C. vulgaris

NaCl (M)

pKa

pKb

pI

pKa

pKb

pI

1,00

4,6

3,6

4,1

4,0

2,9

3,5

0,10

3,9

3,5

3,7

3,9

2,9

3,4

0,01

4,5

3,7

4,1

3,8

2,9

3,4

média

4,0

3,4

2+

2+

2+

Material Suplementar 2 – Resultados da adsorção de Ni , Zn e Pb em
biomassas secas de Arthrospira (Spirulina) platensis e Chlorella vulgaris em
a
diferentes valores de pH.

A. platensis

C. vulgaris

pH

Ni2+

Zn2+

Pb2+

Ni2+

Zn2+

Pb2+

3,0

0,11

0

0,09

0,08

0

0,19

4,0

0,14

0,21

0,27

0,17

0,16

0,37

5,0

0,17

0,28

0,29

0,24

0,32

0,43

6,0

0,17

0,27

-b

0,16

0,31

-b

a

Os experimentos foram realizados com soluções de 1 mM, 2 g L-1 de biomassa e
os resultados foram expressos em mmol g-1, com valor de remoção teórico máximo
de 0,50 mmol g-1.
b
Precipitação do metal antes do teste de adsorção.

Com base nestes resultados, foi escolhido realizar experimentos com pH da
solução entre 5,0-5,5 (GONG et al., 2005; LEE et al., 2009; ŞEKER et al., 2008), já
que neste intervalo é possível evitar a precipitação do chumbo e, além disso é
esperado que haja maior dissociação de grupos funcionais, e, portanto, ligação dos
metais à superfície da célula.
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IV.4.2 Estudos cinéticos

Os testes de biossorção foram realizados com ambas as biomassas com
diferentes concentrações de Ni2+, Zn2+ e Pb2+ e retirada de amostras até 120
minutos de tempo de contato. Os dados coletados no início de cada experimento
foram utilizados para estudos cinéticos, enquanto que aqueles até atingir o equilíbrio
foram utilizados para estudos de isotermas.
Os modelos de pseudo primeira ordem (LAGERGREN, 1898) e pseudo
segunda ordem (HO e McKAY, 1999) foram utilizados para avaliar os dados
experimentais obtidos. Entretanto, como mostra a Tabela IV.1, somente o último
modelo, no qual a capacidade de ligação do metal é supostamente proporcional ao
número de sítios ativos ocupados no adsorvente, pareceu representar bem o
suficiente a velocidade de adsorção na maioria dos testes; portanto, este foi
selecionado como o melhor modelo para representar a adsorção de metais pelas
biomassas secas de A. platensis e C. vulgaris.
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Tabela IV.1 – Os parâmetros cinéticos de Ho e McKay obtidos a partir dos ajustes lineares dos
dados experimentais da biossorção de Ni2+, Zn2+ e Pb2+ pelas biomassas secas de A. platensis e
C. vulgaris.
2+

Ni

C0
(mM)

qc

a

(mmol
g-1)

k2

Zn
b

qc

(g

2

-1

mmol

R

a

(mmol
g-1)

-1

min )

2+

k2

Pb

b

qc

(g

2

-1

mmol

R

a

(mmol
g-1)

-1

min )

2+

k2

b

(g

2

-1

mmol

R

min-1)

A. platensis
0,5

0,087

2,04

0,997

0,171

5,33

0,999

0,193

5,28

0,999

1,0

0,169

2,19

0,999

0,284

4,25

0,999

0,288

3,42

0,999

1,5

0,239

1,48

0,998

0,334

1,28

0,999

0,358

3,64

0,999

2,0

0,290

1,62

0,999

0,389

1,43

0,994

0,386

2,30

0,999

2,5

0,351

1,37

0,999

0,450

1,07

0,999

0,446

2,41

0,999

3,0

0,361

1,55

0,999

0,516

1,03

0,999

0,491

2,50

0,999

C. vulgaris
0,5

0,135

3,17

0,999

0,174

5,62

0,999

0,226

6,11

0,999

1,0

0,237

3,34

0,999

0,327

5,10

1,00

0,434

4,45

0,999

1,5

0,320

1,60

0,980

0,413

1,81

0,998

0,533

4,48

1,00

2,0

0,450

1,01

0,999

0,554

2,05

0,999

0,612

2,64

0,999

2,5

0,515

0,663

0,995

0,635

1,94

0,999

0,620

2,50

0,999

3,0

0,499

0,462

0,983

0,669

1,85

0,999

0,635

2,41

0,999

a

qc – capacidade de adsorção, calculada pela equação de cinética de Ho e McKay.
k2 – constante de velocidade de pseudo segunda ordem, calculada de acordo com a equação cinética de
Ho e McKay.

b

A Figura IV.1 ilustra a aplicação da equação de Ho e McKay (1999) para os
resultados de adsorção do Zn2+ por A. platensis (Figura IV.1A) e C. vulgaris (Figura
IV.1B), como exemplos. Os valores teóricos da capacidade de adsorção (qc)
calculada por esta equação (Tabela IV.1) mostraram estar de acordo com os valores
experimentais (qe) (Tabela IV.2), além dos valores dos R2 terem sido excelentes
(0,980 ≤ R2 ≤ 1,000). Para a adsorção do chumbo, a constante de velocidade de
pseudo segunda ordem (k2) diminuiu progressivamente com o aumento da
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concentração inicial de metal (C0) (Tabela IV.1). Maior variação entre os valores de
k2 foi observada com C. vulgaris (2,41-6,11 g mmol-1 min-1) quando comparada com
A. platensis (2,30-5,28 g mmol-1 min-1).

A)

C)

B)

D)

E)

F)

Figura IV.1. Cinética e isotermas da biossorção de Zn2+ em diferentes concentrações iniciais
de metal por A. platensis and C. vulgaris, respectivamente: modelo cinético de Ho e McKay
(A e B), modelo da isoterma de Langmuir (C e D), e de Freundlich (E e F).
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Tabela IV.2 – Capacidade das biomassas secas de A. platensis e C. vulgaris como
adsorventes em termos de capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) ou eficiência de
remoção de metal (YR).
2+

Ni
C0
(mM)

-1

qe (mmol g )

Zn
YR
(%)

2+

-1

qe (mmol g )

Pb
YR
(%)

2+

-1

qe (mmol g )

YR
(%)

A. platensis
0,5

0,088

35,4

0,168

67,3

0,195

78,0

1,0

0,167

33,3

0,285

57,0

0,286

57,2

1,5

0,236

31,4

0,325

43,3

0,353

47,1

2,0

0,285

28,5

0,384

38,4

0,385

38,5

2,5

0,349

27,9

0,443

35,5

0,445

35,6

3,0

0,354

23,6

0,508

33,9

0,495

33,0

C. vulgaris
0,5

0,136

54,4

0,182

72,6

0,216

86,5

1,0

0,236

47,2

0,324

64,8

0,430

86,0

1,5

0,341

45,5

0,426

56,8

0,532

70,9

2,0

0,436

43,6

0,549

54,9

0,615

61,5

2,5

0,499

39,9

0,633

40,7

0,624

49,9

3,0

0,495

33,0

0,664

44,2

0,634

42,3

Para a adsorção de Zn2+ e Ni2+, os valores de k2 foram muito maiores em
baixa concentração inicial de metal (C0 ≤ 1.0 mM) quando comparadas às elevadas
(C0 ≥ 1,5 mM). Pequena diferença foi observada para os valores de k2 quando C0 ≥
1.5 mM, provavelmente devido à saturação dos sítios de adsorção na superfície da
célula. É importante mencionar que A. platensis e C. vulgaris mostraram
comportamentos similares para a adsorção de Zn2+ e valores de k2, apesar de os
biossorventes serem essencialmente diferentes. Em contraste, um comportamento
diferente para a adsorção de Ni2+ foi observado. Outro ponto que merece destaque
é que a velocidade de adsorção de Zn2+, quando em baixas concentrações, foi muito
maior que a de Ni2+ para a biomassa de A. platensis, enquanto que testes com C0 ≥
2+
1,5 mM resultaram em valores de k2 quase coincidentes. Sabendo-se que Ni e
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Zn

2+

têm quase a mesma configuração eletrônica externa, é possível dizer que esta

diferença dos valores de k2 foi devido a uma provável maior afinidade da A.
2+

platensis pelo Zn , como será confirmado mais tarde pelos modelos de isotermas.
É possível concluir que, apesar de alguns resultados obtidos com baixas
concentrações iniciais de metal, os valores de k2 respeitaram a seguinte ordem para
ambos os biossorventes: Pb

2+

> Zn

2+

2+

> Ni , sendo o valor mais elevado (6,11 g

mmol-1 min-1) obtido a C0 = 0,5 mM Pb2+, e a mais baixa (0,462 g mmol-1 min-1) a C0
= 3,0 mM Ni2+, ambos com C. vulgaris.

IV.4.3 Capacidade de eficiência de adsorção

A capacidade de adsorção de metais por A. platensis e C. vulgaris foi
avaliada em termos da capacidade adsorção no equilíbrio (qe) e eficiência de
remoção (YR), através de testes de adsorção realizados com soluções de 0,5-3,0
2+

mM de Ni , Zn

2+

2+

e Pb . Em geral, para ambos os biossorventes, qe aumentou

conforme o aumento de C0 (Figura IV.2), provavelmente devido ao aumento das
colisões entre a biomassa e os íons dos metais (GOKHALE; JYOTI; LELE, 2008).
Ao contrário do qe, YR dimimuiu com o aumento de C0 (Tabela IV.2), como o
resultado provável da diminuição na capacidade de adsorção da biomassa também
relacionada a progressiva saturação dos sítios disponíveis para a ligação do metal.
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Figura IV.2. Capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) em função da
concentração inicial de metal (C0) para os testes realizados com Pb2+ ( e
), Zn2+ (
e ), e Ni2+ (
e
), para A. platensis e C. vulgaris,
respectivamente. Condições: Temperatura = 20 °C; pH 5,0-5,5; 2 g L-1 de
biomassa.

C. vulgaris provou ser um melhor biossorvente que A. platensis; sua eficiência
de remoção máxima, obtida em testes realizados com soluções de 0,5 mM de Ni2+,
Zn2+ e Pb2+ foram 54,4; 72,6 e 86,5 % respectivamente, enquanto que A. platensis
atingiu valores de 35,4; 67,3 e 78,0 %, respectivamente. Os valores máximos de qe
foram para os mesmo metais 0,499; 0,664 e 0,634 mmol g-1 com C. vulgaris e 0,354;
0,508 e 0,495 mmol g-1 com A. platensis.
A partir destes resultados é possível inferir que ambas as biomassas secas
são biossorventes suficientemente bons para chumbo e zinco, mas não muito bons
para o níquel, dadas as condições estabelecidas neste trabalho.

IV.4.4 Isotermas de adsorção

Para o estudo de isotermas de adsorção, os modelos de Langmuir e
Freundlich foram aplicados aos dados experimentais no equilíbrio obtidos para a
2+
2+
2+
adsorção de Zn , Ni e Pb pelas biomassas de A. platensis and C. vulgaris. As
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Figuras IV.1C e IV.1D ilustram, como exemplo, a aplicação do modelo de Langmuir
aos dados de adsorção de Zn

2+

no equilíbrio utilizando as biomassas de A. platensis

e C. vulgaris como biossorventes, respectivamente, enquanto que, da mesma forma,
as Figuras IV.1E e IV.1F ilustram para o modelo de Freundlich. A Tabela IV.3 mostra
os valores das constantes de adsorção calculados por ambos os modelos de
2

isotermas assim como os valores de r . Sabe-se que o modelo de Freundlich é uma
relação empírica pela qual supõe-se que a energia de adsorção da ligação do metal
ao sítio de um adsorvente depende de quando ou sítios ativos estão ocupados ou
não (KRATOCHVIL; PIMENTEL; VOLESKY, 1998). Por outro lado, o modelo de
Langmuir é baseado na suposição de que a adsorção máxima ocorre quando a
monocamada saturada de moléculas é formada na superfície do adsorvente, a
energia de adsorção é constante e não há migração de moléculas de adsorbato na
superfície plana (ANCA et al., 2004).

Tabela IV.3 – Parâmetros e constantes de isotermas calculados no equilíbrio pelos
modelos de Langmuir e Freundlich para remoção de Ni2+, Zn2+ e Pb2+ utilizando
biomassas secas de A. platensis e C. vulgaris como biossorventes.

Langmuir
qm

Freundlich

KL
-1

(mmol g )

-1

(L mmol )

R2

KF
1-1/n

(mmol

L

1/n

-1

g )

n

R2

A. platensis
Ni2+

0,740

0,438

0,954

0,215

1,36

0,982

2+

0,604

1,82

0,957

0,367

2,42

0,978

Pb2+

0,546

2,84

0,970

0,380

3,21

0,990

Zn

C. vulgaris
Ni2+

0,823

0,867

0,949

0,366

1,56

0,970

Zn2+

0,918

1,60

0,984

0,546

1,87

0,988

Pb2+

0,668

11,3

0,999

0,614

3,66

0,886

Os R2 (0,970 ≤ R2 ≤ 0,990 obtidos pela aplicação do modelo de Freundlich e
2
0,949 ≤ R ≤ 0,999 obtidos pelo modelo de Langmuir) foram suficientemente

elevados para sugerir que ambos os modelos foram capazes de descrever bem o

99

processo de adsorção; portanto, pode-se dizer que a adsorção de metal seguiu um
comportamento intermediário entre um mecanismo de adsorção mono- e
multicamada.
A constante de Freundlich está relacionada com a capacidade de adsorção
do biossorvente e por este motivo, os valores deste parâmetro na Tabela IV.3
sugerem que, para ambas as biomassas, a adsorção de Pb2+ e Zn2+ foi
2+

relativamente fácil , enquanto que a de Ni

foi um pouco mais difícil. Além disso, os

valores muito elevados de n, obtidos do modelo de Freundlich, sugerem que a
biossorção de todos os íons foi altamente não linear. Sendo n um parâmetro que
representa a intensidade de adsorção (AKSU e DÖNMEZ, 2006), pode-se concluir
que a intensidade mais elevada foi obtida para a adsorção de Pb2+, isto mostra a
grande afinidade de ambas as biomassas para este metal.
De acordo com o modelo de Langmuir, os valores teóricos máximos da
capacidade de adsorção (qm) de A. platensis e C. vulgaris foram 0,740 e 0,823 mmol
g-1 para o Ni2+; 0,604 e 0,918 mmol g-1 para o Zn2+; e, 0,546 e 0,668 mmol g-1 para o
2+

Pb , respectivamente (Tabela IV.3). Como esperado, os valores de qm, que foram
calculados para todas as concentrações de metal, não corresponderam aos valores
experimentais (qe), os quais são específicos para um dado C0. Estes resultados são
similares àqueles obtidos por outros autores, exceto pequenas variações devido a
diferentes condições experimentais (LEE et al., 2009; ŞEKER et al., 2008;
VANNELA e VERMA, 2006). Por exemplo, as capacidades de adsorção máxima
obtidas neste trabalho para Ni2+ e Zn2+ são maiores que as encontradas por
-1

Klimmek et al. (2001) (0,65 e 0,49 mmol g , respectivamente), utilizando a
cianofícea Lyngbya taylorii, a qual se comportou como o melhor biossorvente dentre
as 30 diferentes cianobactérias e microalgas, incluindo três cepas de A. platensis e
uma de C. vulgaris. Por outro lado, o valor de qm encontrado no presente trabalho
para Pb2+ foi significativamente menor que aquele observado pelos autores acima
(1,47 mmol g-1), o que indica que a adsorção do metal poderia ser fortemente
dependente do tipo de cepa.
Os valores da constante de equilíbrio de Langmuir (KL), a qual está
relacionada a afinidade do biossorvente pelo íon metálico, foram muito elevados
especialmente para a adsorção de Pb2+ por C. vulgaris (11,3 L mmol-1), deste modo
confirmando a alta afinidade deste biossorvente por este metal. Uma afinidade
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menor foi observada para o Zn

2+

-1

2+

(KL = 1,60 L mmol ) e principalmente para o Ni

(KL = 0,867 L mmol-1). Apesar de todos os valores de KL serem elevados o suficiente
para indicar elevada afinidade entre os biossorventes selecionados e os íons dos
metais, a biomassa de C. vulgaris apresentou maior afinidade aos metais que a de
A. platensis.
Concluindo, em geral, ambas as biomassas mostraram uma diminuição da
afinidade para os metais, de acordo com a seguinte ordem: Pb >> Zn > Ni. Este
comportamento poderia ser devido às diferentes configurações da camada
eletrônica mais externa destes metais; ou seja, [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 para o Pb, [Ar]
3d10 4s2 para Zn e [Ar] 3d8 4s2 para o Ni. Pode-se dizer que as diferentes afinidades
para estes metais poderiam ter sido o resultado de uma diminuição progressiva no
número de elétrons localizados em orbitais muito difusos e distantes (d e f), os quais
são mais disponíveis que aqueles mais próximos do núcleo para estabelecer
interações

atrativas

com

os

adsorventes.

Como

o

raio

iônico

diminui

progressivamente passando de 1,19 Å para Pb2+ até 0,74 Å para Zn2+ e 0,69 para o
Ni2+, estes resultados estão de acordo com as conclusões de Vázquez et al. (2002)
sobre o aumento progressivo da constante KF com o raio. Além disso, como já
enfatizado por Chong e Volesky (1996) para o sistema ternário Cu/Cd/Zn, o fato de
o Ni2+ ter o menor raio iônico, mas a maior capacidade de adsorção (Tabela IV.3),
indica que a correlação linear entre qm e o raio iônico, já proposto para Rhizopus
arrhizus (TOBIN; COOPER; NEUFELD, 1984), não pode ser aplicado para uso de
microalgas e cianobactérias como biossorventes.

IV.4.5 Análise espectroscópica de infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR)

A análise FTIR foi feita para as amostras de biomassas com e sem metal
adsorvido com o objetivo de identificar picos característicos associados ao complexo
matriz, contendo frações de carboidratos, proteínas e lipídios, assim como grupos
funcionais envolvidos na adsorção de metal.
Na região de alta freqüência da Figura IV.3, é possível observar no espectro
-1
da biomassa de C. vulgaris sem metal adsorvido um discreto pico a 3300 cm que

pode ser atribuído ao grupo NH, e a larga e forte banda localizada por volta de 3420
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-1

cm . Esta última banda provavelmente resultou da ligação OH de grupos hidroxilas
interagindo através pontes de hidrogênio, embora a sobreposição dos sinais de
vapor de água adsorvidos sobre a matriz de KBr altamente higroscópica deve ser
levada em consideração.

Figura IV.3. Espectro da biomassa de C. vulgaris tanto antes (a) como após a adsorção de
Ni2+ (b), Zn2+ (c), Pb2+ (d), obtido pela análise espectroscópica de infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR).

As bandas 2955/2871 cm-1 e 2923/2852 cm-1 ocorreram devido aos estiramentos
CH simétricos e assimétricos dos grupos CH3 e CH2, respectivamente, pertencendo
a cadeias longas metilênicas de frações de lipídios. O pico discreto na região de
3011 cm-1 pode ser atribuído ao estiramento =C-H nas ligações cis CH=CH, o qual
está de acordo com o elevado conteúdo de ácidos graxos insaturados da biomassa
de C. vulgaris (ZHENG et al., 2011). Correpondentemente, a banda na região 1748
cm-1 ocorreu devido ao estiramento C=O do grupo éster de triacil ou diacilglicerídios.
Bandas fortes na região de 1651 e 1548 cm-1 podem ser atribuídas aos modos
vibracionais de amida I e amida II, da fração protéica (PISTORIUS; DEGRIP;
EGOROVA-ZACHERNYUK, 2009).
A banda na região de 1450 cm-1 foi provavelmente associada à deformação
dos grupos CH em cadeias longas alquil. Por outro lado, o pico na região 1415 cm-1
foi devido ao estiramento simétrico COO , cujo forte pico assimétrico foi relatado por
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-1

estar na região por volta de 1610 cm , deste modo sendo mascarado pela banda
-1

amida na região 1650 cm . A análise espectroscópica da biomssa de C. vulgaris
-1

tratada com pH 2,0 mostrou que a banda na região 1415 cm quase desapareceu
(espectro não mostrado), porque o tratamento ácido reduziu a quantidade de grupos
carboxilatos expostos, desta forma confirmando a atribuição proposta.
Vários autores (PISTORIUS; DEGRIP; EGOROVA-ZACHERNYUK, 2009;
VOGEL et al., 2010) atribuem a forte banda na região 1235-1245 cm

-1

aos

estiramentos fosfatos assimétricos, e também ao modo vibracional OCO de grupos
ésteres (SAWALHA et al., 2007). As bandas nas regiões 1150 and 1080 cm-1 podem
ser atribuídas a presença de grupos fosfatos (estiramentos vibracionais PO),
enquanto que a banda na região 1050 cm-1 pode ser, em grande parte, atribuída à
fração de caraboidratos (estiramentos CC e CO) (PISTORIUS; DEGRIP;
EGOROVA-ZACHERNYUK, 2009).
A comparação das regiões de freqüência da biomassa com e sem metal
adsorvido permite identificar grupos funcionais relacionados à adsorção de metais.
Na Figura IV.3, um geral aumento da intensidade relativa das bandas OH pode ser
observado, principalmente no espectro do chumbo adsorvido (maior adsorção).
Assim como o estiramento NH foi ligeiramente reduzido, sugerindo uma interação
dos íons com os grupos NH através dos pares de elétrons do átomo de nitrogênio. A
análise da banda de estiramento muito fraca C=C antes e após a adsorção do metal
mostra uma modificação menor somente no caso da biomassa com chumbo
adsorvido. Por outro lado, os cátions metálicos poderiam coordenar mais de uma
ligação dupla (atuando como espécie ligante) através da ligação π e isto não pode
ser descartado.
A diminuição da intensidade relativa das bandas nas regiões 1650 cm-1 e
1548 cm-1 é visível, particularmente na primeira. Este efeito pode ser observado
calculando o valor da razão I1650/I1748, sendo a banda na região 1748 cm-1 não
perturbada pela interação do metal. Este valor diminuiu da biomassa sem metal
adsorvido para a biomassa com metal adsorvido, o que pode ser atribuído à
preferência pela interação do cátion com os grupos carboxila (FIGUEIRA;
VOLESKY; MATHIEU, 1999; PAN et al., 2006; ROMERO-GONZÁLEZ; WILLIAMS;
GARDINER, 2001; SAWALHA et al., 2007; SHENG et al., 2004; XU E LIU, 2008) e
amida, caracterizados pela presença de pares de elétrons isolados nos átomos de
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oxigênio e nitrogênio. Esta hipótese parece ser confirmada pela dimuição na
-1

intensidade da banda amida II. A banda na região 1416 cm , a qual corresponde ao
estiramento simétrico de carboxilatos, foi ligeiramente reduzida, o que confirma o
envolvimento dos grupos carboxilato na adsorção de metal pesado. Estes resultados
estão de acordo com os dados obtidos pela análise de XPS feita por Vázquez et al.
(2009), salientando o papel do grupo funcional carboxil na adsorção dos cátions
pelas biomassas.
Uma mudança na forma ou posição dos grupos fosfato e carboidrato causa
uma alteração nas bandas dos espectros como um resultado da adsorção do metal
à biomassa, e isto pode ser detectado na substração dos espectros (dados não
mostrados). Possivelmente, estas alterações dos grupos fosfato e hidroxila
ocorreram devido a ligação do metal (VOGEL et al., 2010).
Finalmente, uma comparação entre os espectros obtidos da adsorção dos
diferentes metais bivalentes (Figura IV.3) não evidenciou nenhuma diferença
significativa

na

natureza

dos

grupos

químicos

envolvidos

no

processo.

Possivelmente, no caso da adsorção do chumbo, por ter ocorrido uma redução
notável na intensidade dos estiramentos OH, sugere-se que os grupos hidroxilas
poderiam estar mais envolvidos na adsorção deste metal.
Em relação aos espectros da biomassa de A. platensis sem metal adsorvido
(Figura IV.4), os principais picos detectados foram os mesmos descritos para C.
vulgaris e foram relatados em trabalho prévio (FINOCCHIO et al., 2010) a presença
de grupos amida, éster e carboxilato, e resíduos de carboidratos. Na região de alta
freqüência, as bandas fracas, sobrepostas ao amplo estiramento OH, ocorreram
devido aos estiramentos dos grupos NH (3300 cm-1) e CH (2950-2850 cm-1). É
importante notar que não foi detectada nenhuma banda dos grupos insaturados =CH, e a razão da intensidade entre as bandas dos grupos CH2 e CH3 (2926 e 2958
cm-1, respectivamente) foi menor quando comparada a dos espectro de C. vulgaris.
Tal efeito está relacionado à menor fração de lipídios insaturados na biomassa de A.
platensis quando comparada à de C. vulgaris, assim como ao maior conteúdo de
fosfolipídios de cadeia curta para A. platensis. Na região de baixa freqüência, a
banda do estiramento C=O de grupos éster foi detectada como um apoio da
principal amida I/ banda do estiramento assimétrico -COO- (1650 cm-1), enquanto
-1
que os estiramentos simétricos COO estavam na região 1410 cm . Três fortes
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picos apareceram nas regiões 1154, 1080 e 1025 cm , como de acordo com o que
foi observado por Pistorius; Degrip; Egorova-Zachernyuk (2009), resultantes da
vibração dos estiramentos CO e CC o que caracterizou a fração de carboidratos. A
intensidade destas bandas sugere maior conteúdo de carboidratos na biomassa de
A. platensis quando comparada a de C. vulgaris, o que está de acordo com a
presença dos peptidoglicanos na parede celular procariótica da primeira.

Figura IV.4. Espectro da biomassa de A. platensis tanto antes (a) como após a adsorção de
Ni2+ (b), Zn2+ (c), Pb2+ (d), obtido pela análise espectroscópica de infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR).

Em relação à adsorção de metal pesado, o espectro da biomassa de A.
platensis (Figura IV.4) mostrou que a intensidade relativa das bandas na região
1650-1410 cm-1 diminuiu, indicando que os grupos amida e carboxilato estão
envolvidos no processo de adsorção (ROMERO-GONZÁLEZ e WILLIAMS, 2001;
VÁSQUEZ et al., 2009). Por outro lado, a região do espectro correspondente aos
grupos funcionais carboidrato e fosfato não parecem ter sido significativamente
afetados pela adsorção do metal. A análise FTIR não mostrou grandes diferenças
entre a adsorção dos diferentes metais para esta cianobactéria.
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IV.5 CONCLUSÕES
2+

A adsorção de Ni , Zn

2+

e Pb

2+

pelas biomassas de Arthrospira platensis e

Chlorella vulgaris foi grandemente influenciada pela concentração inicial de metal
(C0 = 0.5-3.0 mM). À medida que houve aumento de C0, a eficiência de remoção
(YR) diminuiu, indicando que ocorreu um processo de adsorção passivo envolvendo
sítios ativos da biomassa. C. vulgaris foi considerada um melhor biossorvente
quando comparada com A. platensis, devido aos altos valores de ambos:
capacidade de adsorção ao equilíbrio (qe = 0,495, 0,664 e 0,634 mmol g-1 para Ni2+,
Zn2+ e Pb2+, respectivamente) e eficiência de remoção (YR = 54,4, 72,6 e 86,5 %,
respectivamente). O modelo cinético de Ho e Mckay se adequou de forma excelente
aos dados experimentais. Ambos os modelos de equilíbrio Freundlich e Langmuir
descreveram bem o processo de adsorção. A análise espectroscópica FT-IR
auxiliaram na confirmação dos resultados, salientando os grupos funcionais
similares envolvidos nas ligações com os metais pesados. Os grupos caboxilatos
foram os principais envolvidos na coordenção e/ou troca iônica dos íons bivalentes,
mas também os grupos doadores de elétrons, como, amina e grupos hidroxilas,
tiveram um papel no processo de adsorção. Adicionalmente, uma possível interação
dos íons do chumbo com as duplas ligações de CC é sugerida para a biomassa de
C. vulgaris. A próxima etapa será lidar com testes de adsorção na presença
simultânea de dois ou três destes metais na mesma solução.
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CONCLUSÕES FINAIS

A partir dos resultados apresentados nesta tese de doutorado conclui-se que:

O tradicional sistema de circulação de células denominado airlift pode ser
substituído pelos sistemas motobomba (MDPS) e pressurizado (PS) para o
cultivo de Arhtrospira platensis em fotobiorreator tubular e nitrato de sódio
como fonte de nitrogênio.

Dentre as intensidades luminosas testadas neste trabalho, a intensidade de
120 µ mol fótons m-2 s-1 foi escolhida por resultar na melhor combinação das
respostas estudadas para o cultivo de Arthrospira platensis em fotobiorreator
tubular e nitrato de sódio como fonte de nitrogênio.
Dentre os protocolos de alimentação simultânea de nitrato de sódio e sulfato
de amônio, aplicados por processo descontínuo alimentado em cultivos de
Arthrospira platensis em fotobiorreator tubular, o protocolo I (proporção de
maior quantidade de sulfato de amônio em relação à quantidade de nitrato de
sódio) foi o escolhido por apresentar a melhor combinação dos resultados.
É indicado o uso do resíduo (CO2) proveniente de fermentação alcoólica, em
vez do CO2 proveniente de cilindro para aplicação em cultivos de Arthrospira
platensis, devido, principalmente, a redução de custos e auxílio na mitigação
dos gases causadores de efeito estufa.
Ambas as biomassas secas, A. platensis e Chlorella vulgaris, foram capazes
de remover os metais Ni2+, Zn2+ e Pb2+ em soluções aquosas.

As biomassas secas, A. platensis e C. vulgaris, são adsorventes bons para
chumbo e zinco, mas não muito bons para o níquel, para as condições
estabelecidas neste trabalho.
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À medida que a concentração inital de metal (C0) aumenta, a eficiência de
remoção (YR) do metal pelas biomassas (Arthrospira platensis e Chlorella
vulgaris) diminui.
C. vulgaris foi considerada como melhor adsorvente quando comparada à A.
platensis devido aos maiores valores de capacidade de adsorção (qe) e
eficiência de remoção (YR) calculados.
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