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RESUMO 

Microrganismos fotossintetizantes têm sido utilizados por muitos anos como 

alimento humano devido ao seu alto conteúdo de proteína e valor nutricional. A 

Spirulina platensis pode ser uma fonte alternativa de proteína para a alimentação, 

bem como pode possibilitar a obtenção de outros produtos, como pigmentos, 

vitaminas e lipídios, principalmente ácidos graxos polinsaturados, como o Y

linolênico. Neste trabalho, foram estudadas as influências da concentração de cloreto 

de amônia no meio de alimentação (No) e da vazão específica de alimentação (D) no 

cultivo de Spirulina platensis por processo contínuo, avaliando parâmetros cinéticos 

de crescimento bem como a composição das biomassas obtidas. A produtividade em 

células máxima obtida (63,9 mg.L-1.dia-1
) foi comparável àquelas obtidas em 

processos descontínuos e descontínuos alimentados, para nitrato de potássio e cloreto 

de amônia como fontes de nitrogênio, respectivamente. O máximo conteúdo de 

proteína na biomassa foi de 72,5 %, obtido em experimento conduzido com No = 10 

mmolar e D = 0,083 dia-lOs melhores resultados em termos do teor do ácido Y

linolênico na fração lipídica da biomassa foi empregando vazão específica de 

alimentação de 0,110 dia - I e concentração de cloreto de amônio no meio de 

alimentação de 1 mmolar. 
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ABSTRACT 

Photosynthesizing microorganism has been used for many years as human 

food because of its high protein content and nutritional value. Spirolina platensis can 

be an altemative source of protein for food purpose, as weU as the possibility of 

obtaining other products like pigments, vitamins and lipids, mainly polyunsaturated 

fat acids like T -linolenic. In this work, they were studied the influence of the 

ammonium chIoride concentration in the feeding nutrient medium (No) as well as the 

dilution rate (D) on the Spindina platensis cultivation by continuous process, 

evaluating the kinetics parameters of the growth as well as the composition of the 

biomasses obtained. The maximum cell productivity obtained (63.9 mg.L-1 .dai l
) 

was comparable with that ones obtained using batch and fed-batch processes for 

nitrate and ammonium chloride as nitrogen sources, respectively. The highest protein 

biomass content was 72.5 %, obtained in experiment carried out with No = 10 

mmolar and D = 0.083 dai l
. The best result in terms ofthe T-linolenic acid content 

in the lipid fraction of the biomass was employing dilution rate of the 0.110 day - I 

and 1 mmolar of the ammonium chloride in the feeding nutrient medium. 
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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade protéica é uma constante na alimentação humana e animal. O 

Manual do National Research Couci/ apresenta as necessidades específicas de 

proteína em diferentes espécies animais, sendo que as proteínas fazem parte do 

material estrutural da célula, atuam como catalisadores biológicos e, algumas vezes, 

como hormônios, constituindo cerca de 50 % da massa celular (LACAZ-RUIZ, 

2003). 

As proteínas podem ser conseguidas de várias ongens, como arumaIs e 

vegetais, que são as mais comumente encontradas, mas também podem ser 

adquiridas a partir de microrganismos, com algumas vantagens, como, por exemplo, 

a menor área para produção desta biomassa. 

A cultura de microrganismos fotossintetizantes pode apresentar uma fonte 

alternativa e, inclusive, vantajosa para a produção de proteínas de apreciável valor 

biológico para consumo humano e animal. Ao lado de tal perspectiva, temos a 

possibilidade de obtenção de produtos de "química fina", dentre os quais: pigmentos, 

carotenóides, esteróides, vitaminas e lipídeos, pois a biomassa fotossintética 

microbiana pode apresentar tais componentes em quantidades e qualidades 

apreciáveis, principalmente com relação a ácidos graxos polinsaturados (COHEN et 

al., 1987; ROUGHAM, 1988; COHEN & VONSHAK, 1991; COHEN et aI., 1991; 

MORIST, 2001). Estudos neste sentido têm sido realizados desde o início da 

década de 50, principalmente com dois gêneros de microalgas verdes: Chlorela e 

Scenedesmus. Entretanto, surgiram problemas para sua utilização, devido aos 

elevados custos de extração e secagem da biomassa, além da presença de parede 
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celulósica de baixa digestibilidade. Estes são notavelmente atenuados com o 

emprego daSpirulina (TELOR et aI. , 1980; COHEN & VONSHAK, 1991). 

O gênero Spirulina tem sido usado como alimento humano desde tempos 

remotos em certas regiões do México e África (RICHMOND, 1983; CIFERRI &. 

TffiONI, 1985). Estudos nutricionais demonstraram ser um dos microorganismos de 

maior teor protéico já encontrado, possuindo elevado valor nutricional, boa 

digestibilidade e todos os aminoácidos essenciais em proporções recomendadas pela 

F AO, com exceção da metionina (BALLONI et aI. , 1980; DURAND & CHASTEL, 

1980; MORlST ,2001). 

Tal gênero é representado por microrganismos fotoautótrofos, pluricelulares, 

coloniais, de morfologia espiralada e filamentosa, presente em habitat aquoso de 

elevada salinidade. A tendência atual é considerá-lo pertencente ao reino monera, 

classe Cyanophyceae, família Oscilatoriaceae (BERGEY' S MANUAL DF 

SYSTEMATIC BACHTERlOLOGY, VOLUME-31 , 1974). 

Quanto aos aspectos tecnológicos de cultivo da Spirulina, esta apresenta 

vantagens em relação aos demais fotoautótrofos. Dentre elas, a separação fácil e 

econômica do meio de cultivo devido à fonna espiralada e maiores dimensões 

(diâmetro de aproximadamente 10~m e comprimento de dezenas a centenas de ~m) 

(RlCHMOND, 1983; PIORRECK et al., 1984; FERRAZ, 1986). 

Em relação à biomassa algal, esta é principalmente avaliada com base no seu 

conteúdo de proteínas. Porém, outros constituintes estão tendo cada vez mais 

importância no valor nutricional de um alimento, isto é, particularmente verdade para 

a fração lipídica, principalmente na quantidade e qualidade dos ácidos graxos 

constituintes desta (MATERASSI et aI. , 1980). 
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A fração lipídica desempenha funções importantes em nosso organismo como 

componente estrutural nas membranas celulares. Também são encontrados nesta 

fração precursores de hormônios e ácidos biliares, vitaminas lipossolúveis (A, D, E, 

K), bem como componentes nutricionais específicos como os ácidos graxos 

essenciais (COENEN, 1974; HARTMAN & ESTEVES, 1982; DZIEZAK, 1989). 

Também está claro através de estudos com processos descontínuos de cultivo 

que a forma de adição do substrato nas domas pode interferir na qualidade da 

biomassa produzida (MAXON, 1954; SASSANO 1999). No entanto, esses tipos de 

processos de cultivo, embora sejam bastante importantes e viáveis do ponto de vista 

de cultivo em grande escala, não apresentam as mesmas vantagens dos processos 

contínuos do ponto de vista de estudos de variáveis no crescimento e composição de 

microrganismos, tendo em vista as variações a que os microrganismos são 

submetidos ao longo de todo o processo de cultivo, especificamente de nutrientes. 

Os processos contínuos de fermentação diferem dos processos descontínuos 

basicamente por não sofrerem interrupções. Em outras palavras, enquanto que nos 

processos descontínuos um ciclo completo de operação compreende as etapas de 

enchimento das domas, inoculação, fermentação, descarga das domas, limpeza e 

esterilização do equipamento, nos processos contínuos a doma é constantemente 

alimentada com mosto, o qual é fermentado e retirado a urna vazão igual à de 

alimentação, o que permite um fluxo contínuo de retirada de produto (MAXON, 

1954). 

A fermentação contínua visa justamente aproveitar a manutenção do 

microrganismo em condições ótimas e constantes ao longo de todo o processo. Neste 

ponto vê-se a importância da escolha correta da vazão específica de alimentação, da 



4 

qual depende o tempo de residência do material no tanque de cultivo, que deve 

favorecer a produção de metabólitos em função das condições ambientais no 

biorreator. Além disso, em se alcançando o regime permanente, este pode permitir 

que o microrganismo trabalhe sempre em condições de elevada atividade metabólica 

com parâmetros de crescimento inalterados ao longo do tempo, o que facilita o 

estudo da influência de parâmetros nutricionais e ambientais no crescimento 

microbiano (PEREGO, 1978, REHM, 1995). E principalmente com este intuito que 

foi empregado o processo contínuo neste trabalho. 



2. REVISÃO BffiLIOGRÁFICA 

2.1. GENERALIDADES 

A Spirnlina é um organismo onipresente e pode ser largamente encontrada 

em diferentes ambientes como: solos, pântanos, água do mar fresca e salobra. A 

Spirulina pode colonizar ambientes extremos que são inabitados por outros 

organismos. Exemplos típicos são S. maxima e S. platensis, que podem crescer 

profusamente em alguns lagos alcalinos da América e da África. 

No Chad, onde a Spirnlina tem sido intensamente estudada, é espécie 

dominante, e assim apresenta alta densidade e proporciona a utilização como 

alimento pela população desde tempos remotos. (IL TS, 1980). O Lago Chad se 

estende entre 12° e 200 N e entre 15° e 30°E. Devido a sua localização, o clima é sub

desértico, com uma longa estação seca alternando com uma estação chuvosa de, em 

média, 4 meses. A média pluviométrica anual é de 400 mm3
. A média anual da 

temperatura da água é de 27°C, com duas máximas em junho e setembro. Existe uma 

mínima luminosidade em agosto durante a estação chuvosa e outra mais pronunciada 

em]anelro. 

O lago é raso, com uma média de profundidade de 3,5 metros e uma área 

flutuante de 20.000 a 24.000 km2 (devido a variação no suprimento de água do rio 

Chari ,o principal afluente do rio Chad). A variação no nivel da água resulta em uma 

formação de vários biótipos, incluindo águas abertas, arquipélagos e brejos. O pH da 

água varia entre 7,2 e 9,0 e a química da água é dominada por HCOT, com S04-2 e 

Cl- I 
, ocorrendo somente em pequenas quantidades. A condutividade varia entre 60 

Ilohms cm-1 no delta Chari para 800 Ilohms cm-1 na parte do norte do lago. A 
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transparência da água excede um metro somente nas enseadas do arquipélago e nas 

zonas onde a vegetação submarina é abundante. 

Variações sazonais significantes do fito plâncton foram observadas durante 

15 meses em dois lagos alcalinos. Cianoficeas e Baciloficeas são dominantes no fito 

plâncton, sendo a S. platensis a variedade característica e, geralmente, a espécie mais 

abundante (IL TS, 1980). 

Lagos com concentração de sal abaixo de 2,5 g L-I suportam uma variedade 

populacional de microrganismos pertencentes a Cloroficeas, Cianoficeas, e 

Baciloficeas. Em lagos com uma concentração de sal variando de 2,5 a 30 g L-I, a 

população de cianobactérias compreende muitas espécies. 

Segundo CIFERRI & TffiONI (1985), em lagos alcalinos contendo 

concentrações de sal acima de 30 g L-I, a população de cianobactérias é praticamente 

mono específica, com a Spirulina sendo quase que o único microrganismo presente. 

AS. platensis é encontrada em águas contendo de 70 a 85 g L-I de sal. 

Estes autores resumiram uma investigação detalhada de dois lagos no Chad, 

lago Rombou e lago Bodou, ambos caracterizados por pH muito alcalino (10 a 10,3 e 

10,2 a 10,4, respectivamente). 

2.2. T AXONOMIA 

2.2.1. CLASSIFICAÇÃO DE :"pirulina spp. E CARACTERÍSTICAS 

LACAZ-RUIZ (2003), através de minuciosa pesquisa, relata o histórico da 

classificação da Spirulina spp. Em 1875, Cohn classificou estes seres entre os 

orgarusmos semelhantes às bactérias. Em, 1945, Fritsch classificou estes 

microrganismos entre as cianófitas após verificarem a produção de oxigênio pelos 

mesmos mecanismos fotossintéticos das plantas superiores. Kosaric e colaboradores, 
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em 1974, incluem a S. maxima entre as cianoficias Oscillatoriaceae. Dentre os 

diferentes nomes destas cianobactérias, em 1978, Salcedo Olavarrieta cita S. maxima 

, Arthrospira maxima, S. geitleri e Oscillatoria pseudoplatensis. Neste mesmo 

ano, Gibbons & Murray propuseram a colocação das cianobactérias na Ordem 

Cianobacteriales , estejam na Subclasse Oxyphotobacteriae, Classe Photobacteria e 

Divisão Gratilicutes do Reino Procaryotae. Finaliza seu relato indicando que, em 

1984, Baranowski e colaboradores, apesar de classificá-las entre as cianoficias, 

reconhecem o uso crescente do termo cianobactéria. 

Atualmente a Spimlina platensis é denominada Arthrospira (Spimlina) 

platensis (Nordstedt) Gomont (SILVA et aI., 1996). No entanto, devido à 

simplicidade e ao amplo uso do termo S. platensis na literatura, adotamos este nome 

ao longo deste trabalho. 

Microscópica de tamanho grande (diâmetro de 7 a 10 mm e comprimento de 

300 a 700 mm, multicelular. 

A Spirulina é uma alga azul-esverdeada multi celular e filamentosa. 

Apresenta-se constituída de filamentos azul-esverdeados de 1 a 12 micrômeros de 

diâmetro com células cilíndricas com tricomas helicoidais sem ramificação. Os 

filamentos são móveis, deslizando ao longo de suas áxis não contendo heterócitos. 

Na Figura 1, podem ser observadas células de S. platensis. 
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Figura 1: Fotografia da S. platensis. 

A Spirulina pode crescer rapidamente, alcançando filamentos de alta 

densidade em lagos momos, rasos e salobros. É um dos microrganismos (microalgas) 

mais comuns e abundantes em muitos lagos alcalinos na África e América 

(RICHMOND, 1983). 

LEWIN (1976) mostrou que o gênero das algas azul-esverdeadas tem sido 

distinguido com base nas características morfológicas. A maioria dos membros das 

Oscilatórias tem filamentos cilíndricos não ramificados de tamanho indefinido e, 

desde a cor dos tricomas como outras características, variam consideravelmente com 

as condições ambientais. A classe taxonômica deste grupo é largamente confinada 

por considerações de tamanho e forma das células. A forma helicoidal dos tricomas é 

característica do gênero Spirulina, mas a inclinação e tamanho das hélices variam 

consideravelmente com as espécies, até mesmo dentro da mesma espécie. A forma 

helicoidal é mantida somente em meios líquidos, e os filamentos tomam-se 

verdadeiros espirais no meio sólido. A transição da forma hélice para a forma plana 

espiral é vagarosa, entretanto o reverso ocorre rapidamente (CIFERRI & 

TIBONI,1985). 

Embora a forma de hélice seja usada como característica taxonômica ao nível 

de espécie, ela é somente dependente como uma característica genérica. LEWIN 
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(1980) descreveu uma cultura pura iniciada com um único filamento de S. platensis 

isolado de uma costa salina na Califórnia com 8-10 micrômetros de largura de 

filamento, 5-10 micrômeros de comprimento de célula, e uma altura de hélice de 110 

micrômeros. A razão da inclinação das hélices foi de 1 para 2, os espirais sendo 

geralmente de largura constante, e as células contendo abundantes vacúolos de gás. 

Depois de alguns meses em uma cultura, uma variação considerável das formas das 

hélices foi observada, embora não tivessem sido aparentes na primeira vez em que os 

microrganismos foram isolados. 

Na sub-cultura, os tipos de filamentos foram isolados e suas características 

permaneceram inalteradas: os subclones helicoidais foram distinguidos por larguras 

de hélice de 50 micrômeros, e não mostraram nenhuma tendência para reverter à 

forma helicoidal. 

BAl & SESHADEI (1980) reconheceram três distintas variantes formas 

morfológicas em uma cultura isolada de Spirulina fusiformis de Madurai: uma 

variante tipo S, com tricomas espiralados com distâncias regulares; uma variante tipo 

C, de tricomas com forma de espirais muito fechadas; e uma tipo H com tricomas 

formando sinos muito fechados . Os pesquisadores notaram que estes distintos tipos 

são facilmente transformados de um tipo para o outro. Em um estudo para identificar 

os fatores ambientais que influenciam estas conversões, eles constataram que a alta 

intensidade de luz, bem como a alta concentração de nutrientes afetam a 

transformação do tipo S para o tipo C. Entretanto, a alta intensidade de luz assim 

como a baixa concentração de nutrientes realçam a formação do tipo H. O fenômeno 

destas transformações morfológicas é reconhecido como polimorfismo. Realmente, 
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existe muita controvérsia nas espécies taxonômicas, devido à grande variabilidade 

morfológica deste gênero. 

A ultraestrutura da Spirulina é similar a de outras algas azul-esverdeadas. A 

ultraestrutura e morfologia da S. p/atensis é significantemente afetada pelas 

condições ambientais e fatores nutricionais. A temperatura influencia o tamanho das 

células e a ocorrência de diferentes organelas. O aumento da intensidade luminosa 

causa um aumento na concentração de vesículas de gás, no tamanho do tricoma, e 

um decréscimo nos ficobilossomos. 

CARR & WHITTON (1973) mostraram também que a parede celular da S. 

p/atensis é constituída de peptídeo-glucano, e tem quatro camadas (LI ; L2; L3 ; L4), 

as quais têm 10 -15 nm de espessura. As camadas L 1 e L3 são elétron-transparentes, 

com componentes fibrilares, e as camadas L2 e L4 são eletronicamente densas. A 

espessura total da parede é de 60 nrn. A parede externa tem as quatros camadas, 

enquanto que a parede septal consiste da camada L2 espremida entre duas camadas 

LI. 

2.3. F ATORES QUE CONTRIBUEM PARA0 CRESCIMENTO 

GORDON (1970) coloca algumas condições básicas e indispensáveis para 

um bom crescimento de microrganismos fotossintetizantes, dentre as quais: 

suprimento de dióxido de carbono, presença de elementos minerais em concentrações 

adequadas, iluminação com apropriado comprimento de onda e intensidade, 

manutenção de temperatura ótima de crescimento do microrganismo e agitação 

adequada, para prevenir a sedimentação e assegurar a distribuição de dióxido de 

carbono e outros nutrientes e luz. 
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2.3 .1. MEIOS DE CULTURA 

Os meios de cultura para o crescimento e produção de biomassa de Spirulina 

podem ser aqueles em cuja composição estão presentes somente nutrientes 

inorgânicos ("clean methods") ou também meios com resíduos inorgânicos 

combinados com material orgânico ("waste methods") (OSW ALD, 1980). 

O crescimento de qualquer ser vivo depende de uma fonte de carbono e de 

energia. Os nutrientes para este suprimento podem estar na forma natural ou mesmo 

na forma artificial. 

A Spirulina necessita de íons sódio, associados aos íons bicarbonato e 

carbonato, que asseguram o fornecimento de carbono. Além disso, necessitam de 

uma fonte de nitrogênio, que pode ser também natural e sintética, e que, dependendo 

das condições de cultivo, pode alterar a composição centesimal da biomassa obtida 

(SASSANO, 1999). 

2.3.2. urll.JZAÇÃO DO CO2 

As cianobactérias tomam-se dominantes em pH alcalinos porque são capazes 

de utilizar C02 em baixas concentrações com uma eficiência maior que as 

micro algas verdes (SIMMONS et aI., 1979). Estes autores demonstraram que lagos 

dominados por cianobactérias, ao serem agitados, passaram a ser dominados por 

algas verdes, pois a agitação de um lago estratificado corresponde quimicamente ao 

acréscimo de CO2. 

Segundo MILLER & COLMAN (1980), a forma de carbono 

preferencialmente assimilada por cianobactérias é o bicarbonato, sendo pH ideal de 

cultivo aquele que assegure o maior deslocamento do equilíbrio químico no sentido 

de sua formação . 
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A seguir, baseado no exposto por RUSSEL (1982), são apresentadas 

considerações sobre o efeito do pH na forma em que a fonte de carbono inorgânica 

(C02) prevalece no meio para a utilização da Spirulina. 

o ácido carbônico (H2C03) é um ácido diprótico fraco . Para fins práticos, 

podemos considerar como formas equivalentes do ponto de vista químico, o ácido 

carbônico e o gás carbônico hidratado (RUSSEL, 1982). 

Assim teríamos: 

H20 + CO2 +-+ H2C03 <=> W + HC03- (K1 = 4,2 . 10-7
) 

HC03- + Ir < > W + C03- (K2 = 5,6 . lO-lI) 

onde K 1 e K2 representam, respectivamente, a primeira e a segunda constante de 

dissociação do ácido carbônico. 

Note-se que neste primeiro equilíbrio parcial, temos: 

K 1 = [H+] .[HC0 3- ] 

[HzC0 3 ] 

,[H+] =[H 30 +] 

onde a concentração de ácido carbônico inclui o CO2 total dissolvido, estando ou 

não realmente hidratado. Logo K1 leva em consideração o carbono total dissolvido na 

fase líquida. 

Para o segundo equilíbrio parcial temos : 

K 2 = [H+ ].[corz
] 

[HC03- ] 
, [W] = [H30 +] 

Aplicando a equação de Henderson-Hasselbach, para ambos os equilíbrios parciais, 

temos: 

[ 
COz ] pH= pK

1 
-log HCO

J

-



onde pK1 = -log K1 ~ pK1=6,38 

e pH =pK2 -log [HC03 - ] CO-2 
3 

onde pK2 = -log K2 ~ pK2 = 10,25 
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De posse destas equações, pode-se impor um determinado valor de pH, resultando 

daí a proporção entre os íons considerados. 

Ilustremos o mecanismo tomando como exemplo o valor 8,5 para o pH: 

[ CO? ] [CO] 8,5 = 6,38 - log - ~ 2 = 0,0076 HCO - HCO-
3 3 

8,5 = 10,25 _ lo [HC03 
- ] ~ [HC03 

-] = 56,2341 
g CO -2 CO -2 

3 3 

Como conseqüência, conclui-se que a ordem crescente de prevalência das espécies 

químicas consideradas é: 

[C02] < [CO)-2] < [HCO)-] 

onde, a concentração de bicarbonato é cerca de 56 vezes maior que a de carbonato e 

cerca de 132 vezes maior que a de gás carbônico. 

Buscando-se uma análise comparativa, entre as concentrações destas espécies 

químicas, pode-se impor que: 

100% do C = [C02] + [HCO)-] + [C03-
2] 

[ 100 ]= 0,0076 [HCO)-] + [HCO)-] + [HCO)-] 
56,2341 
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100% = 1,025 [HC03-] 

[HC03-] = 97,6% do C 

daí, [C03-
2] = 97,6%/ 56,234 = 1,7% do C 

e, C02 = 0,0076 . 56,234 = 0,5 % do C 

Através deste procedimento pode-se construir a Figura 2 com valores de pH 

e as respectivas porcentagens relativas dos íons carbonato, bicarbonato e o gás 

carbônico. 

CONCENTRAÇÕES RELATIVAS DE GÁS 
CARBÔNICO, BICARBONATO E 

CARBONATO SEGUNDO O VALOR DO pH 

120 

~ ú? 100 t BICARBONATO 

~ CARBÕN~~O <> oe{ 80 
~~ 
~ ~ 60 
zoe{ 

w irl 40 Ua:: 
ti 20 
U 

O 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pH 

Figura 2. Concentração de Gás Carbônico, Bicarbonato e Carbonato, segundo o 
valor do pH. 

Na Figura 2, nota-se que abaixo de pH 6,0 predomina a forma C02. Entre pH 

6,0 e 10,0 a forma HC03- é dominante e acima do pH 10,0 a forma C03-
2 é 

dominante. A partir do pH 13,0, o íon carbonato toma-se exclusivo. 
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Adicionalmente, dentre os principais nutrientes do meio de cultivo para as 

micro algas, a fonte de carbono é a maior responsável pelo pH básico (SIMMONS et 

al., 1979). 

2.3.3. UTILIZAÇÃO DE FONTE DE NITROGÊNIO 

A Spirulina não fixa nitrogênio atmosférico, exceto a Spirulina 

labyrinthyformis, que é uma espécie termofilica, sendo assim obrigatória a 

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

Em todas as microalgas, o aumento da quantidade de nitrogênio no melO 

aumenta a quantidade de biomassa produzida (PIORRECK et aI., 1984). 

Na S. platensis, a deficiência de nitrogênio durante o período de crescimento 

leva a um decréscimo na produção de ficocianina e clorofila e a composição dos 

ácidos graxos pode ser afetada pelas condições drásticas de falta deste nutriente 

(FUNTEU et aI. , 1997, MORIST ,2001). 

Segundo PIRT et aI. (1987), células de cianobactérias cultivadas com 

carência de nitrogênio perdem suas características de cor verde azulada. 

Segundo MAHAJAN & KAMAT (1995), a uréia tem se mostrado uma fonte 

de nitrogênio bastante efetiva para a produção de biomassa bem como para a 

produção do ácido graxo y-linolênico. Os mesmos autores verificaram que dentre 

diversas fontes de nitrogênio estudadas, KN03, NaN03, uréia, NHtN03, ~)3P04 e 

(NH4)zS04 - nas concentrações de 0,01, 0,03 e 0,05M-, a uréia à concentração de 

O,OIM suportou uma maior quantidade de y-linolênico, que foi de 20,8 Jlg/mI. 

Também verificaram que o aumento da quantidade de nitrogênio no tanque de 

cultivo leva ao aumento da concentração de biomassa, e que, com baixas quantidades 

de nitrogênio, a microalga ' continha altas concentrações de lipídeos (45% da 
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biomassa), sendo que mais de 75% destes lipídeos eram neutros. Ainda constataram 

que com altas quantidades de nitrogênio, o teor de lipídeos na biomassa caiu para 

20 % da massa seca da microalga, e com isto a quantidade de proteína poderia subir 

de 8 para até 54% da matéria seca. 

Adicionalmente, F AlNTUCH (1989) concluiu que a Spimlina sobrevive 

satisfatoriamente em meios pouco concentrados de uréia em tanques fechados em 

processos de batelada simples. Por outro lado, a mesma autora verificou que na 

concentração acima de 300 miligramas por litro, em recipientes fechados, existe uma 

inibição da micro alga por este substrato. 

Confirmando esses resultados, CEZARE (1998), trabalhando com 

concentração celular inicial de S. platensis no cultivo igual a 50 miligramas por litro 

(expresso em massa seca), concluiu que no processo por batelada simples, em frascos 

erlenrneyers, esta cianobactéria resistiu satisfatoriamente à adição de 0,1 grama de 

uréia por litro de meio de cultura. Porém, com o aumento da concentração de uréia 

para valores acima de 0,5 gramas por litro no meio de cultivo, as células não 

resistiram por mais que 48 horas nas mesmas condições de cultivo. 

Esses resultados são decorrentes da presença de urease na ~pimlilla 

(CARV AJAL et aI., 1980) e/ou devido à hidrólise espontânea da uréia em pH 

alcalino (DANESI et aI. , 2002), acarretando a formação excessiva de amônia no 

meio de cultivo, com níveis superiores a 2 mM, que podem se tomar inibitórios para 

o crescimento celular (ABELIOVICH & AZOV, 1976; BELKIN & BOUSSIBA, 

1991; CARVALHO et aI., 2004). Assim, tendo em vista a limitação da quantidade de 

uréia possível de se ter no biorreator, foram propostos trabalhos onde se tomou 

viável sua utilização por meio do processo descontínuo alimentado de cultivo, 
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levando a melhores resultados que aqueles onde se utilizou KN03, uma fonte de 

nitrogênio classicamente usada para cultivo de Spirulina (DANESI et aI. , 2002; 

TORRE et al, 2003; RANGEL-Y AGUI, 2004; SASSANO et al., 2004). No entanto, 

em nenhum desses trabalhos foi possível a obtenção de niveis da fonte de nitrogênio 

considerados fixos no decorrer do cultivo microbiano, lembrando que nestes estudos 

havia a presença de pelo menos duas formas de nitrogênio no biorreator: a uréia e a 

amoniacal, que podia estar na forma não protonada ou na forma de amônia. Dessa 

forma, a composição final da biomassa foi uma função das diversas condições a que 

ela esteve submetida durante o cultivo microbiano. 

Também as fontes de nitrogênio amoniacais têm sido estudadas para o cultivo 

de Spirulina. Segundo BOUSSIBA (1989), a S. platensis pode crescer 

simultaneamente em duas fontes de nitrogênio, nitrato e amônia, dando preferência 

para a segunda. De fato, em trabalho que buscou cultivar a S. platensis com produção 

de biomassa nos mesmos patamares que os clássicos cultivos com KN03 como fonte 

de nitrogênio, CARVALHO et aI. (2004) verificaram que em determinadas formas 

de condução do cultivo microbiano, especificamente adequando a quantidade de 

cloreto de amônia adicionado ao cultivo, bem como o tempo total de adição dessa 

fonte de nitrogênio, podiam ser alcançados resultados equivalentes. Assim, também 

as fontes amoniacais o processo descontínuo alimentado possibilitou o crescimento 

satisfatório da S. platensis. O uso deste tipo de fonte de nitrogênio (amoniacal), em 

princípio, seria mais interessante que a uréia para avaliação da relação entre 

concentração de nitrogênio no meio de cultivo e composição da biomassa obtida. 

Mas, do mesmo modo que nos cultivos com uréia, embora seja possível trabalhar 

com níveis não inibitórios de amônia, o que é de extrema valia para cultivos 
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industriais, não se pode garantir que os níveis de amônia no melO pennaneçam 

inalterados no decorrer de todo o cultivo microbiano (CARVALHO et aI. , 2004). 

Dessa forma, sabendo que a biomassa de Spirulina cultivada em um cultivo 

clássico tem aproximadamente 50-70% de proteína, em relação à massa seca, 

correspondendo a 7-10% de nitrogênio (CORNET et al., 1992) e que essa 

composição pode variar de acordo com os níveis de nitrogênio no meio de cultivo, 

particularmente amônia, em função da sua pronta biodisponibilidade (BOUSSlliA, 

1989), seria interessante o uso do processo contínuo para esse estudo, em função de 

poderem ser obtidas condições constantes ao longo do cultivo microbiano (item 

2.5.2). Como relatado anteriormente, também uma fonte de nitrogênio amoniacal, 

como o cloreto de amônio, seria uma fonte de nitrogênio mais apropriada para este 

estudo, pois somente haveria uma forma da fonte de nitrogênio no meio de cultivo. 

2.3.4. INTENSIDADE LUMINOSA 

Observa-se a dependência do crescimento celular em função da intensidade 

luminosa. Assim, há correspondência entre o aumento da energia luminosa recebida 

e o crescimento celular, limitada, entretanto, por certos mecanismos enzimáticos do 

microrganismo. Este limite é denominado ponto de saturação luminosa, sendo da 

ordem de 5 a 10 klux para cianobactérias (BALLONI et aI., 1980; RANGEL-YAGUI 

et aI. , 2004; DANESI et aI. , 2004; MORIST , 2001 ). Tal constatação experimental 

indica que a máxima velocidade de crescimento celular é limitada por outros fatores, 

além da assimilação de carbono e nitrogênio, podendo levar à fotoinibição do cultivo 

(JENSEN & KNUTSEN, 1993). 
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2.3 .5. EFEITO DO SOMBREAMENTO 

Além das limitações fisiológicas para o aumento celular, devemos considerar 

o efeito do sombreamento. Tal efeito é a conseqüência do aumento populacional 

microbiano (DANESI et al. , 2004). Através deste aumento celular, a quantidade de 

luz disponível para cada célula é atenuada, passando a não ser mais homogênea sua 

distribuição na cultura. Quando o efeito do sombreamento passa a ser significativo, 

isto é, limita a luz disponível, o crescimento celular passa para uma fase linear, na 

qual a quantidade de biomassa produzida por unidade de tempo depende 

principalmente da quantidade de luz que a célula recebe (RICHMOND, 1983; 

RICHMOND & QIANG, 1997). 

2.3 .6. AGITAÇÂO 

Outro fator chave no cultivo de algas em larga escala é a agitação da cultura 

para manter, em meio líquido, as células em suspensão, prevenir sedimentação e 

homogeneizar minerais , temperatura e luz (BECKER & VENKA T ARAMAN , 

1980). É importante ajustar a velocidade de agitação do sistema ao tempo de geração 

do microrganismo a ser cultivado para evitar o rompimento de tricomas 

(LITCHFIELD, 1977) 

A agitação garante a eliminação de oxigênio supersaturado (RICHMOND, 

1983), além de homogeneizar a cultura e a manutenção dos demais fatores 

essenciais. Assim pode-se afirmar que a agitação também é um fator importante em 

culturas de microrganismos fotossintetizantes em que se deseja um aproveitamento 

de todos os fatores essenciais. 
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2.3 .7. TEMPERATURA 

A temperatura é um fator essencial, que interfere no desenvolvimento do 

cultivo de cianobactérias e está intimamente associado à luz , principalmente em 

cultivos ao ar livre ("outdoor culture"). A taxa de fixação de CO2 ou evolução de O2 

(fotossíntese ) e respiração da Spirulina são duas atividades metabólicas altamente 

dependentes da temperatura (TORZILLO & VONSHAK, 1994) 

Os mesmos autores afirmam que a temperatura ótima para fotossÍntese é de 

35° C. Entretanto, atividades de 28 % e 23 % do ótimo podem ser medidas nas 

temperaturas de 10° C a 50° C, respectivamente . 

Ademais, existe uma grande variação do perfil bromatológico da biomassa 

com uma variação das temperaturas no sistema de cultivo (TORZILLO et. aI., 

1991). 

2.3.8 . FASES DE CRESCIMENTO 

Durante os cultivos microbianos, verifica-se inicialmente a presença de uma 

fase de indução ("lag"). As causas desta fase podem ser: alteração de nutrientes; 

mudanças nas condições fisicas do meio; presença de inibidores; germinação de 

esporos e condições de inóculo (PIRT, 1975). 

Após a fase "lag", a velocidade específica de crescimento aumenta até o valor 

máximo, característico das condições da cultura, na fase denominada fase de 

crescimento exponencial (PIRT, 1975). No caso de cultivos fotoautotróficos, a 

duração desta fase é diretamente proporcional à intensidade luminosa e inversamente 

proporcional à concentração celular inicial (T AMY A, 1979). 

Após o período de crescimento, a cultura entra em fase estacionária, a qual é 

causada por exaustão de nutrientes, inibição química ou estresse (fadiga fisica). A 
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fase de declínio, caracterizada por autólise e decréscimo de biomassa, pode se iniciar 

após a fase estacionária ou imediatamente após o término do crescimento. 

2.4. ASPECTOS ECONÔMICOS DA UTILIZAÇÃO DE Spintlina COMO 

BIOMASSA 

PIORRECK et aI. (1984) demonstraram que a cultura de microalgas teve um 

avanço muito grande com o uso da Spintlina, pois estas não apresentavam problemas 

como as micro algas Chlorella e Scenedesmus, utilizadas anteriormente. Estes 

problemas são atenuados, segundo o autor, principalmente por que espécies de 

Spinllina apresentam: 

- menor risco de contaminação no cultivo, por crescerem em meios de cultivo com 

elevado valor de pH; 

- tamanho maior, o que facilita a separação do meio de cultura; 

- fácil digestão, já que as anteriores (Chlorella e Scenedesmus) possuem uma parede 

celulósica de baixa digestibilidade; 

- baixa quantidade de ácidos nucléicos, o que não ocorre com as outras espécies de 

micro algas citadas. 

- biomassa rica em componentes, tais como: vitamina A, clorofila, ácidos graxos 

essenciais, etc., proporcionando características para que seja considerado um 

complemento alimentar de grande importância. 

Corroborando com o assinalado por PIORRECK et aI., (1984), CIFERRI & 

TrnONI (1985) e MORIST (2001) mostraram que a composição da biomassa de 

Spintlina contém alto teor de proteína, além dos constituintes já citados, e também 

apresenta um baixo custo de coleta de biomassa, fazendo desta microalga uma ótima 

fonte de componentes nutricionais, de alto valor nutritivo. 
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Existem muitos processos de cultivo de microrganismos, cada um deles com 

vantagens e desvantagens em relação aos demais, dependendo do tipo de 

microrganismo, bem como nutrientes utilizados, tipo de biorreator, produto desejado, 

entre outros. 

Segundo MAXON (1954), os processos de cultivo microbiano, comumente 

denominados processos fermentativos, podem ser classificados de acordo com a 

maneira pelo qual o substrato é adicionado e o produto retirado do fermentador 

(biorreator). Na fermentação por batelada, o fermentador é carregado inicialmente, e 

quando a fermentação está completa o produto é retirado. A operação contínua 

envolve a adição de substrato numa forma contínua e a coleta de produto é feita da 

mesma maneira. No processo semi-contínuo o substrato é adicionado e o produto 

removido em intervalos, o que caracteriza uma combinação dos processos batelada e 

contínuo. 

Os processos contínuos de fermentação diferem dos processos descontínuos 

basicamente por não sofrerem interrupções. Em outras palavras, enquanto que nos 

processos descontínuos em ciclo completo de operação compreende as etapas de 

enchimento das domas, inoculação, fermentação, descarga das domas e limpeza do 

equipamento, nos processos contínuos a doma é constantemente alimentada com 

mosto, o qual é fermentado e retirado a uma vazão igual a alimentação, o que 

permite um fluxo contínuo de retirada de produto (PEREGO, 1978; MAXON, 

1954). Cultura contínua é um sistema aberto se comparado com uma cultura por 

batelada, pois o mosto é alimentado no reator numa taxa contínua (REHM, 1995). 
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Tendo em vista que este trabalho foi desenvolvido com processo contínuo de 

cultivo, maior atenção foi dada a este processo, como se observa a seguir. 

2.5.2. PROCESSOS CONTÍNUOS 

2.5.2.1. CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÔES 

De acordo com REHM (1995) e PAMBOUKIAN (2003), o processo 

contínuo é realizado por meio de alimentação contínua de meio de cultura ao reator a 

uma determinada vazão constante e por uma retirada contínua de caldo fermentado, 

de forma a se ter o volume de reação constante, a fim de que o sistema atinja a 

condição de estado estacionário ("steady-state"). O estado estacionário é a situação 

em que todas as condições no interior do reator permanecem constantes ao longo do 

tempo. 

FACCIOTTI (2001) assinala que o processo contínuo caracteriza-se 

fundamentalmente por ser um sistema que pode operar por longos períodos de tempo 

em estado estacionário, decorrendo desta situação uma série de vantagens em relação 

ao processo descontínuo tradicional. 

Segundo SCRAGG (1991), existem dois tipos de processos contínuos: o 

quirniostato e o turbidostato. No primeiro a densidade celular e a taxa de crescimento 

são controladas pelo suprimento constante de um nutriente limitante do crescimento, 

através da fixação da vazão de alimentação, e no segundo a vazão de alimentação 

pode ser alterada continuamente visando a manutenção da densidade celular 

constante, sendo, portanto a concentração celular a variável que determina o ajuste 

da vazão de alimentação do sistema. Os dois sistemas são iguais quando se fala no 

controle para que o volume do reator fique constante. Adicionalmente, 
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(GOSTOMSKI et aI., 1994) indicam que as expressões cinéticas dos dois sistemas

são muito semelhantes.

No cultivo denominado quimiostato, a escolha correta da vazão específica de

alimentação é fundamental, visto as concentrações de todos os componentes no meio

em cultivo são funções desta variável. Ademais, a velocidade específica de

crescimento celular do microrganismo não deve ser maior que a velocidade

específica de crescimento máxima do microrganismo, pois haveria a lavagem do

sistema ("wash-out"), salvo em processos com recirculação de microrganismos e/ou

processos onde os microrganismos sejam retidos no biorreator (DREWS &

KRAUME, 2002; KOURKOUTAS et aI., 2002).

Segundo PEREGO (1999), os processos contínuos de fermentação podem ser

classificados como:

l-Processo de estágio único

Neste tipo a fermentação é desenvolvida em apenas uma doma em regime

estacionário. É o tipo mais estudado e particularmente útil na produção de

microrganismos ou de produtos diretamente associados ao crescimento microbiano.

2-Processo de estágio único com recirculação de células

Neste caso a massa celular produzida na fermentação é separada do melO

efluente e reintroduzida ao sistema, total ou parcialmente junto com o mosto de

alimentação. Visa tomar mais efetiva a transformação de substrato em produto.

3-Processos de estágios múltiplos

Neste caso temos uma bateria de tanques ligados em série. A alimentação e a

inoculação são feitas no primeiro tanque, cujo meio efluente inocula o segundo
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tanque e assim por diante. Cada tanque pode exercer uma função diferente, bastando

para isso alterar as condições de cada um deles.

Considerando as vantagens do trabalho com processo contínuo, podemos

enumerar (MAXON, 1954):

1- O regime pennanente em que a fennentação se desenvolve pennite que o

microrganismo trabalhe sempre em condições de elevada atividade metabólica, bem

como facilita o estudo da influência de parâmetros cinéticos, nutricionais e

ambientais;

2- O produto obtido é mais unifonne;

3- Consegue-se uma redução significativa dos tempos não produtivos, o que implica

em equipamentos de menor capacidade para uma mesma produção;

4- Pode levar a fennentações mais rápidas com uma transfonnação de substrato em

produto mais efetiva;

5- Pennite um acoplamento mais eficiente com outras operações contínuas, como a

preparação e esterilização do meio de cultura e a extração do produto:

6- Simplifica a mecanização do processo e os controles automáticos, o que reflete em

redução da mão de obra.

Porém o trabalho com processo descontínuo pode ser desvantajoso nos

seguintes casos:

1- Dependendo do processo, os custos poderão desestimular a instalação, devido à

elevada sofisticação da instrumentação e à necessidade do emprego de mão de obra

mais qualificada;

2- A manutenção da esterilização por longos períodos às vezes é dificil:

3- A ocorrência de mutantes não interessantes pode prejudicar o processo;
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4- O trabalho com microrganismos filamentosos e meios muito viscosos é dificil

devida à perda de homogeneidade que acarretam;

5- Por fim, o desconhecimento quase que completo da maioria da cinética dos

processos prejudica bastante a aplicação de processos contínuos.

O processo contínuo vem sendo utilizado para as mais diversas formas

aplicações, incluindo industriais e laboratoriais, sendo neste caso, devido à

possibilidade de trabalhar em regime permanente (estacionário), uma ótima

ferramenta para se obter correlações entre condição experimental e metabolismo

microbiano. Seu emprego já está sedimentado no tratamento de efluentes (COOPER

& CATCHPOLE, 1973; EVANS et aI., 1979; SAYED et aI., 1984; HAAG et al.,

2003; LI et aI., /10 prelo) e na produção de etanol (CONVERTI et aI., 1991;

ZARPELON & ANDRIETTA, 1992; OLIVEIRA et aI., 2000; BAYROCKY &

INGLEDEW, 2001; BORZANI, 2001). Adicionalmente, seu uso tem sido testado

para diversas finalidades, levando quase sempre a resultados bastante satisfatórios,

sejam em processos visando produção industrial ou mesmo processos para estudos de

comportamento microbiano frente a distintas condições experimentais. Dentre as

aplicações do processo contínuo, podem ser citadas as produções de: biomassa (GUY

et aI., 1990; ZUNO et ai, 1999) ácidos orgânicos (SANKPAL & KULKARNI, 2002;

GARRlDO-VIDAL et aI., 2003; MIN-TIAN et aI., 2004), antibióticos

(ADINARAYANA et aI., 2004), vitaminas (YANG et aI., 2004), antitumorais

(PAMBOUKIAN & FACCIOTTI, 2004), enzimas (VITOLO et aI., 1985;

DOMINGUES et aI., 2004), aminoácidos (ENSARI & LIM, 2003), xilitol (CRUZ et

al., 2000; MARTINEZ et al., 2003), glicerol (LIU et aI., 2003), polissacarídeos

(SAUDE et aI., 2002), bacteriocinas (BHUGALOO-VIAL et aI., 1997), solventes
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(MUTSCHLECHNER et aI., 2000; BADR et aI., 2001), bebidas (TATA et aI., 1999;

KOURKOUTAS et aI., 2002), hidrogênio (COLLET et aI., 2004), entre outras.

Também há aplicações do processo contínuo no estudo de metabolismo microbiano

(KLEIN et aI., 1998; PITKÀNEN et aI., 2003) bem como estudo de sua utilização

para remoção de metais pesados em águas residuárias (CAMPBELL & MARTIN,

1990).

Particularmente neste trabalho, o processo contínuo foi utilizado com o

intuito de verificar a influência das condições de trabalho (vazão de alimentação e

concentração de cloreto de amônio no meio de alimentação) no crescimento da S.

platensis, procurando correlacionar os parâmetros de crescimento celular bem como

a composição da biomassa com os níveis de nitrogênio na fase líquida do biorreator.

2.5.2.2. CULTIVO DE Spirulina POR PROCESSO CONTÍNUO

Segundo DOUCHA (1968), cultura contínua de microalgas pode apresentar

uma solução para o disperdício de radiação solar, pois esta radiação pode ser

continuamente absorvida por estes seres fotossintéticos para produção contínua de

biomassa.

IEHANA (1983), trabalhando com um fluxo luminoso de 98 Im, em cultivo

de Spirulina,verificou que que o conteúdo de clorofila no processo foi constante

entre as vazões de alimentação 0,0028 e 0,0065 L.h- l
.

MORlST (2001), em cultivo de S. platensis por processo contínuo com doma

única, conseguiu obtenção de regime permanente trabalhando com uma vazão de

0,0072 L h -1 Foi verificado pelo mesmo autor que a concentração celular no interior

do reator está inteiramente relacionada com a taxa de alimentação do mesmo.
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De acordo com HILLE (1999), a geração de alcalinidade associado com o

crescimento de Spiru/ina sp em sistema contínuo é considerado um eficiente método

de tratamento de metais em águas acidificadas.

2.6. ALIMENTOS FUNCIONAIS

Três condições básicas devem ser alcançadas para que um alimento possa ser

considerado um alimento funcional de acordo com a legislação da maioria dos

países:

l-Ser um alimento derivado de ingredientes de ocorrência naturais;

2-Deve ser consumido como parte da dieta diária;

3-Deve apresentar uma função particular após sua ingestão, servindo para regular um

processo metabólico específico, como : aumentos do mecanismos de defesa

biológica, prevenção de doenças, aumento da resistência, controle das condições

fisicas naturais de envelhecimento entre outros (TAIPINA, 2003).

A ciências dos alimentos funcionais está sendo considerada prioridade na

pesquisa atualmente e estudos estão sendo direcionados para desvendar as

propriedades destes alimentos e efeitos na melhora da saúde das pessoas

(OLIVEIRA, 2002)

Alimentos funcionais são aqueles que além de terem nutrientes que tenham

propriedades nutricionais também contém alguns componentes que promovam a

saúde de quem esta ingerindo, dentre eles fibras solúveis e insolúveis, carotenóides ,

probióticos e prebióticos, ácidos graxos, entre outros (TAlPINA, 2003;

FAGUNDES, 2003).
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2.7. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL

O conhecimento da composição dos alimentos é uma informação básica para

o estabelecimento de diversas ações na área da saúde: prescrição dietética individual,

realização de estudos de balanço e avaliação do suprimento e consumo alimentares

de um país.

No Brasil, algumas tentativas foram feitas com o objetivo de se construir uma

Tabela de Composição de Alimentos para se tentar conseguir dados mais confiáveis

em relação à composição centesimal de alimentos (USP-TBCA, 2004). Trabalhos

analíticos sobre nutrientes em alimentos foram bastante desenvolvidos entre as

décadas de 40 e 50 e início da década de 60. Porém, após esse periodo, esse tipo de

pesquisa perdeu o interesse no campo de investigação científica. Recentemente, em

virtude de novos conceitos científicos surgidos em nutrição e ciência dos alimentos, e

do reconhecimento da importância do assunto, o interesse começou a renovar-se.

O aumento do consumo de produtos industrializados e sua maior diversidade,

aliado ao aparecimento de uma consciência do consumidor e órgãos de defesa,

associados à rotulagem nutricional, tomaram também as informações nutricionais

desses produtos cada vez mais necessárias (HOLDEN, 1997). Um dos componentes

de produtos alimentícios que tem destacada importância é a fração lipídica.

PAOLETTI et aI. (1981), trabalhando com 10 cepas de S. maxima, de origem

africana e centro-americana , em cultura massiva ao ar livre, obtiveram os seguintes

valores médios percentuais: proteína bruta (56- 74 %), lipídeos totais (6-7 %),

carboidratos (16-18 %), cinzas (4-5 %), ácidos nucléicos (4 %).
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Particularmente no caso da Spirulina, tem destaque nesta fração os ácidos

graxos (COHEN & VONSHAK, 1991). Assim, no item 2.8.2 é apresentada uma

revisão sobre estes compostos, presentes na Spirulina.

2.8. ÁCIDOS GRAXOS

Lipídeos são substâncias insolúveis em água, menos densas que ela, solúveis

em solventes orgânicos e formados por cadeias carbônicas longas, estando presentes

em organismos vivos ou sendo obtido deles (GIOIELLI, 1997).

Segundo SONNTAG (1979) e BELITZ & GROSCH (1987), os ácidos graxos

são os principais componentes da fração lipídica. São ácidos carboxílicos de cadeia

longa podendo ser saturados ou insaturados.

Os ácidos graxos naturais, saturados ou insaturados, são normalmente

compostos de cadeia reta com número par de átomos de carbono na molécula (ácidos

ímpares, ramificados e cíclicos também existem) (GONSTONE & NORRIS, 1983).

Na Tabela 1 encontra-se a classificação de lipídeos, com seus respectivos

componentes.
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Tabela I. Classificação dos Lipídeos , segundo (NAWAR 1985).

CLASSIFICAÇÃO CONSTITUINTES

SIMPLES

ACILGLICERÓIS

CERAS

COMPOSTOS ou COMPLEXOS

FOSFOÁCILGLICERÓIS

ESFlNGOMIELrNAS

CEREBRÓSIDOS

GANGLIOSIDEOS

ÉSTERESdeESTEROL

DERIVADOS

Glicerol + ácidos graxos

Álcool graxo + ácidos graxos

Glicerol + + Ácidos Graxos + Fosfato +

Grupo com nitrogênio

Esfingosina + Ácidos Graxos + Fosfato

+ Colina

Esfingosina + Ácidos Graxos + Açúcar

Simples

Esfingosina + Ácidos Graxos + Açúcar

Complexo

Esterol + Ácidos Graxos

Carotenóides, Esteróides, Vitaminas

Lipossolúveis, Hidrocarbonetos

Os ácidos graxos essenciais (linoléico e a-linolênico) não são sintetizados em

organismos animais, devendo ser fornecidos pela alimentação (GUNSTONE, 1983;

HOFFMAN, 1989).
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2.8.1. NOTAÇÃO QUÍMICA DOS ÁCIDOS GRAXOS

Os ácidos graxos podem ser representados, no modo resumido, pelo número

de átomos de carbono da molécula, seguido pelo número de duplas ligações da

cadeia carbônica, estando entre parênteses a posição das duplas ligações, contando a

partir do grupo carboxila . Por exemplo, o ácido carboxílico 18:2 (9,12), é um ácido

graxo com 18 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 9 e 12, contando do grupo

carboxila. Outra forma de representar de modo resumido os ácidos graxos, em

estudos bioquímicos e de nutrição, é citar a posição da primeira dupla ligação,

contando a partir do grupo CH3 metil terminal da molécula e assumindo que as

demais duplas ligações estão em padrão metileno-interrompido e na conformação eis.

Desta forma, os ácidos graxos podem ser divididos em famílias como n-9 ou w-9

(0Iéico-18:1), n6 ou w6 (linoléico-18:2, gama-linolênico-18:3) e n3 ou w3 (alfa

linolênico- 18:3) (GUNSTONE & NORRlS, 1983;BELITZ & GROSCH, 1987).

2.8.2. PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS POLINSATURADOS PELA S.

platensis

A Spirulina contém o ácido Y-linolênico, considerado um dos melhores

princípios ativos hipotensivos (CLÉMENT , 1971).

Assim é possível encontrar, dentre os lipídeos da Spirulina, altos níveis de

ácidos graxos polinsaturados ("polyunsaturated fatty acids - PUFA"). Dentre esses

ácidos graxos encontra-se o ácido linolênico, precursor do ácido aracdônico

GRATTAN (1989) O mesmo autor afirma ainda que a Spirulina não só diminui o

nível sérico de colesterol , como também aumenta o nível de lipoproteínas de alta

densidade, o que pode significar um efeito protetor do sistema cardiovascular.



33

A taxa de Y-linolênico no total de ácidos graxos da Spirulina platensis varia

de 8 a 31 %, dependendo de como ela é cultivada (HIRANO et aI., 1990).

Foi demonstrado por PIORRECK et alo (1984), em um estudo feito com

várias rnicroalgas, que, em todas elas, o metabolismo dos ácidos graxos e lipídeos

eram influenciados pela quantidade de nitrogênio no meio de cultivo, e que as

rnicroalgas tem a tendência de sintetizar lipídeos neutros com ácidos graxos com

poucas insaturações, com baixas quantidades de nitrogênio, e com altas quantidades

de nitrogênio os lipídeos tendem à polaridade com ácidos graxos com maior número

de insaturações. Foi demonstrado pelo mesmo autor que algas azul-esverdeadas

podem ser manipuladas para produzirem uma quantidade específica de ácido graxo

desejado e as algas verdes não apresentam esta característica.

COHEN (1987) estudou 19 linhagens de Spirulina e verificou que apenas

uma não continha o ácido graxo Y-linolênico, e que a quantidade e o perfil destes

ácidos graxos desta alga dependem das condições de como ela é cultivada,

principalmente da temperatura, fonte de nitrogênio e intensidade luminosa. O mesmo

autor verificou que com o decorrer do cultivo todas as linhagens de Spirulina

aumentaram o teor do ácido graxo Y-linolênico. A temperatura de 30-35° C mostrou

ser a mais efetiva para a produção do Y-linolênico para a maior parte das linhagens, e

que altas intensidades de luz e altas temperaturas não afetaram a composição dos

ácidos graxos, mas afetaram drasticamente a quantidade dos mesmos.

GRATTAN (1989) observou que o ácido graxo Y-linolênico constituiu acima

de 40% do total de ácidos graxos, dentro dos galactolipídeos isolados da Spirulina e

uréia como fonte de nitrogênio é mais efetiva dando uma produção maior do ácido Y

linolênico do que em outras fontes de nitrogênio. O mesmo autor verificou que a
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Spim/ina é uma rica fonte de proteínas , vitaminas hidrossolúveis, beta caroteno e

principalmente de ácidos graxos polinsaturados.

Foi demonstrado por COHEN, (1990) que a Spirulina é uma grande

produtora de ácidos graxos polinsaturados (18:3), (16: 1), (16:2).

MAHAJAM & KAMAT (1995) mostraram que uréia como fonte de

nitrogênio pode aumentar a quantidade do ácido graxo Y-linolênico na S. platensis, e

demonstraram também, que a produção deste ácido graxo depende da temperatura de

cultivo, bem como do tempo de cultivo, pois em cultivos mais antigos (144 horas de

cultivo) a biomassa apresentou 26 % a mais do ácido graxo Y-linolênico do que em

cultivos novos.

Embora haja muitos estudos com a uréia como fonte de nitrogênio, isso se

deve, provavelmente, a maior facilidade de trabalho desta fonte de nitrogênio por

processo descontínuo clássico, em relação a fontes amoniacais, pois estas, em função

de sua potencialidade como inibidoras, não têm levado a resultados satisfatórios nas

condições em que os trabalhos comentados acima foram conduzidos. No entanto,

como estas são as fontes preferenciais de nitrogênio da Spirulina (BOUSSIBA,

1989), desde que apropriadamente adicionadas no meio de cultivo, levam a bons

resultados (CARVALHO et aI., 2004). Daí a necessidade de um estudo mais

detalhado do efeito de uma fonte de nitrogênio amoniacal na composição da

biomassa de S. platensis.

2.8.3-PRODUÇÃO DO y-LINOLÊNICO POR OUTRAS FONTES

Foi relatado por COHEN (1993) que o ácido graxo Y-linolênico é encontrado

em quantidades razoáveis nas sementes de prímula, frutos de groselhas pretas e

barragem, sendo possível encontrá-lo em fungos e cianoficeas.
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MAHAJAN & KAMAT (1995) complementaram as informações de COHEN

(1993), citando os teores em que o ácido aparece nesses materiais nos óleos de

sementes de Primula (7-10 %), nos frutos de groselhas pretas (15-20 %) e nas

borragens (21-25 %). Adicionalmente, afirmaram que o Y-linolênico também é

produzido por fungos como os Rhizopus, Mucor e Mortierella, sendo nos últimos

encontrados em teores de 3% da matéria seca.

Foi demonstrado por GRATTAN (1989) que na Spirulina o teor do ácido

graxo Y-linolênico é quatro vezes maior que nas sementes de primula.

PIORRECK et aI. (1984) apresentam Microscystis aeruginosa como uma

grande produtora do ácido graxo y-linolênico. Não esgotando as fontes de y

linolênico, COHEN et aI. (1991) relatam que microalgas marinhas vermelhas como

Porphyridium cruelltum também são produtoras do y-linolênico.

GRANGER et alo (1992) demonstrou que a melhor razão de n/c para a

produção do ácido y-linolênico foi de 0,025 para o microrganismo Rhodotorula

glutillis. Verificaram que a quantidade deste ácido está inteiramente relacionada aos

efeitos de como o microrganismo é cultivado.



3. OBJETIVO

o objetivo deste trabalho foi verificar a influência das variáveis vazão

específica de alimentação e concentração de cloreto de amônio do meio de

alimentação nos parâmetros cinéticos de crescimento de Spirulina p/atensis, bem

como na composição da biomassa obtida, com especial atenção a quantidade de

proteína e fração lipídica, num processo contínuo utilizando meio de cultivo mineral.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. CEPA EMPREGADA

A cepa S. platensis, proveniente do Laboratório de Microbiologia Zootécnica

da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da ~niversidade de São

Paulo, Campus de Pirassununga, foi gentilmente cedida pelo Prof Dr Rogério Lacaz

Ruiz.

4.2. TEMPERATURA

Foi empregada temperatura de ± 30°C (LYNCH & THOMPSON , 1984). A

temperatura do meio em fermentação foi mantida com auxílio de equipamentos de ar

condicionado colocados nas salas de fermentação.

4.3. LUMINOSIDADE

As luminosidades empregadas foram de 9,0 klux (CARVALHO et al., 2004),

na superfície do biorretor em frente às lâmpadas, que foram obtidas por meio de

lâmpadas fluorescentes de 20 watts colocados verticalmente ao lado do biorreator.

4.4. DISPOSITIVO PARA CULTURA

Dentre os inúmeros sistemas de algacultura descritos na literatura (KOSARIC

et al., 1974; BALONNI et al., 1981, 1983), adotamos um tanque vertical, construído

de vidro, que possibilitasse a obtenção de homogeneidade. A movimentação da

cultura foi executada por 4 agitadores tipo turbina, numa freqüência de 140 rotações

por minuto, sendo a iluminação feita de acordo como descrito anteriormente (item

4.3). Uma bomba peristáltica foi utilizada para a alimentação de meio de cultivo,

bem como para retirada de meio em processo de cultivo. O volume do tanque foi

mantido constante através da garantia de uma capacidade maior de vazão de saída em

relação à entrada, sendo a vazão de saída limitada, porém, por meio de um tubo



38 

pescador localizado a uma determinada altura do reator, de tal forma que este não 

ficasse com um volume menor que o correspondente a altura da coluna de líquido 

nele contida, como se observa na Figura 3, que representa uma fotografia do 

biorreator utilizado. 

Figura 3. Fotografia do biorreator utilizado para a realização dos experimentos. 

4.5. MANUTENÇÃO DA CULTURA 

Foi utilizado o meio mineral (item 4.7), onde eram colocados 200 mL de 

meio puro, mais um volume da suspensão de S. platensis (1 mL). Este repique da 

cepa era executado as septicamente em câmara de fluxo laminar. Após o repique, os 

erlenrneyers eram mantidos a uma temperatura de 30°C, com uma intensidade 

luminosa de 6,0 klux. 
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4.6. PREPARO DO INÓCULO

O inóculo era preparado usando um volume de suspensão de Spirulina em

crescimento exponencial, crescida por processo descontínuo alimentado

(CARVALHO et al., 2004), a 9 kIux, e 30°C, no próprio biorretor onde seriam

conduzidos os experimentos por processo contínuo. A certificação da ausência de

contaminação era feita pela observação microscópica de amostras ao longo do

cultivo descontínuo alimentado.

4.7. MEIO UTILIZADO

O meio base para o cultivo da Spintlina foi o meio de PAOLETTI et aI.

(1975), modificando-se sua fonte de nitrogênio - KN03 (2,57 g.L-1
)- por cloreto de

amônia (CARVALHO ct aI., 2004), tanto nos cultivos descontínuos alimentados,

utilizados como pré-cultivos para obtenção de concentrações celulares adequadas

para o início dos processos contínuos, como para os cultivos contínuos. Nos pré

cultivos, com processo descontínuo alimentado, foram feitas adições de soluções de

cloreto de amônia, de forma que não fossem atingidos níveis inibitórios (2mM)

(ABELIOVICH & AZOV, 1976; CARVALHO et aI., 2004) até que a concentração

celular desejada para o início do processo contínuo fosse atingida. As adições do

~CI nos cultivos contínuos foram feitas continuamente conforme planejamento

experimental (item 4.9).

O meio utilizado nos cultivos foi baseado no meio de PAOLETTI et aI.

(1975). Considerando que neste estudo a fonte de nitrogênio utilizada foi o ~Cl,

excluiu-se o KN03 do meio de cultivo, com o uso de ~CI, como comentado

anteriormente. Tendo em vista o trabalho com pH inicial igual a 9,2, também foi
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alterada a quantidade de carbonato e bicarbonato no meio de cultivo, sem alterar a

quantidade de carbono incorporada ao meio de cultivo. Assim, o meio apresentou a

seguinte constituição (g.L"I):

NaCI , 0,92; Na2S04, ],88; Na2HP04, 0,50; Na2C03, 3,89; NaHC03, 19,15;

CaCh.H20, 0,05; MgS04.7H20, 2,57. Também foram adicionadas solução de Fe

EDTA*, 1,0 rnL e solução de microelementos**, 1,0 rnL, conforme sugerido por

PAOLETTI et aI. (1975).

* Solução de Fe EDTA (miligramas por litro): EDTA-Na2, 29,8; FeS04 7HzO, 24,9.

** Solução de microelementos (miligramas por litro): Sn.Ch.2HzO, 304;

Mn.Clz.4HzO, 173; Co.Ch.6HzO, 194; Se.Clz.6HzO, 146; BaCh.2HzO, 183; Li.CI,

293; CuS04.5HzO, 186; NiS04.6HzO, 717; NazMo04.2HzO, 121.

4.8. TÉCNICAS ANALÍTICAS

4.8.1. ACOMPANHAMENTO DO CULTIVO

A biomassa de S. platensis era coletada por uma bomba peristáltica e filtrada

em conjunto de filtração Millipore com membranas apresentando um diâmetro médio

dos poros de 5 micras. No filtrado eram feitas as determinações de amônia, pH e

carbonato total.

4.8.1.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR

Diariamente, uma amostra de 10rnl de S. platensis, era coletada,

homogeneizada mecanicamente por agitador magnético. ° material era então

transferido para cubetas e analisado em espectrofotômetro a 560 nm (LEDUY &

THERIEN, 1977), utilizando como branco água destilada. A nível laboratorial, para

determinação da concentração celular, usamos a relação linear entre concentração,

em matéria seca, e o logaritmo da transmitância.
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4.8.1.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA LIVRE

A concentração de amônia foi quantificada por espectrofotometria pelo

método do fenol hipoclorito (SOLORZANO, 1969), no meio isento de células,

separado por filtração. Para isso, foram utilizadas curvas de calibração relacionando

a concentração de amônia com a leitura de transrnitância da amostra, a 640 nrn.

Foram preparadas curvas novas quando do preparo de novas soluções reagentes ou a

cada mês.

4.8.1.3. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CARBONATO TOTAL

A concentração de carbonato total foi feita por meio de titulação da fase

líquida das amostras, de acordo com a metodologia sugerida por PIERCE &

HAENISCH (1948).

4.8.1.4. DETERMINAÇÃO DO pH DO MEIO DE CULTURA

O valor do pH do meio de cultura foi medido diariamente, com um

potenciômetro ANALYSER, modelo pH ION, modelo 400.

4.8.2. AVALIAÇÃO DA BIOMASSA OBTIDA

Toda a biomassa obtida nos cultivos, em regime permanente, foi seca em

estufa. Após essa secagem, foi armazenada em frascos âmbar e mantida em

congelador até o momento das análises, que são descritas a seguir. Assim, todos os

teores calculados são baseados nas massas secas das biomassas obtidas.

4.8.2.1. PROTEÍNAS TOTAIS

Determinou-se o teor protéico total através do clássico método de

KJELDHAL, adotando-se o fator de 6,25 para a correlação a partir dos teores de

nitrogênio total (OFFICIAL METHODS OF ANALYSrS, 1984).

4.8.2.2. UPÍDEOS

BIBLiOTECA
Faculdade de Ciéndas farmacêutica5

Universidade de S50 Paulo
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4.8.2.2.1. LIPÍDEOS TOTAIS

A fração lipídica total foi obtida por extração com solvente orgânico. A

amostra era triturada em gral e então transferida para um extrator contínuo de

Soxhlet com refluxo de hexano por 4 horas. O resíduo era submetido a uma nova

extração com solvente mais polar, no caso, a mistura de clorofórmio-metanol (2: 1

v/v) por mais 4 horas. Os extratos obtidos foram reunidos em evaporador rotativo

sob pressão reduzida. O material obtido reúne ácidos graxos, triglicerideos,

fosfolipídeos, carotenóides, pigmentos fotossintetizantes, esteróides e

hidrocarbonetos, sendo chamados de fração lipídica total (FERRAZ et aI., 1983).

4.8.2.2.2. ESTERlFICAÇÃO DE Acrnos GRAXOS

Efetuou-se a metilação dos ácidos graxos, segundo HARTMAN & LAGO

(1973), com KüH 0,5 N e solução reagente em metanol, visando a análise por

cromatografia gasosa.

4.8.2.2.3. PERFIL DOS Acrnos GRAXOS PRODUZIDOS

A cromatografia gasosa, para análise de ácidos graxos, foi realizada em

cromatógrafo VARIAN modelo 3400CX, equipado com: detector por ionização em

chama; injetor split, razão de 50: 1; coluna capilar de sílica fundida, 30 m de

comprimento x 0,30 mm de diâmetro interno e contendo 0,25J..Lm de polietileno glicol

(DB-WAX da J & W Scientific, Califórnia, USA) e Workstation Star

Chromatography. As condições cromatográficas foram: temperatura da coluna de

150°C por 11 min, programada até 215°C numa razão de 3°C/min; gás de arraste,

helio numa vazão de 1,5 rnL.min-1 com velocidade linear de 39,4 cm.s-1
; gás "make

up", helio a 30 rnL.min-1
; temperatura do injetor; 250°C; e temperatura do detector,

280°C (BRAGAGNOLO, 1997).
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4.8.2.3. CINZAS

o teor de cinzas foi obtido por gravimetria calcinando-se a biomassa,

previamente dessecada, em mufla a 550°C.

4.8.2.4. CARBOIDRATOS TOTAIS

Os carboidratos totais foram calculados por diferença.

4.9. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Os experimentos foram planejados de forma a se poder trabalhar com

diversas situações ambientais no reator, principalmente no que diz respeito a teores

de nitrogênio, na forma de concentração de amônia, bem como diversas

concentrações celulares. Assim, os fatores escolhidos para se poder conseguir isso

foram a concentração de ~CI no meio de alimentação (No) e a vazão específica de

alimentação (D). Considerando que o volume de líquido (V) no reator foi fixado em

9,0 L, D é uma função das vazões de alimentação (D = FIV). Na Tabela 2 podem ser

visualizados os experimentos realizados com o processo contínuo.

Tabela 2. Experimentos realizados

Experimentos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No
(mmoI.L-1

)

10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1

o
( dia -1)
0,055
0,083
0,110
0,140
0,170
0,220
0,055
0,083
0,110
0,170
0,220

F
(rnL.min -1)

0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00



5. RESULTADOS

5.1. VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DO BIORREATOR

Tendo em vista que para os balanços materiais do quimiostato são válidos

apenas para reatores homogêneos, antes de iniciar os cultivos, foi verificado se as

condições de trabalho (item 4.4) levariam à homogeneidade no biorreator. Para tanto,

foi utilizada a metodologia descrita por KOSHIMIZU et alo (1983), onde se emprega

a técnica do arraste de uma suspensão microbiana, suspensa em água destilada, do

biorreator por meio da entrada de água destilada e correspondente saída de suspensão

celular. No caso do biorreator estar sendo operado em condições que proporcionem a

homogeneidade ao sistema, a queda da concentração celular é exponencial.

Aplicando-se o logaritmo neperiano para essa função, tem-se que a taxa de diluição

do sistema (D), também denominada vazão específica de alimentação em cultivos

microbianos por processo contínuo, é igual ao valor da inclinação da correspondente

reta obtida.

Aplicando-se, então a metodologia descrita acima, foi obtido o resultado

apresentado na Tabela 3 e na correspondente Figura 4.

Tabela 3. Resultados obtidos no teste para verificação da homogeneidade do reator
pelo método do arraste

Tempo X Ln(X)
(horas) (mg.L-1

)

O 466 6,144186
17 444 6,095825
24 430 6,063785
36 422 6,045005
48 407 6,008813
60 395 5,978886
70 390 5,966147
80 378 5,934894
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y =-O,0025x + 6,1363

R' =0,9908

6,2

6,15

6,1

X
c: 6,05

...I

6

5,95

5,9
O 10 20 30 40 BJ 60 70 80 90

tempo (horas)

Figura 4. Logaritmo neperiano da concentração celular (In X) em função do tempo.

Observando-se a equação de reta inserida na Figura 4, podemos concluir que

a seguinte função foi obtida:

Ln X = -0,0025 .t + 6,1363

Ou seja, o valor de O obtido pela regressão (teórico) foi de 0,0025 h-I

Confrontando esse valor teórico de O com o correspondente valor de trabalho

de D, que foi o valor de D real, podemos verificar se o reator é homogêneo, como já

comentado anteriormente.

Assim, foi calculado o valor do O real, que nada mais é que a razão entre a

vazão de água destilada adicionada ao sistema dividida pelo correspondente volume

de trabalho.
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Ou seja:

Volume de suspensão no biorretor = 9 L

Vazão de adição de água destilada = 0,408 rnL.min-1 = 24,5 rnL.h- 1

Calculando o valor real de D, temos:

- [F]= [24,So(mL
oh-1 )]= 0,00272 h-I

D - V 9000mL

Calculando a diferença percentual entre o valor real de D e o seu valor teórico

(obitdo pela regressão linear), temos:

o [0,00272 - 00025]Diferença percentual = '0100 = 8,8 %.
0,0025

Assim, considerando a relativa proximidade entre o valor real de D (D de

trabalho) e o valor obtido na regressão linear do logaritmo neperiano da concentração

celular em função do tempo, o biorreator foi considerado homogêneo.

5.2. RESULTADOS DOS CULTIVOS DAS. platensis

Foram acompanhados de tempos em tempos a concentração celular, pH,

concentração de amônia e concentração de carbonato total. Este último parâmetro

praticamente não teve variação nos diferentes experimentos realizados, com valores

muito próximos aos do meio de alimentação e, portanto não foram apresentados nas

tabelas de resultados. Os demais parâmetros avaliados, bem com a composição das

biomassas obtidas nos diferentes experimentos e também o perfil de ácidos graxos

nas frações lipídicas das biomassas são apresentados nas Tabelas e Figuras deste

item.
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Tabela 4. Resultados experimentais do experimento 1: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmo1.L-I

de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,055 dia-I.a

Tempo Processo Fb x: ~
(dias) de cultivo (rnL.min- l

) (mg.L-I) (mmoI.L-1
)° P.D.A.e 0,50 1100

1 P.D.A. 0,50 1031
f2 P.e. 0,50 1083

5 P.e. 0,50 1083
7 P.e. 0,50 1083
9 P.e. 0,50 1083
12 P.C. 0,50 1050
14 P.e. 0,50 977
16 P.e. 0,50 899
19 P.e. 0,50 890
20 P.e. 0,50 888
22 P.e. 0,50 890

0,0040
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

QH
9,2
9,4
9,5
9,8
9,8
9,8
9,5
9,5
9,5
9,9
9,9
9,9

Coloração da
cultura

microalgal
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde tíQico

a Experimento realizado a 9 klux e 30° e.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eprocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

rocesso contmuo.

1200 f;
.~

t0.0045

0.004
1000

0.0035

soa 0.003

~ 0.0025 ~
F~ ~OI 600 Eg 0.002 g --'-N

)(

0.0015 z400

0.001
200

0.0005

o I"" I" '-1 '·'·1·' .••.•.. la
o 5 10 15 20 25

Tempo (dias)

Figura 5. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 1 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônia,
numa vazão específica de alimentação de 0,055 dia-I).
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10.4

10.2

10.0

::I: 9.8Q.

9.6

9.4

9.2

9.0
O 5 10 15 20 25

Tempo (dias)

Figura 6. Valor de pH em função do tempo para o experimento 1 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,055
d" -I)la .

Tabela 5. Avaliação da S. platensis do experimento 1: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,055 dia- l

60,00 ± O,3a
23,70 ± 0,4 a

09,30 ± 0,3 a

07,00 b

Teor (%)Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1) 01,80c

Palmítico (16:0) 47,80c

Palmitoléico (16:1) 07,70 c
Esteárico (18:0) _c
Oléico (18:1) 06,50c

Linoléico(18:2) 13,40 c
y-Linolênico (18:3) 21,50c

Araguídico (20:0) 01,30c
aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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Tabela 6. Resultados experimentais do experimento 2: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão eSEecífica de alimentação de 0,083 dia-I. a

Tempo Processo Fb :xc ~
(dias) de cultivo (rnL.rnin- l

) (mg.L-I) (mmoI.L-I)° P.D.A.c 0,75 678
1 P.D.A. 0,75 700
2 P.D.A. 0,75 760
3 P.D.A. 0,75 970
7 P.c. f 0,75 906
9 P.c. 0,75 850
12 P.c. 0,75 783
14 P.c. 0,75 761
16 P.c. 0,75 768
19 P.c. 0,75 768
21 P.c. 0,75 773
22 P.c. 0,75 770

0,006
0,006
0,006
0,006
0,006

0,0059
0,0050

QH
9,2
9,2
9,4
9,4
9,4
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

Coloração da
cultura
mi~al

verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde tíQico

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
CProcesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
f,p •rocesso contmuo.

1200 0.007

1000 0.006

800
0.005

:..J 0.004 ~ l_xl
OI 600

o I-:-NIE E- 0.003 E
>< -

400 z
0.002

200 0.001

o I I , , , I ' , , , I ' , , , I I , , , I I O

O 5 10 15 20

Tempo(dias)

Figura 7. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 2 (cultivo contínuo iniciando em t=7 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônia,
numa vazão específica de alimentação de 0,083 dia-I).
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9.6
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Figura 8. Valor de pH em função do tempo para o experimento 2 (cultivo contínuo
iniciando em t=7 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,083
d" -I)la .

Tabela 7. Avaliação da S. platensis do experimento 2: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,083 dia-I.

Teor (%)

72,50 ± 0,4a

16,50± 0,6a

09,00 ± 0,4a

02,00 b

Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1) 02,50c

Palmítico (16:0) 48,80 c
Palmitoléico (16: 1) 04,00 c

Esteárico (18:0) 01,00 c

Oléico (18: 1) 08,00 c
Linoléico (18:2) 13,70 c
y-Linolênico n-6 (18:3) 20,50 c

Araguídico (20:0) 01,50 c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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Tabela 8. Resultados experimentais do experimento 3: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão esgecífica de alimentação de 0,11 dia- I
.
a

Tempo Processo Fb XC ~
(dias) de cultivo (mL.min- l

) (mg.L-I) (mmol.L-I)° P.D.A.
e

1,0 313
2 P.D.A. 1,0 400
5 P.D.A. 1,0 450

f7 P.c. 1,0 490
9 P.c. 1,0 510
12 P.c. 1,0 550
14 P.c. 1,0 550
16 P.c. 1,0 545
17 P.c. 1,0 531

0,0023
0,0036
0,0049
0,0068
0,0072
0,0066

QH
9,2
9,3
9,5
10
10
10
10
10
10

Coloração da
cultura

microalgal
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde tíQico

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eProcesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

rocesso contmuo.

600 I I 0,0080

/ I ~
0,0070

500 I t0,0060 _
400

!300r /
l0,0050 -'=:! I----x·

0,0040 I i • N I

200
0,0030 z

0,0020

100 + i 0,0010

o I I , , , I ' I , I I ' I I 1 I I , , , I 0,0000

o 5 10 15 20

Tempo (dias)

Figura 9. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 3 (cultivo contínuo iniciando em t=7 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.CI de cloreto de amônia,
numa vazão específica de alimentação de 0,11 dia-I).
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Figura 10. Valor de pH em função do tempo para o experimento 3 (cultivo contínuo
iniciando em t=7 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
mmol.L'1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,11 dia-I).

Tabela 9. Avaliação da S. platensis do experimento 3: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 10 rnrnol.L,1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,11 dia,l.
Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1)
Palrnitico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18:0)
Oléico (18:1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araquídico (20:0)

Teor (%2

55,78 ±O,3a
20,85 ± O,4a
09,50± 0,7a

13 85b,

c

42,80c

09,00 c

04,50 c

10,50 c

14,30 c

18,90c

c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico

verde
amarelado

amarelo
amarelo
amarelo
Células
mortas

gH
9,2
9,4
9,6
9,6
9,6
9,6

9,5
9,5
9,4
9,4

0,0022
0,0300
1,0000
1,0000

1~0000

I~OOOO

1~0000

1~0000

353
247
186
160

413
686
715
608
527
500

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

Fb ~ ~
(rnL.min-1

) (mg.L-1
) (mmoI.L-1

)

P.c.
P.c.
P.c.
P.c.

P.D.A."
P.D.A.
P.C. f

P.c.
P.c.
P.c.

Processo
de cultivo

o
1
2
5
7
9

12
14
16
19

Tempo
(dias)

Tabela 10. Resultados experimentais do experimento 4: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,14 dia-1
.
a

Coloração da
cultura

microalgal

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eprocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
~P ,rocesso contmuo.
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Figura 11. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 4 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,14 dia-I).
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Figura 12. Valor de pH em função do tempo para o experimento 4 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,14 dia-I).
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Tabela 11. Resultados experimentais do experimento 5: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão esgecífica de alimentação de 0,17 dia-' a

Fb ~ ~
(rnL.min-') (mg.L-') (mmoI.L-')

1,5 413
1,5 550
1,5 412
1,5 334
1,5 210

Coloração da
cultura

rnicroalgalpH
9,2
9,2
9,3
9,5
9,4

0,0022
0,3000
0,5000

verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico

verde
1,0000 9,4 amarelado
10,0000 9,4 amarelo

Células
mortas

154
46

1,5
1,5

P.D.A. e

P.D.A.
P.c. f

P.c.
P.c.

P.c.
P.c.

Processo
de cultivo

O
1
2
5
7

9
12

Tempo
(dias)

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eprocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

rocesso contmuo.
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Figura 13. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 5 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,17 dia-1
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Figura 14. Valor de pH em função do tempo para o experimento 5 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
rnrnol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,17 dia-I).
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Tabela 12. Resultados experimentais do experimento 6: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1

de cloreto de amônio, numa vazão esgecífica de alimentação de 0,22 dia-1
a

Fb ~ ~
(mL.min-1

) (mg.C1
) (mmol.L-I)

413 0,01

9,4
9,3
9,2

Tempo
(dias)

O

1
2
3

Processo
de cultivo
P.D.A. e

P.c. f

P.c.
P.c.

2,0
2,0
2,0

350
210
45

1,00
10,00
10,00

Coloração da
cultura

2tL_ microalgal
9,2 verde típico

verde
amarelado

amarelo
amarelo
Celulas
mortas

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eProcesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônio como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

rocesso contmuo.

soor:
I • r10

400
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Figura 15. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 6 (cultivo contínuo iniciando em t=1 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 10 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,22 dia-I).



58

10.6

10.4

10.2

10

:J: 9.8a.

9.6

9.4

9.2

9

O 2 4

Tempo (dias)

Figura 16. Valor de pH em função do tempo para o experimento 6 (cultivo contínuo
iniciando em t= 1 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 10
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,22 dia-I).
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Tabela 13. Resultados experimentais do experimento 7: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-'
de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,055 dia-'.a

16 P.c. 0,5

Fb x:
(rnL.min") (mg.L-')

Coloração da
cultura

E!t microalgal
0,005000
0,007400
0,000120
0,000848
0,000542
0,000972

9,2 verde típico
9,4 verde típico
9,4 verde típico
9,4 verde típico
9,5 verde típico
9,5 verde típico

verde
0,000100 9,5 amarelado

verde
0,000100 9,5 amarelado

~
(mmol.L-')

540

509

610
690
625
585
538
565

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

P.D.A.e

P.c. f

P.c.
P.c.
P.c.
P.c.

P.c.

Processo
de cultivo

o
2
5
7
9
12

14

Tempo
(dias)

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
'1>rocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

rocesso contmuo.

800 I T o,ooao

700 + -'li +0,0070
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>< 300 0,0030 z

200 + \ +0,0020

100 + \ .. • -----l. + 0,0010
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Figura 17. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 7 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L·1 de cloreto de amônia,
numa vazão específica de alimentação de 0,055 dia-i).
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10.2

10.0

:I: 9.8Co

9.6

9.4

9.2

9.0
O 5 10 15 20
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Figura 18. Valor de pH em função do tempo para o experimento 7 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,055
d" -I)la .

Tabela 14. Avaliação da S. platensis do experimento 7: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem recic1o, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,055 dia- 1

.

Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1)
Palmítico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18: O)
Oléico (18:1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araguídico (20:0)

Teor (%)

18,00 ± 0,4a

08,05 ± O,3a

08,90 ± 0,7a

65,05b

c

44,60C

05,20c

02,70c

15,lOc

1O,40c

22,00c
c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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Tabela 15. Resultados experimentais do experimento 8: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão eSQecífica de alimentação de 0,083 dia-! a

19 r.c. 0,75

Fb ~ ~
(rnL.min- l

) (mg.L-1
) (mmoI.L-1

)

Tempo
(dias)

°1
4
7
10
12

14

17

Processo
de cultivo
P.D.A.~

P.D.A.
P.D.A.
P.c. f

P.c.
P.c.

P.c.

P.c.

0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75

278
340
450
528
530
534

469

520

520

0,0005
0,0010
0,0010

0,0010

0,0010

0,0010

QH
9,2
9,2
9,4
9,5
9,6
9,9

10

10

10

Coloração da
cultura

rnicroalgal
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico

verde
amarelado

verde
amarelado

verde
amarelado

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
'1>rocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp .rocesso contmuo.
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600 0.0012

500 0.001
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Figura 19. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 8 (cultivo contínuo iniciando em t=7 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,083 dia-I).

10.6

10.4

10.2

10.0

:I: 9.8Q,

9.6

9.4

9.2

9.0

o 5 10 15 20

Tempo (dias)

Figura 20. Valor de pH em função do tempo para o experimento 8 (cultivo contínuo
iniciando em t=7 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1
mmol.L- I de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,083
d" -1)la .
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Tabela 16. Avaliação da S. platensis do experimento 8: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,083 dia-I.
Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1)
Palmítico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18: O)
Oléico (18:1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araquídico (20:0)

Teor (%)

16,05 ± O,Sa
06,07 ± 2a

09,00 ± 0,9a

68,43 b

c

44,40c

03,50c

02,80c

17,20c

11,SOc
20,60c

c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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Tabela 17. Resultados experimentais do experimento 9: cultivo de S. platensis, com
processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-1

de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,11 dia- I
.
a

22 P.c. 1,0

Fb ~ ~
(mL.min- l

) (mg.L- I
) (mmol.L-1

)

Coloração da
cultura

2H microalgal

0,000400
0,001000
0,001000
0,000223

200
250
300
418
380
358
458

9,20 verde típico
9,20 verde típico
9,30 verde típico
9,40 verde típico
9,60 verde típico
9,95 verde típico
10,15 verde típico

verde
446 0,000453 10,10 amarelado

verde
422 0,000100 10,00 amarelado

verde
460 0,000100 10,00 amarelado

verde
414 0,000100 10,00 amarelado

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

P.c.

P.c.

P.c.

P.D.Ae

P.D.A
P.c. f

P.c.
P.c.
P.c.
P.c.

Processo
de cultivo

3

o
1
2

19

5
8
10

16

13

Tempo
(dias)

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eprocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp .recesso contmuo.
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Figura 21. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 9 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo,
conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,11 dia-I),

10.6

10.4

10.2

10.0

::t: 98a.

9.6

9.4

9.2

9.0
o 5 10 15 20 25

Tempo (dias)

Figura 22. Valor de pH em função do tempo para o experimento 9 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1
mmoLL-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,11 dia-I).
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Tabela 18. Avaliação da S. platensis do experimento 9: biomassa obtida em processo
contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio de
alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de
alimentação de 0,11 dia-I.
Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de AcidosGraxos
Miristoléico (14: 1)
Palrnítico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18:0)
Oléico (18:1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araguídico (20:0)

Teor (%)

18,00 ± O,Sa

07,12 ± 2,4a

09,20± 0,3 a

6S,68b

c

32,90c

c

-e

31,30 c

13,00 c

22,80 c
c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típ'ico

QH
9,20
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,31
9,50
9,50

0,031
0,100
0,613
0,500
0,490
0,500
0,480

° P.D.A.
c

1,5 300
1 P.D.A. 1,5 360
2 P.D.A. 1,5 410

f4 P.c. 1,5 550
7 P.c. 1,5 262
9 P.c. 1,5 240
12 P.c. 1,5 227
13 P.c. 1,5 227
17 P.c. 1,5 229

Tempo Processo Fb XC ~
(dias) de cultivo (rnL.min- l

) (mg.L-I) (mmoI.L-I)

Tabela 19. Resultados experimentais do experimento 10: cultivo de S. platensis,
com processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1
mmol.L-1 de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,17 dia-la

Coloração da
cultura

microalgal

Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação.
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
eprocesso descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp ,

recesso contmuo.

0.6

600 0.5

::: l_x400 0.3 ~ I-'-N
-~ zci> 300 0.2.s

><

200 0.1

100 O

20o 10

o Tempo (dias)

Figura 23. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 10 (cultivo contínuo iniciando em t=4 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.CI de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,17 dia-I).
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10.2
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J: 9.8Co

9.6

9.4

9.2
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Figura 24. Valor de pH em função do tempo para o experimento la (cultivo
contínuo iniciando em t=4 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo
1 mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,17
d' -1)la .

Tabela 20. Avaliação da S. platensis do experimento 10: biomassa obtida em
processo contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio
de alimentação contendo 1 mmol.L- 1 de cloreto de amônio, numa vazão específica
de alimentação de 0,17 dia,l.
Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1)
Palmítico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18:0)
Oléico (18:1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araguídico (20:0)

Teor (%)

20,00 ± 0,7a

12,03 ± 2,3a
09,20 ± 0,4a

58,77b

c

47,00c
03,50 c
02,57 c

14,80 c

12,50 c

19,63 c
c

aem relação à biomassa seca.
bvalor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.
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verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde típico
verde tíEico

pH
9,2
9,2
9,4
9,4
9,4
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

0,031
0,100
0,613
0,500
0,490
0,500
0,480
0,500
0,480
0,480

° P.D.A.~ 2,0 250
1 P.D.A. 2,0 320
2 P.c. f 2,0 350
5 P.c. 2,0 150
7 P.c. 2,0 150
9 P.c. 2,0 148
12 P.C. 2,0 148
14 P.c. 2,0 148
16 P.c. 2,0 150
19 P.c. 2,0 148
20 Pc. 2,0 148
22 P.c. 2,0 150

Tempo Processo Fb XC ~
(dias) de cultivo (rnL.min-'2 (rng.C') (mmoI.L-J

)

Tabela 21. Resultados experimentais do experimento 11: cultivo de S. platensis,
com processo contínuo sendo conduzido com meio de alimentação contendo I
mmol.L-J de cloreto de amônia, numa vazão específica de alimentação de 0,22 dia- J

.
a

.

Coloração da
cultura

rnicroalgal

a Experimento realizado a 9 klux e 30° C.
bvazão de alimentação
cconcentração celular, expressa em massa seca.
dmolaridade da concentração de amônia total na fase líquida do biorreator.
~'processo descontínuo alimentado, com cloreto de amônia como fonte de nitrogênio,
utilizado como cultivo preliminar ao cultivo contínuo.
fp .

rocesso contmuo.
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Figura 25. Concentração celular (X) e concentração de amônia (N) em função do
tempo para o experimento 11 (cultivo contínuo iniciando em t=2 dias, sendo
conduzido com meio de alimentação contendo 1 mmol.L-1 de cloreto de amônio,
numa vazão específica de alimentação de 0,22 dia-I).
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10.2
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:::c 9.8a.
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Figura 26. Valor de pH em função do tempo para o experimento 11 (cultivo contínuo
iniciando em t=2 dias, sendo conduzido com meio de alimentação contendo 1
mmol.L-1 de cloreto de amônio, numa vazão específica de alimentação de 0,22 dia-I).
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Tabela 22. Avaliação da S. platensis do experimento 11: biomassa obtida em
processo contínuo, em regime permanente, sem reciclo, sendo conduzido com meio
de alimentação contendo 1 mmol.L- l de cloreto de amônio, numa vazão específica
de alimentação de 0,22 dia-I.
Parâmetro avaliado
Composição da Biomassa
Proteína
Lipídio
Cinzas
Carboidratos
Perfil de Acidos Graxos
Miristoléico (14: 1)
PaImítico (16:0)
Palmitoléico (16: 1)
Esteárico (18:O)
Oléico (18: 1)
Linoléico (18:2)
y-Linolênico (18:3)
Araguídico (20:0)

Teor (%)

23,03 ± O,3a
11 25 ±2 2 a, ,
09,30 ± 0,7 a

56,55b

c

46 °c,
2,57 c

3,15 c

19,0 c

11,0c
18,2 c

c

aem relação à biomassa seca.
bvaIor obtido por diferença em relação à biomassa seca.
cem relação à fração de ácidos graxos da biomassa.



6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os meios de cultura para o crescimento e produção de biomassa de Spirulina

podem ser aqueles constituídos somente de nutrientes inorgânicos ("clean methods")

ou também meios com resíduos inorgânicos combinados com material orgânico

("waste methods") (OSWALD, 1980), com fontes de nitrogênio mais simples ou

mais complexas, respectivamente, embora em ambos os tipos de meios possa haver a

presença de fontes de nitrogênio amoniacais. Assim, tendo este trabalho a finalidade

de uma avaliação mais segura da influência do fornecimento de nitrogênio amoniacal

no crescimento e composição da S. platensis, optou-se pela utilização de meio de

cultivo mineral.

Um parâmetro de intensa influência no crescimento de microrganismos

fotossintetizantes, onde se inclui a S. platensis, é a intensidade luminosa. Observa-se

a dependência do crescimento celular em função da intensidade luminosa. Dessa

forma, há correspondência entre o aumento da energia luminosa recebida e o

crescimento celular, limitada, entretanto, por certos mecanismos enzimáticos do

microrganismo. Este limite é denominado ponto de saturação luminosa, sendh da

ordem de 5 a 10 kIux para cianobactérias (BALLONI et aI., 1980; RANGEL-YAGUI

et aI., 2004; DANESI et aI., 2004; MORlST, 2001). Essa grande variação decorre de

muitos fatores, como tipo de reator, espécie microbiana, temperatura, entre outros. A

intensidade luminosa em nossos experimentos foi de 9 kIux, uma intensidade não tão

alta que fosse capaz de uma foto-inibição (o que pode ser visto nos experimentos 1

3, 7-11) e nem tão baixa que fosse incapaz de fornecer a quantidade de energia

suficiente para o complexo aparelho fotossintético (o que pose ser visto nos

experimentos 1-3, 7-11).



73

Outro fator chave no cultivo de algas é a agitação da cultura, responsável por

manter as células em suspensão no meio líquido, prevenir sedimentação e

homogeneizar nutrientes, temperatura e luz (BECKER & VENKATARAMAN ,

1980). É importante ajustar a velocidade de agitação do sistema ao tempo de geração

do microrganismo a ser cultivado para evitar o rompimento de tricomas

(LITCHFIELD, 1977). Tendo em vista estas considerações, utilizou-se uma agitação

de 140 rpm, que através de análises microscópicas garantiram que os tricomas não

fossem rompidos e garantiu-se uma homogeneização do meio de cultivo, como se

observou no capítulo anterior. A homogeneização do sistema é um fator

determinante para o quimiostato, onde, fixando-se uma determinada vazão específica

de alimentação do meio nutriente, se deseja a obtenção de condições constantes ao

longo do tempo, de forma que também sejam válidos os balanços materiais para esse

tipo de processo. De fato, essa condição permite que seja concluído que num

processo contínuo operando em regime permanente (regime estacionário), sem

reciclo de células, em condições onde a taxa de morte possa ser desprezível, a

velocidade específica de crescimento é numericamente igual à vazão específica de

alimentação do meio nutriente (HAYTER et aI., 1993).

BOUSSIBA (1989), MAHAJAM & KAMAT (1995) e SASSANO (1999) já

demonstraram que a uréia é uma ótima fonte de nitrogênio para produção de ácidos

graxos polinsaturados pela S. platensis. Estes autores trabalharam ou com o processo

descontínuo de cultivo ou com o processo o descontínuo alimentado, e ficou claro

que a uréia é uma fonte de nitrogênio que pode ser utilizada para a produção de

microalga com teores altos de ácidos graxos polinsaturados, independentemente do

processo utilizado, desde que não adicionada em velocidades que levem a niveis
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inibitórios de amônia no meio de cultivo. No entanto, considerando a preferência da

Spirulina por fonte de nitrogênio amoniacal (BOUSSIBJ\ 1989), pois a amônia é a

forma de nitrogênio a ser incorporada nos aminoácidos, seria esperado que a

principal causa da não obtenção de resultados satisfatórios com esta fonte de

nitrogênio até o momento fosse a escolha inadequada do processo de cultivo. Assim,

o processo contínuo de cultivo, devido à sua ampla possibilidade de combinação de

vazões de alimentação de doma e de concentrações de nutriente(s) no meio afluente

poderia viabilizar o uso desta fonte de nitrogênio. De fato, a utilização do processo

contínuo, assim como o processo descontínuo alimentado (CARVALHO et aI.,

2004), pennitiu que a S. platensis crescesse adequadamente com a utilização de

cloreto de amônia como fonte de nitrogênio, com obtenção de regime permanente em

muitos dos experimentos realizados. Ademais, devido ao fato da obtenção deste

regtme de cultivo, foi possível uma avaliação mais segura da relação entre as

condições de cultivo e composição de biomassa obtida que nos processos

descontínuos, caracterizados quase sempre pela variação das concentrações de

nutrientes no decorrer do tempo.

Segundo MILLER & COLMAN (1980), a forma de carbono

preferencialmente assimilada por cianobactérias é o bicarbonato, sendo o pH ideal de

cultivo aquele que assegure o maior deslocamento do equilíbrio químico no sentido

de sua formação. No meio de cultivo, foi assegurada esta condição trabalhando-se

com pH de 9,2, o que garantiu uma grande quantidade de bicarbonato disponivel para

a célula, de modo que a fonte de carbono não fosse limitante para o crescimento

microbiano.
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A seguir, é apresentada uma abordagem mais específica dos experimentos

realizados, ou seja, são discutidos a composição da biomassa obtida (item 6.1), bem

como os parâmetros cinéticos (item 6.2), frente às condições experimentais adotadas

neste trabalho.

6.1. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA OBTIDA

Na Tabela 23 é apresentado um resumo das condições impostas nos

experimentos realizados, bem como os correspondentes níveis de concentração

celular e concentração da amônia no meio de cultivo. Também é apresentado um

resumo da composição da biomassa obtida para cada condição de trabalho.
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Verifica-se que a composição centesimal da microalga foi bastante variável

com as condições impostas ao sistema. O teor de proteína na biomassa obtida foi

uma função da quantidade da fonte de nitrogênio fornecida ao reator, sendo crescente

até velocidades de alimentação de cloreto de amônio da ordem de 0,8 mmoI.L-1.d-1.

De fato, o máximo valor de teor protéico na biomassa (PTN = 72,5 %) foi obtido

quando do emprego de DNO = 0,83 mmoI.L-1.dia-1 (Figura 27), correspondente ao

trabalho com uma vazão específica de alimentação de 0,083 dia-I e uma concentração

de cloreto de amônio do meio de entrada de 10 rnrnoI.L-1 (experimento 2- Tabela 23).

Pode-se constatar também que nos experimentos onde a concentração de cloreto de

amônio no meio de entrada foi menor (experimentos 8 a 11- Tabela 23), as

porcentagens de proteínas nas biomassas obtidas foram bem menores, chegando a

teores máximos da ordem de 23 % (experimento I I). Adicionalmente, observando-se

a Figura 27, verifica-se que, mesmo com velocidades de alimentação da fonte de

nitrogênio muito baixas para o sistema em estudo (D"No < 0,1 mmol.L-1.dia-1
), o teor

de proteína na biomassa não foi menor que 15 %. Isto pode indicar que mesmo com

concentrações de nitrogenio no reator muito baixas, a faixa de 15-20 % de teor

protéico na biomassa seca seria o nível mínimo de proteína em sua composição. Esta

baixa porcentagem de proteínas obtida em experimentos com reduzidas quantidades

de nitrogênio adicionadas ao cultivo também já foram observadas por outros autores

utilizando processos descontínuos de cultivo, como SASSANO (1999), BOUSSIBA

(1989), MAHAJAM & KAMAT (1995). Isto poderia ser explicado pelo

metabolismo da célula ser deslocado para a produção de moléculas de maior teor de

energia quando houvesse carência da fonte de nitrogênio. Dessa forma, a célula
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aproveitaria a energia que é fornecida ao sistema, produzindo moléculas de reserva,

como lipídios e/ou polissacarideos. Toda esta variação da composição centesimal da

microalga está em acordo com as informações da literatura, que demonstram que a

forma de como a microalga é cultivada é que vai dar sua composição, principalmente

no seu conteúdo de proteína, pigmentos, carboidratos e lipídios (MAHNAM &

KAMAT, 1995, SASSANO, 1999).
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Figura 27. Porcentagem de proteína na biomassa seca (PTN) em função da
velocidade de fornecimento da fonte de nitrogênio (D.No) para concentrações de
NI--4Cl no meio de alimentação iguais a 1mmolar (-) e 10 mmolar ( • ).

Quanto à porcentagem de cinzas produzida, não houve· uma diferença

significativa entre os experimentos, sendo obtidos teores em tomo de 9 %.

A porcentagem de carboidratos totais produzida foi determinada por

diferença, entre os nutrientes descritos acima (proteínas, lipídios e cinzas). Os teores

de carboidrato, principalmente nos ensaios conduzidos com baixa velocidade de
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fornecimento da fonte de nitrogênio, foram bastante elevados (Figura 28), indicando

que a energia provinda da fotossíntese foi canalizada para a biossíntese de

carboidratos em caso de carência de fornecimento de nitrogênio. Isto foi evidenciado

em outro trabalho realizado com carência de nitrogênio no meio de cultivo, onde a

microalga, cultivada por processo descontínuo, também produziu uma maior

porcentagem de carboidratos (RANULFO, 2003). Tendo em vista o interesse atual

para determinados polissacarídeos obtidos a partir da Spirulina, estudos futuros

devem ser realizados nessa direção, principalmente no tocante à caracterização da

fração polissacarídica da biomassa.
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Figura 28. Porcentagem de carboidrato na biomassa seca (CARB) em função da
velocidade de fornecimento da fonte de nitrogênio (D.No) para concentrações de
~CI no meio de alimentação iguais a lmmolar (-) e 10 mmolar (~).

Como pode ser visto nas tabelas do capítulo 'RESULTADOS' referentes às

análises de ácidos graxos na fração lipídica das biomassas, o cloreto de amônio como
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fonte de nitrogênio, assim como a uréia, também pode ser considerado uma ótima

fonte para produção destes ácidos graxos, visto que a S. platensis, quando produzida

por processo contínuo de cultivo, apresentou um perfil de ácidos graxos bastante

interessante com relação ao processo de cultivo descontínuo alimentado e

descontínuo clássico, produzindo ácidos graxos com perfil similar e às vezes

produzindo ácidos graxos que não foram detectados nos outros processos relatados

acima (BOUSSffiA, 1989; MAlWAM & KAMAT, 1995; SASSANO, 1999). Foi

encontrada uma ampla faixa de quantidade produzida de ácidos graxos entre os

experimentos, como já tinha sido demonstrado por outros autores, pois a quantidade

e o perfil destes ácidos graxos estão totalmente relacionados com a forma como a

microalga é cultivada (FUNTEAU et al., 1997; MAlWAN & KAMAT, 1995;

SASSANO, 1999).

Foi possível notar pela média dos ácidos graxos produzidos pela S. platensis

que a biomassa obtida em todos os experimentos apresentou uma grande quantidade

de ácidos graxos polinsaturados, como o linolêico e o Y-linolênico, indicando que

este ácido graxo é um elemento importante na constituição da !:>pirulina, como já

observado anteriormente em cultivos dessa microalga em processos descontínuos

(COHEN, 1990; MAHAJAN & KAMAT, 1995; SASSANO, 1999).

Analisando-se a porcentagem e o perfil dos ácidos graxos na fração lipídica

da biomassa obtida em regime permanente, pode-se constatar que a maior

porcentagem do ácido graxo y-linolênico ocorreu no experimento número 9,

correspondendo à menor concentração de cloreto de amônia estudada (1 mmoI.L- l
),

numa vazão específica de alimentação de 0,110 dia-I.
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6.2. AvALIAÇÃü DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DO CRESCIMENTO

MICROBIANO

Na Tabela 24 é apresentado um resumo das condições impostas nos

experimentos realizados, bem como os correspondentes níveis de concentração

celular e concentração da amônia no meio de cultivo. Também são apresentados os

parâmetros cinéticos obtidos nesses cultivos, como fàtores de conversão e

produtividades obtidas.



Tabela 24. Resultados experimentais obtidos e parâmetros cinéticos calculados 
E N a Ob O'N c X d N e v f y g P h P 1 P J P k xp. O , O P P 1 X!N PTN/N X PTN LIP CARB 

(nunol,L"l) (dia,l) (mmoI.L,ldia,l) (mg,L"l) (mmoI.L'I) (mg.mg'l) (mg.mg'l) (mg,L"l.dia'l) (mg.L'ldia' l) (mg,L"l .dia' l) (mg .L'I .dia' l) 

10 0,055 0,55 890 0,0001 1,66 1,00 48,95 29,4 11,6 3,4 

2 10 0,083 0,83 770 0,0060 1,44 1,04 63,91 46,3 10,5 1,3 

3 10 0,110 1,10 550 0,0070 1,03 0,57 60,50 33 ,7 12,6 8,4 

41 10 0,140 1,40 

51 10 0,170 1,70 

6 1 10 0,220 2,20 

7 1 0,055 0,055 520 0,0001 9,72 1,75 28,60 5,1 2,3 18,6 

8 1 0,083 0,083 520 0,001 9,73 1,61 43,16 7,1 2,6 29,5 

9 0,110 0,110 414 0,0001 7,74 1,39 45,54 8,2 3,2 29,9 

10 1 0,170 0, ]70 230 0,5 8,6 1,72 38,18 7,8 4,7 23,0 

11 0,220 0,220 150 0,5 5,61 1,29 33,00 7,6 3,7 18,7 

• concentração de cloreto de amônio no meio de alimentação 
b vazão específica de alimentação 
c velocidade de fornecimento de cloreto de amônio ao biorreator 
d concentração celular obtida em regime permanente 
e concentração de amônia na fase líquida do meio presente no reator 
f fator de conversão de nitrogênio em células 
g fator de conversão de nitrogênio em material protéico 
h produtividade em células 
I Produtividade em proteínas 
J produtividade em lipídios 
k produtividade em carboidratos 
I experimento onde não foi possível obter regime permanente 

00 
N 
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Verificou-se que nas condições estudadas não foi constatada a presença de

biomassa nos experimentos 4, 5, e 6 (experimentos com vazões de alimentação de

0,140, 0,170 e 0,220 dia-I, respectivamente, e concentração de 10 mmoLL-1 de

~CI no meio de entrada), pois como pode ser visto nos resultados referentes a

estes experimentos, apresentados no capítulo anterior, e na Tabela 24, não foi

possível a obtenção de regime permanente. Este comportamento foi devido ao fato da

concentração de amônia ter atingido concentração muito alta, alcançando, no final

desses experimentos, 10 mmoLL-1
, seguramente tóxica para a Spirulina, uma vez que

estudos anteriores com este microrganismo concordam que concentrações da ordem

de 2rnmoLL-1 já levam a inibição do crescimento celular (ABELIOVlCH & AZOV,

1976; BELKIN & BOUSSffiA, 1991, CARVALHO et al., 2004).

Segundo PIORRECK et aI. (1984), a carência desta fonte de nitrogênio

também pode afetar o crescimento celular. De fato, esse fenômeno pode ser

observado quando se avalia os resultados dos experimentos 7 a 9, caracterizados

pelas vazões de alimentação mais baixas com uma concentração de cloreto de

amônio no meio de entrada 10 vezes mais baixa que nos ensaios 1 a 6. Nesses

experimentos (7 a 9), com baíxo fornecimento da fonte de nitrogênio, e com níveis

de amônio no meio de cultivo da ordem de 0,1 IlmoLL-\ a coloração das células no

reator chegava à tonalidade amarelada, indicando que devido à carência de

nitrogênio, até mesmo a síntese de pigmentos, como a clorofila, pode ter sido

prejudicada. Esse fenômeno já havia sido verificado por PIRT et aI., 1987, que

observaram que a Spiru/ina cultivada em processo descontínuo com carência de

nitrogênio perde a sua cor verde-azulada. Assim, pôde ser constatado que nas
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condições estudadas o nitrogênio foi um nutriente limitante para o crescimento da

microalga.

De fato, considerando a fonte de carbono, em todos os experimentos, mesmo

nos cultivos onde a concentração celular era máxima no reator (experimentos 1 e 2),

sua concentração se manteve elevada, com valores superiores a 22 g.L-1
, expressos

em carbonato total (dados não mostrados), não se tomando, portanto, um nutriente

limitante para o crescimento microbiano (RANGEL-YAGUI et al., 2004). Porém, a

fonte de carbono utilizada foi a responsável pelo pH do meio. Isto se deve

principalmente pela quantidade deste nutriente no meio e pela sua alta capacidade de

se transformar em vários compostos como gás carbônico, bicarbonatos e carbonatos

(SIMMONS et al., 1979).

Foi obtido estado estacionário (regime permanente) em praticamente todos os

experimentos, exceto nos experimentos 4 a 6, conforme pode ser observado na

Tabela 24, devido à obtenção de valores inibitórios da concentração de amônia,

como comentado anteriormente. Nos cultivos onde se obteve regime permanente, os

valores das concentrações das variáveis medidas (concentração celular, concentração

de amônia e pH) permaneceram inalterados ao longo do tempo, como esperado para

este tipo de regime (PAMBOUKIAN, 2003). Também a concentração de carbonato

total permaneceu constante ao longo do tempo para todos os experimentos.

Assim, em todos os experimentos onde foi possível a obtenção de estado

estacionário, haveria a possibilidade de estendê-los por longos períodos de tempo,

sem mudanças nas condições ambientais no reator, principalmente no que se refere à

concentração de amônia, concentração celular e pH. Isto vai de encontro com o

evidenciado por FACCIOTTI (2001), pois se observou que o processo contínuo pode
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caracterizar-se fundamentalmente por ser um sistema que pode operar por longos

periodos de tempo em estado estacionário, decorrendo desta situação uma série de

vantagens em relação ao processo descontínuo tradicional.

Pode ser observado na Figura 29 que a concentração de células no regime

permanente (Xp), para todos os experimentos onde foi possível alcançar este tipo de

regime, foi uma função decrescente da vazão específica de alimentação (D),

independentemente da concentração de cloreto de amônio no meio de alimentação

(Immolar ou 10 mmolar). Isto dá uma indicação da importância da vazão específica

de alimentação na retirada de células no reator, pois quanto maior a vazão específica

de alimentação maior será vazão de retirada de meio do reator, também conhecida

como taxa de diluição ("dilution rate"), e consequentemente menor a concentração

celular no reator. Este tipo de comportamento é comum para os mais diversos

sistemas de cultivos microbianos (BORZANI et aI., 1976; HAYTER et aI., 1993;

BECHER et al., 1997; KIM et al., 1998). Essa retirada de células pela vazão de saída

de meio do reator foi a responsável por se atingir níveis menores de concentrações

celulares e consequentemente menores demandas de nitrogênio quando do emprego

de vazões mais altas de alimentação. Esse fenômeno associado às correspondentes

elevadas velocidades de fornecimento de cloreto de amônio ao sistema quando do

uso de No = 10 mmolar é que provavelmente levou aos níveis tóxicos de amônia no

meio de cultivo, o que levou à lavagem do sistema, observada nos ensaios 4 a 6.

Outra evidência da importância da vazão de retirada de meio na remoção de células

do sistema é encontrada na avaliação da Figura 30. Como se observa nesta Figura,

mesmo nos ensaios onde ficou bem caracterizada a limitação por nitrogênio (No = 1

mmolar), inclusive com implicações na composição da biomassa, como visto no item
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anterior, o aumento da velocidade de fornecimento de nitrogênio ao sistema (D"No)

não conseguiu impedir uma queda na concentração da biomassa no biorreator.
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Figura 29. Concentração celular obtida em regime permanente (Xp) em função da
vazão específica de alimentação (D) para concentrações de Nf4CI no meio de
alimentação iguais a lmmolar (-) e 10 mmolar (.Â).
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Figura 30. Concentração celular obtida em regime permanente (Xp) em função da
velocidade de fornecimento da fonte de nitrogênio (D·No) para concentrações de
NfLtCI no meio de alimentação iguais a lmmolar (-) e 10 mmolar ( ... ).

A Figura 31, como esperado, mostra que, de um modo geral, para uma

mesma vazão específica de alimentação, quando foi utilizada uma concentração de

la mmolar de cloreto de amônio no meio de entrada (No), foram atingidos maiores

IÚveis de concentração de amônia no tanque do que quando se utilizou uma

concentração de cloreto de amônio no meio de entrada de 1 mmolar.
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Figura 31. Logaritmo da concentração de amônia no reator no regime permanente
(Np) em função da vazão específica de alimentação (D) para concentrações de ~CI
no meio de alimentação iguais a lmmolar c-) e 10 mmolar ("').

A produtividade em células (Px) o regime permanente foi função

principalmente dos fatores vazão específica de alimentação, devido a sua influência

na retirada de células do reator, e da concentração de cloreto de amônia no meio de

alimentação, visto que influencia diretamente na velocidade de fornecimento de

nitrogênio ao sistema. De fato, pode-se notar na Figura 32 que em ambos os grupos

de experimentos (No = lmmolar e No = 10 mmolar) existe uma tendência da

produtividade aumentar até um patamar de vazão específica de alimentação (D) e

após chegar neste patamar, que para os dois e conjuntos de experimentos ficou entre

0,083 e 0,110 dia-I, começa a cair principalmente devido a força do arraste de

células devido ao aumento da vazão da bomba. Esta Figura também mostra
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claramente que os ensaios com No = 10 mmolar levaram a maiores produtividades

em células. Esses resultados, portanto, estão em concordância com trabalhos

descritos na literatura que evidenciaram a importância da vazão específica de

alimentação (BORZANI et aI., 1976; HAYTER et aI., 1993) e da concentração do

nutriente limitante no meio de alímentação(CHOI et al., 1996; KIM et al., 1997) nos

parâmetros cinéticos de cultivos microbianos. Os valores máximos de Px obtidos

neste trabalho foram da mesma ordem de grandeza daqueles obtidos em cultivos de

S. platensis por processo descontínuo, utilizando nitrato como fonte de nitrogênio

(DANESI et al., 2002), que é a fonte de nitrogênio classicamente utilizada para o

cultivo desta cianobactéria. Comparando os resultados deste trabalho com aqueles

onde foram utilizadas fontes de nitrogênio alternativas, utilizadas para o cultivo da S.

p/atensis por meio de processo descontínuo alimentado, os resultados máximos de Px

também podem ser considerados equivalentes, seja com cloreto de amônia

(CARVALHO et al., 2004) ou com uréia (DANESI et al., 2002; SANCHEZ-LUNA

et aI., 2004).
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Figura 32. Produtividade em células no regime permanente (Px) em função da vazão
específica de alimentação (D) para concentrações de NH4CI no meio de alimentação
iguais a lmmolar (-) e 10 mmolar ( ... ).

o comportamento da produtividade em proteínas (PPTN) em relação à vazão

específica de alimentação (D) praticamente apresentou o mesmo comportamento que

a produtividade em células (Px) para a concentração de cloreto de amônio no meio de

alimentação (No) igual aIO mmolar. No entanto, a tendência do aumento do teor

protéico da biomassa com o aumento de D para No = 1 mmolar compensou a menor

concentração celular obtida no reator quando do uso de maiores valores de D,

levando a um patamar de PPTN para D 2: 0,110 dia- l avaliados (Figura 33).
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Figura 33. Produtividade em proteínas no regime permanente (PPTN) em função da
vazão específica de alimentação (D) para concentrações de NH.Cl no meio de
alimentação iguais a lmmolar (-) e 10 mmolar (Â).

Considerando a produtividade em carboidratos (PCARB) e a produtividade em

lipídios (Pup), verifica-se que foram maximizadas em condições distintas. Enquanto

que os maiores valores de PCARB foram obtidos com baixos valores de cloreto de

amônia no meio de alimentação (No = lmmolar) (Figura 34), a Pup foi maximizada

com o mesmo valor de No que a produtividade em proteína (10 mmolar) (Figura 35).
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Observando-se a Figura 36, pode-se notar que as diferentes concentrações de

cloreto de amônio no meio de entrada (No) levaram a diferenças significativas nos

fatores de conversão de nitrogênio em células (YXiN), enquanto que essas diferenças

foram bastante diminuídas quando da comparação dos fatores de conversão de

nitrogênio em proteínas (YPTNiN). Isso pode ser provavelmente explicado pelo fato

da célula ter alterarado seu metabolismo e, conseqüentemente, sua composição em

função das condições de fornecimento de nitrogênio ao sistema. De fato, a Spirolina

apresentou-se com um teor protéico muito menor quando do trabalho com No de 1

mmolar, com conseqüente menor incorporação de nitrogênio. Dessa forma, nestes

ensaios estariam maximizados os fatores de conversão de nitrogênio em células.
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Mas, mesmo neste grupo de experimentos (No = lmmolar), pode ser verificada a

tendência da diminuição de YX/N com o aumento do fornecimento da fonte de

nitrogênio ao sistema (Figura 36), em concordância com os resultados obtidos com

processo descontínuo alimentado de cultivo utilizando esta mesma fonte de

nitrogênio (CARVALHO et al., 2004). O fato de que toda proteína tem em sua

composição átomos de nitrogênio, e que a proporção destes não é demasiadamente

diferente para os mais diversos tipos de proteína, pode possivelmente explicar os

valores mais próximos de YPTNIN encontrados nas mais diversas condições impostas

ao sistema.
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Figura 36. Fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N; ., No = 1 mmolar; ... ,
No = 10 mmolar) e fator de conversão de nitrogênio em proteínas (YPTNIN; o, No = I
mmolar;!::", No = 1O mmolar) em função da vazão específica de alimentação para
diferentes concentrações de :N}-4CI no meio de alimentação .
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Confonne relata MAXüN (1954), algumas das desvantagens do processo

contínuo são a dependência de equipamentos de transferência de fluidos (bombas

peristálticas) e possibilidade de contaminação por outros microrganismos devido a

grandes períodos de fennentação. Com relação ao equipamento, também tivemos

problemas, mas com relação à contaminação constatou-se que a S. p/atensis é um

excelente microrganismo para se trabalhar com este tipo de processo, visto que nas

observações microscópicas dos cultivos não se verificou contaminação com outras

microalgas, nem perda de cultivos por contaminação bacteriana. Isso pode ser

explicado pelo fato de ser trabalhar com elevados valores de pH (ILTS, 1980), meio

inorgânico (CIFERRI & TIBüNI, 1985) e presença de amônia no meio de cultivo

(BELKIN & BOUSSIBA, 1991).



7. CONCLUSÕES

Nas condições experimentais adotadas neste trabalho, os resultados obtidos

permitem concluir que:

- O processo contínuo mostrou-se adequado para cultivo de Spirulina platensis, pois

este microrganismo suportou bem as características deste processo, com

possibilidade de obtenção de regime permanente em várias condições experimentais

avaliadas.

- Em experimentos com velocidade de fornecimento de cloreto de amônio iguais ou

menores que 0,110 mmol.L-1.dia- l
, em regime permanente, a concentração de amônia

no reator foi da ordem de 0,1 J..I.molar, com as células apresentando coloração

amarelada.

- Em experimentos com velocidade de fornecimento de cloreto de amônio iguais ou

maiores que 1,40 mmoI.L-1.dia-J
, não foi possível a obtenção de regime permanente

devido aos níveis inibitórios de amônia no biorreator, chegando à lavagem do

sistema, com obtenção de concentração final de amônia igual a 10 mmolar.

- O maior valor de produtividade em células obtido (63,9 mg.L-1.dia- l
) foi da mesma

ordem de grandeza daqueles obtidos para processos descontínuos e descontínuos

alimentados utilizando nitrato de potássio e fontes de nitrogênio alternativas (cloreto

de amônio, uréia), respectivamente. Esse resultado foi decorrente do trabalho com

vazão específica de alimentação (D) de 0,083 dia-1 e concentração de cloreto de

amônio no meio de alimentação (No) igual a 10 mmolar.



97

- Os maior teor de proteína na biomassa de /)pirulina platensis foi de 72,5 %, com No

= 10 mmolar e D = 0,083 dia-I.

- Nos ensaios com No iguais a 1 mmolar houve um aumento substancial do conteúdo

de carboidratos nas biomassas obtidas, chegando a teores da ordem de 68 %.

- A melhor condição para se obter uma fração lipídica da biomassa rica em y

Linolênico (22,8 %) foi o trabalho com No = 1 mmol.L-1 e D = 0,110 dia-I.
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