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RESUMO 

 

 

JESUS, C. K. C. Reaproveitamento de meio de cultivo de Arthrospira platensis tratado 

por processos de microfiltração e ultrafiltração. 2016. 102 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo.   

 

 

Micro-organismos fotossintetizantes, incluído aqui o gênero Arthrospira, vêm sendo 

amplamente produzidos em larga escala em vários países, detendo um mercado que gera mais 

de 1 bilhão de dólares ao ano. A produção industrial utiliza grande volume de água com alta 

concentração salina para produzir milhares de toneladas de biomassa microalgal.  É crescente 

a utilização de tratamento de águas por processo de separação por membranas, demonstrando 

ser uma técnica que gera água de ótima qualidade, de instalação compacta e de fácil 

automação. No presente trabalho, foi avaliada esta tecnologia para o reaproveitamento do 

meio de cultura em novos cultivos de micro-organismos fotossintetizantes, visando contribuir 

para a sustentabilidade deste processo produtivo. O efluente do cultivo de Arthrospira 

platensis oriundo de processo descontínuo em minitanques foi submetido a tratamento por 

membranas de filtração tangencial, incluindo microfiltração (MF) (porosidades de 0,65 µm e 

de 0,22 µm) e ultrafiltração (UF) (peso molecular de corte de 5.000 Da), em pressões 

transmembrana (TMP) de 22,5 a 90 kPa. Os processos de MF levaram a reduções médias de 

53,9±1,3 % e 93,1±1,1 % de matéria orgânica natural (NOM) e pigmentos nos meios 

residuais, respectivamente. Com o uso de processos de UF, cujos meios foram previamente 

tratados por MF (0,22 µm e 22,5 kPa), as reduções médias de NOM e pigmentos foram de 

57,2±0,5 % e 94,0±0,8 %, respectivamente. Os processos de MF com TMP de 22,5 kPa 

levaram a concentrações celulares máximas (Xm) equivalentes às obtidas com meio novo.  O 

uso de membrana de 0,65 µm e TMP de 22,5 kPa levou a uma perda média de 2,9 %, 22,7 % 

e 16,4% dos nutrientes carbonato, fosfato e nitrato, respectivamente, mas a correção desses 

valores aos mesmos do meio padrão levou à obtenção dos mais altos valores de Xm 

(3586,6±80 mg L
-1

), produtividade em células (505,0±11,6 mg L
-1

 d
-1

) e fator de conversão de 

nitrogênio em células (29,6±0,7 mg mg
-1

). O teor protéico da biomassa foi estatisticamente 

igual ao da biomassa obtida de cultivo com meio padrão novo. Os dados deste trabalho 

evidenciam que processos de filtração por membrana são promissores para o reuso de meio de 

micro-organismos fotossintetizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: processo de separação por membranas; Arthrospira platensis; 

microfiltração; reaproveitamento de meio.  

 



ABSTRACT 

 

 

JESUS, C. K. C.  Reuse of Arthrospira platensis culture medium treated by 

microfiltration and ultrafiltration process. 2016. 102 p. Master Dissertation – Faculty of 

Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, Brazil. 

 

 

Photosynthetic microorganisms, including here the genus Arthrospira, have been produced 

worldwide in large scale, in a market which generates more than $ 1 billion a year. The 

industrial production uses huge volume of water with high salinity to produce thousands of 

tons of microalgal biomass. It is increasing the use of membrane separation process in water 

treatment, proving to be a technique that generates high quality water, compact and easy both 

installation and automation. In this study, it was evaluated this technology for the recycling of 

the culture medium to produce photosynthetic microorganisms, aiming to contribute to the 

sustainability of this production process. The effluent from Arthrospira platensis culture 

originating from batch process in laboratory-scale open raceway tanks was treated by 

tangential flow filtration with microfiltration (MF) (membrane pore size of 0.65 µm and 0.22 

µm) and ultrafiltration (UF) (molecular weight cut-off of 5,000 Da), using transmembrane 

pressure (TMP) from 22.5 up to 90 kPa. MF processes led to average reductions of 53,9±1.3% 

and 93.1±1.1% of natural organic matter (NOM) and pigments in the exhausted media, 

respectively. With the use of UF process, whose media were pre-treated by MF (0.22 µm and 

22.5 kPa), the average NOM and pigments reductions were 57.2±0.5% and 94.0±0.8%, 

respectively. The MF process with TMP of 22.5 kPa led to maximum cell concentrations (Xm) 

equivalent to those obtained with the new medium. The use of membrane of 0.65 µm under 

TMP of 22.5 kPa led to an average loss of 2.9%, 22.7% and 16.4% of the nutrients carbonate, 

phosphate and nitrate, respectively, but correcting the concentration of these nutrients to those 

values present in the standard medium led to obtain the highest Xm (3586.6±80 mg L
-1

), cell 

productivity (505.0±11.6 mg L
-1

 d
-1

) and nitrogen-to-cell conversion yield (29.6±0.7 cells mg 

mg
-1

). The protein content of this biomass was statistically equal to that one obtained from 

cultivation with standard new medium. Data from this study show that membrane filtration 

processes are promising for reuse media in cultivation of photosynthetic microorganisms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: membrane separation process; Artrosphira platensis; microfiltration; medium 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As cianobactérias do gênero Arthrospira apresentam várias vantagens em seu cultivo 

pois requerem somente nutrientes inorgânicos, água e luz para seu crescimento. A 

composição de sua biomassa e suas propriedades nutricionais e nutracêuticas permitem 

inúmeras aplicações em amplas áreas de produção industrial, como em indústrias alimentícias 

e farmacêuticas, como também em indústrias de cosméticos.  

Devido suas características biotecnológicas, as vantagens de cultivo e as propriedades 

encontradas em sua biomassa, essa cianobactéria vem sendo cultivada em produção em larga 

escala em diversos países ao redor do mundo. Países como Estados Unidos da América e 

China detêm as maiores fazendas de Arthrospira platensis do mundo. O mercado de biomassa 

microalgal apresenta um rendimento anual de 5000 toneladas de massa seca, gerando 

economicamente, 1,25 bilhões de dólares anualmente (SPOLARE et al., 2006). A produção 

dessa biomassa requer uma demanda alta de recursos hídricos, uma vez que são utilizados 

fotobiorreatores da ordem de até 5000 m
2 

(FLORES et al., 2003), gerando 1500 m
3
 de 

efluentes ao final dos cultivos. A utilização dessa água gera custos tanto no recebimento, uma 

vez que ela pode precisar ser tratada para ser utilizada, e no descarte, que mais uma vez tem 

que ser tratada para evitar problemas ambientais como a eutrofização de corpos hídricos. 

Adicionalmente, a utilização dos sais componentes do meio de cultura atribui maiores custos 

nessa produção.  

As mudanças climáticas associadas à intensa atividade antropogênicas como o 

crescimento em grandes centros urbanos, o contínuo crescimento industrial e a expansão 

agrícola, vêm conduzindo para um quadro regional e global de escassez dos recursos hídricos. 

No último Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – PERH 2012-2015 

(SÃO PAULO, 2013) a disponibilidade per capita de água em relação à população total 

indicou situação crítica na Região Metropolitana do Estado de São Paulo (< 1.500 m
3 

hab
-1 

ano
-1

).  

Todas essas informações sobre as condições de oferta de água nos leva a desenvolver 

metodologias associadas a tecnologias que permitam um consumo sustentável desse recurso 

finito. Com esse enfoque, o atual trabalho apresenta a opção do reaproveitamento do meio 

proveniente de cultivo de A. platensis, tratado por processo de separação por membrana, 

permitindo um processo economicamente rentável e de caráter sustentável. 
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O processo físico de separação por membranas de microfiltração e de ultrafiltração 

vem sendo amplamente utilizado na purificação de compostos, e principalmente vem se 

consolidando como opção nos tratamentos de águas de abastecimento e no tratamento de 

dejetos industriais e domésticos (BENTAMA et al., 2004; HOFMAN et al., 1998; MIERZWA 

et al., 2008a; NICOLAISEN, 2003). É uma tecnologia de resultados sem muita variação, 

gerando efluentes de ótima qualidade, apresentando uma instalação de caráter compacto e de 

fácil automação e ampliação.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Cianobactéria do gênero Arthrospira 

Cianobactérias são micro-organismos caracterizados por estruturas celulares 

procarióticas e que geram energia por mecanismos fotossintéticos, semelhante àqueles das 

plantas (HOLM-HANSEN, 1968). As espécies pertencem ao gênero Arthrospira, que foi 

oficialmente incluído no Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (CASTENHOLZ, 

1989) no ano de 1989, e que foi diferenciado do gênero Spirulina, denominação amplamente 

utilizada anteriormente, com base em diversas características morfológicas e genéticas 

(TOMASELLI, 1997). São conhecidas também como algas verde-azuladas e pertencem ao 

mais amplo e diversificado grupo de organismos com essa estrutura. Destacam-se, 

principalmente, pelos pigmentos fotossintéticos (clorofila “a” e ficobiliproteínas), pela 

estrutura e composição química da parede celular, de característica gram-negativa, constituída 

principalmente por peptídeoglicano (STANIER; COHEN-BAZIRE, 1977).  

 

2.1.1 Características da morfologia e fisiologia celular 

Arthrospira platensis (Figura 01) é uma espécie de cianobactéria pluricelular, 

filamentosa, de cor verde azulada, pertencente à classe das Cyanophyceae. 

 

 

Figura 01 –  Arthrospira (Spirulina) platensis UTEX 1926. (Fonte: UTEX, 2016). 

 

 As espécies do gênero Arthrospira são caracterizadas por uma cadeia de células 

cilíndricas dispostas de forma helicoidal, denominados tricomas (GUGLIELMI; RIPPKA; 

TANDEAU DE MARSAC, 1993) que variam de tamanho e morfologia conforme as 

condições de crescimento; porém possuem geralmente cerca de 500 μm de comprimento e de 

6 a 12 μm de diâmetro (TOMASELLI, 1997) e que se dividem por fissão binária em um único 
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plano (MADIGAN et al., 2009). A forma desses tricomas pode ser afetada, por exemplo, pela 

temperatura, ou por qualquer estresse mecânico, como uma agitação mais brusca durante um 

cultivo (MÜHLING et al., 2003). Ainda, pode ocorrer um efeito de linearização das células, 

relacionadas com a exposição de altas intensidades luminosas (WANG; ZHAO, 2005). 

Apresentam característica fotoautotrófica (HOLM-HANSEN, 1968) apesar de existir 

na literatura trabalhos que reportam o crescimento de algumas espécies desse gênero em 

cultivos mixotróficos e heterotróficos, nos quais são utilizadas fontes orgânicas de carbono 

(CHOJNACKA; NOWORYTA, 2004). 

As cianobactérias desse gênero são encontradas naturalmente no solo, na areia, nas 

marismas, em água doce, salobra e do mar (CIFERRI, 1983; CIFERRI; TIBONI, 1985). 

Tipicamente encontrada em lagos alcalinos e salinos do México e da África, principalmente 

na região de Chad (ABDULQADER; BARSANTI; TREDICI, 2000), crescem juntamente 

com outras cianobactérias em lagos com salinidade inferior a 30 g L
-1

 e pH na faixa de 9,5-

10,5 (CIFERRI, 1983; CIFERRI; TIBONI, 1985), sendo encontrada também em lagoas 

salinas do Pantanal (RENAN; SANTOS, 2013). Em lagos com características de salinidade 

mais elevada (20 a 70 g L
-1

), são encontradas quase que exclusivamente sozinhas, podendo 

encontrar somente bactérias gram-negativa resistentes a tais ambientes (CIFERRI, 1983). 

Ademais, as espécies do gênero Arthrospira são capazes de suportar condições ambientais 

extremamente adversas ao crescimento, como lagos onde a concentração salina é de até 270 g 

L
-1

 e o pH extremamente alcalino, por volta de 11,0 (CIFERRI, 1983). 

 

2.1.2 Composição química 

Temperatura, pH e intensidade luminosa são parâmetros ambientais que 

conhecidamente interferem no crescimento de A. platensis. Além desses fatores, o meio de 

cultivo exerce papel fundamental no seu crescimento e composição. Sabe-se que a quantidade 

e o tipo dos sais e microelementos usados no meio de cultura podem influenciar no conteúdo 

de proteína, bem como em outros constituintes da Arthrospira sp., tais como lipídeos e suas 

frações, assim como pigmentos e ácidos graxos (MARKOU; VANDAMME; MUYLAERT, 

2014). 

O conteúdo proteico da biomassa seca dessa cianobactéria costuma variar entre 40 e 

60 % (CIFERRI; TIBONI, 1985), em alguns casos, podendo ultrapassar 70 % (PELIZER et 

al., 2003), valor muito superior ao encontrado nas carnes e na soja (DILLON; PHUC; 

DUBACQ, 1995; STANCA; POPOVIC, 1996), apresentando ainda a vantagem de não conter 

o colesterol das carnes, sendo pouco calórica; além de conter todos os aminoácidos essenciais 
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recomendados pela FAO, como a leucina, isoleucina, lisina e metionina (AHLGREN; 

GUSTAFSSON; BOBERG, 1992; PIORRECK; BAASCH; POHL, 1984).  A biomassa é 

indicada pela boa digestibilidade e por apresentar um conteúdo de ácido nucleico baixo, 

normalmente inferior a 5 % (CIFERRI; TIBONI, 1985; DURAND-CHASTEL, 1980). 

O conteúdo lipídico da biomassa geralmente varia entre 7 e 22 % (PIORRECK; 

BAASCH; POHL, 1984). Entre os ácidos graxos encontrados na porção lipídica da biomassa 

estão os ácido palmítico, linoleico, oleico e, especialmente, os ácidos essenciais alfa-

linolênico e gama-linolênico, correspondendo a até 30 % de todos os ácidos graxos presentes 

(COHEN; VONSHAK; RICHMOND, 1987; PIORRECK; BAASCH; POHL, 1984; 

RADMANN; COSTA, 2008; XUE et al., 2002). 

O teor de carboidratos e de cinzas são encontradas na biomassa dessa cianobactéria 

normalmente em valores de até 15 e 10 %, respectivamente (CIFERRI; TIBONI, 1985). Com 

relação aos pigmentos encontrados na Arthrospira, destacam-se os carotenóides 

(ANNAPURNA; DEOSTHALE; BAMJI, 1991), especialmente beta-caroteno (CARERI et 

al., 2001); e a clorofila (RANGEL-YAGUI et al., 2004), encontrados, respectivamente, em 

teores de até 0,4 e 1,5 % na biomassa seca (CIFERRI, 1983). Apresentam também 

quantidades consideráveis de fibras e minerais, como ferro, cálcio, potássio, fósforo, e 

vitaminas como as do complexo B, tocoferol (E), fitomenadiona (K), e retinol (A) 

(BRANGER et al., 2003; SHARMA et al., 2011). 

 

2.2 Técnicas de cultivo 

O conhecimento das características fisiológicas e bioquímicas nas culturas de 

laboratório, numa ampla faixa de parâmetros, ajuda na determinação do seu potencial 

biotecnológico e na determinação e interpretação de maneira mais eficiente dos resultados 

adquiridos em relação ao crescimento no seu ambiente natural (VONSHAK, 1997).  

 

2.2.1 Processos e dispositivos de cultivo 

Um processo descontínuo consiste no desenvolvimento de um cultivo no qual o micro-

organismo e o meio de cultura são inseridos no dispositivo de cultivo no instante inicial do 

processo e retirados, juntamente, ao final deste. Não há adição de nutrientes ao longo do 

cultivo e o volume de trabalho mantém-se constante (SCHMIDELL et al., 2001). Quando 

ocorre a adição de nutrientes ao longo do cultivo, o processo é denominado como descontínuo 

alimentado. A escolha por esse processo é prevenir efeitos inibitórios ou tóxicos por parte de 

um determinado nutriente, ou até mesmo o manejo do metabolismo celular para a obtenção de 
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um determinado produto (LEE et al., 1999; SCHMIDELL et al., 2001). Particularmente, esse 

processo é escolhido para o cultivo de A. platensis para previnir a inibição do crescimento ou 

até mesmo o efeito tóxico quando utilizadas altas concentrações de fontes de nitrogênio 

amoniacais (ABELIOVICH; AZOV, 1976; YUAN et al., 2011). O processo contínuo consiste 

em um cultivo no qual o micro-organismo e o meio de cultura são inseridos no instante inicial 

do processo, e ao longo do cultivo ocorre a remoção de cultura e inserção de meio de forma 

contínua; o fluxo de saída e de entrada são iguais, mantendo o volume de trabalho constante 

(SCHMIDELL et al., 2001). A escolha por esse processo permite aumentar a produtividade 

dos cultivos. Existem trabalhos na literatura que demonstraram sucesso na aplicação desse 

processo em cultivos de A. platensis (LEON, 2010; MATSUDO, 2010). 

O dispositivo de cultura para cultivos de micro-organismos fotossintetizantes, 

incluindo a A. platensis  ̧são denominados fotobioreatores e existem, basicamente, dois tipos, 

os fechados e os abertos. Os dispositivos abertos, denominados tanques, são caracterizados 

por cultivos expostos ao meio ambiente, e os dispositivos fechados, são estruturas verticais ou 

horizontais por onde o micro-organismo circula no interior de tubos ou placas. Os 

fotobioreatores fechados apresentam elevada relação superficie/volume (25-125 m
-1

) 

enquanto que os abertos apresentam moderada relação superfície/volume (3–10 m
-1

) 

(WEISSMAN; GOEBEL, 1987). Os tanques são os dispositivos mais comumente empregados 

em produção comercial de microalgas em geral (Figura 02), principalmente por apresentarem 

baixo custo de instalação e de manutenção (RODRIGUES et al., 2010).   

 

 

Figura 02 – Fazendas de cultivo de A. platensis em tanques. Fontes: Cyanotech 

Corporation, 2016; Earthrise® Nutritionals, 2016. 
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2.2.2 Meios de cultura e nutrientes  

Os meios de cultura utilizados para cultivar Arthrospira platensis são aqueles que 

contêm sais inorgânicos compondo cultivos autotróficos, sendo a luz a principal fonte de 

energia, dessa forma, o principal fator determinante da velocidade de crescimento da 

cianobactéria (CHOJNACKA; NOWORYTA, 2004). Para os cultivos realizados em escala 

laboratorial, são empregados com frequência os meios de Paoletti (PAOLETTI; 

PUSHPARAJ; TOMASELLI, 1975), de Zarrouk (ZARROUK, 1966) e o de Schlösser 

(SCHLÖSSER, 1982), que apresentam bastante similaridade entre si; sendo carbonato e 

bicarbonato as fontes de carbono e os sais de nitrato, a fonte de nitrogênio.  

A disponibilidade da fonte de carbono pode ser feita através de sais inorgânicos, 

carbonato e bicarbonato, ou de fontes orgânicas, glicose, frutose e acetato, sendo a primeira 

opção mais utilizada. A cianobactéria capta carbono do meio extracelular, disposto na forma 

de dióxido de carbono ou bicarbonato, e através da enzima anidrase carbônica, converte todo 

o carbono em dióxido de carbono (MARKOU; VANDAMME; MUYLAERT, 2014). A 

incorporação direta de dióxido de carbono só é viável economicamente quando esse for um 

gás efluente, representando assim uma fonte de carbono de baixo custo, colaborando na 

mitigação desse gás na atmosfera; estudos sobre a fixação do dióxido de carbono por 

microalgas e cianobactérias vêm crescendo muito nos últimos tempos (FERREIRA et al., 

2012; RAMANAN et al., 2010; SOBCZUK et al., 2000; STEWART; HESSAMI, 2005; 

SYDNEY et al., 2010).  

As espécies de Arthrospira assimilam, como fonte de nitrogênio, íons de nitrato, 

nitrito e amônia através da enzima redutase, os íons nitrato são reduzidos a íons nitrito, que na 

sequência são reduzidos a amônia e dessa forma, assimilados (MARKOU; VANDAMME; 

MUYLAERT, 2014). A assimilação de íons nitrato é energia luminosa dependente, logo, todo 

esse processo faz com que haja gasto energético celular. Dessa forma, esse micro-organismo 

prefere íons já reduzidos. Sais de amônio, por exemplo, disponibiliza amônia diretamente às 

celulas, não gerando gasto energético nenhum. No emprego de uréia como fonte de 

nitrogênio, essa é hidrolizada diretamente à amônia  através da enzima urease (CARVAJAL 

et al., 1982), acarretando em um menor gasto energético. A temperatura e o pH são fatores de 

grande influência na assimilação desse nutriente pelo micro-organismo. Altas temperaturas e 

valores de pH mais alcalinos favorecem a formação de amônia livre (MARKOU; 

VANDAMME; MUYLAERT, 2014) que em altas concentrações podem ser tóxicas ou inibir 

o crescimento da cianobactéria (ABELIOVICH; AZOV, 1976; YUAN et al., 2011). A origem 

e a concentração de nitrogênio infuenciam na qualidade da biomassa final. O aumento da 
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concentração de nitrogênio disponível leva a um aumento do teor de proteína total e de 

clorofila da biomassa (PIORRECK; BAASCH; POHL, 1984; RODRIGUES et al., 2010). 

Esses meios de cultura têm como característica a alta salinidade, que influencia 

diretamente no crescimento e no desenvolvimento celular, da mesma forma como atua na 

atividade fotossintética do micro-organismo, e consequentemente, no teor de clorofila da 

biomassa (DHIAB et al., 2007), além de promover a prevenção contra contaminação no 

biorreator por outros micro-organismos (BOROWITZKA, 1999).   

 

2.2.3 Intensidade luminosa, temperatura e pH 

O crescimento das espécies de Arthrospira ocorre nas condições ótimas de intensidade 

luminosa, de temperaturas e de pH. A temperatura é um dos fatores que mais afetam a taxa 

metabólica dos organismos (LOURENÇO, 2006) e a influência dela e do pH estão 

diretamente relacionados com a disponibilidade das fontes de carbono e de nitrogênio no meio 

(MARKOU; VANDAMME; MUYLAERT, 2014), podendo interferir no crescimento celular 

e na qualidade da biomassa final, com relação aos teores proteicos, lipídicos e de clorofila. 

A fonte primária de energia para micro-organismos fotossintetizantes em cultivos 

autotróficos é a luz, sendo o processo de fotossíntese totalmente dependente da qualidade e 

quantidade dessa fonte luminosa. O aumento do fornecimento da luz culmina no aumento do 

crescimento celular até um determinado valor, denominado ponto de saturação, onde a 

atividade fotossintética atinge seu ponto máximo (JENSEN; KNUTSEN, 1993). A partir 

desse ponto de saturação, a intensidade luminosa promove efeitos desfavoráveis ao micro-

organismo, como a fotoinibição ou até mesmo a perda do cultivo por foto-oxidação. 

 

2.3 Propriedades, aplicações e produção 

O cultivo de cianobactérias é um ramo da biotecnologia moderna, embora haja 

registros de cultivo de Chlorella vulgaris já em 1890 (BOROWITZA, 1999). Na década de 50 

foram estudados principalmente os gêneros Chlorella e Scenedesmus, que apresentaram 

dificuldade de secagem da biomassa, elevado custo de extração de componentes e baixa 

digestibilidade da parede celulósica (RICHMOND, 1988). O cultivo comercial em larga 

escala iniciou-se por volta de 1960, no Japão, também com Chlorella (TSUKADA; 

KAWAHARA; MIYACHI, 1977). Na década seguinte foi introduzida a comercialização de 

Arthrospira sp. (DURAND-CHASTEL, 1980); tal gênero foi considerado um avanço por não 

apresentar nenhuma das dificuldades mencionadas.   



27 
 

As espécies do gênero Arthropira podem apresentar até 74 % de porção proteica em 

sua biomassa seca (COHEN, 1997). Esta cianobactéria é tida como uma das mais ricas fontes 

de proteína, tendo seu conteúdo superior ao de carnes (15-25 %) e ao da soja (35 %); ainda 

dessa porção proteica, 47 % presente equivalem a aminoácidos essenciais (DILLON; PHUC; 

DUBACQ, 1995). Em decorrência desse fator de sua biomassa, as espécies de Arthrospira 

vêm sendo amplamente cultivadas e utilizadas na produção de alimentos e suplementos 

alimentares (SARANRAJ; SIVASAKTHI, 2014). Pelizer et al. (2003) relata que no Brasil, 

devido aos problemas de carência nutricional e pela existência de condições favoráveis de 

cultivo, a produção de A. platensis pode ser considerada como uma alternativa social e 

econômica. Existem evidências de que os Astecas do Vale do México a consumiam, 

procedentes do lago de Texcoco, como parte normal de sua dieta devido aos seus benefícios 

para a saúde (RICHMOND, 1990). Da mesma forma, outras culturas da região do lago Chaad, 

como os Kanenmbu, também incluíam em sua dieta habitual Spirulina (ABDULQADER; 

BARSANTI; TREDICI, 2000).  

Os benefícios à saúde apontados, em decorrência da ação antioxidante da ficocianina, 

presente na biomassa de A. platensis, são inúmeros (McCARTY, 2007). E a aplicação dessas 

proteínas não se restringe somente a nutrição. Estudos apontados por Chronakis et al. (2000) 

demonstram a utilização das proteínas dessa cianobactéria como estabilizantes de emulsão e 

espumas, agentes emulsificantes e gelatinizantes, por apresentar baixa tensão interfacial 

ar/água. 

Na área farmacêutica, a presença do ácido graxo poli-insaturado gama-linolênico na 

biomassa da cianobactéria tem alto valor em decorrência dos seus benefícios à saúde humana. 

Por ser um produto de grande interesse industrial, inúmeros estudos foram realizados a fim de 

otimizar a sua produção (COHEN; VONSHAK; RICHMOND, 1987; DE; CHAUDHURY; 

BHATTACHARYYA, 1999; QUOC; DUBACQ, 1997; RONDA; LELE, 2008),  e outros, na 

extração e purificação do componente da biomassa de A. platensis (ANDRICH et al., 2006; 

COHEN et al., 1993; SAJILATA; SINGHAL; KAMAT, 2008).  

O uso dos pigmentos principais da cianobactéria na área industrial também é uma 

prática. Com destaque para a clorofila “a” e para o beta-caroteno como fontes de corante 

naturais (DUFOSSÉ et al., 2005).  

A aplicação de outros constituintes da biomassa da A. platensis vem sendo reportada 

por estudiosos. Rechter et al. (2006) analisaram atividade anti-viral do espirulano cálcico, um 

polissacarídeo sulfatado encontrado na biomassa da cianobactéria. Extração de vitamina E 

(MEDIOLA et al., 2008), acúmulo de poli-idroxibutirato nas células de A. platensis 
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(MIYAKE et al., 2000) e a incorporação de selênio e iodo na biomassa de A. platensis para a 

comercialização de formulações farmacêuticas enriquecidas com esses nutrientes 

(MOSULISHVILI et al., 2002). 

De acordo com Ciferri e Tiboni (1985), o Japão e os Estados Unidos da América têm 

produção de A. platensis em escala industrial com mais de 40 tipos de produtos disponíveis no 

mercado. De fato a indústria biotecnológica de microalgas tem se expandido 

significativamente no mundo (PRIYADARSHANI; RATH, 2012). 

A aplicação das espécies de Arthrospira na preservação e recuperação do meio 

ambiente vem amplamente sendo feita. A biomassa dessa cianobactéria pode ser incorporada, 

na forma seca ou fresca, com ou sem tratamento prévio, na recuperação de efluentes 

industriais e domésticos, por apresentar grande capacidade de remoção de nutrientes (FENG; 

WU, 2006; OGBONNA; YOSHIZAWA; TANAKA, 2000), e de metais pesados 

(GOKHALE; JYOTI; LELE, 2009; RODRIGUES et al., 2012; SURESH et al., 2009).  

Quando A. platensis é usada para o tratamento biológico, sua biomassa pode ser 

utilizada como alimento para animais, como material de partida para os processos de 

produção de energia (digestão anaeróbia), como biofertilizante ou para a obtenção de produtos 

químicos finos, tais como pigmento, vitaminas e ácidos graxos insaturados (DE PHILIPPIS; 

VICENZINI, 1998). 

 

2.4 Reaproveitamento de meio 

Devido às vantagens destes cultivos de Arthrospira platensis, têm sido criadas desde o 

século passado indústrias dedicadas à produção em larga escala desta cianobactéria em 

diversos países ao redor do mundo (SPOLAORE et al., 2006). As grandes indústrias 

produtoras de biomassa de Arthrospira sp., tais como: Earthrise® Nutritionals, localizada no 

deserto de Sonora (sudeste da Califórnia); Cyanotech Corporation, localizada no Hawaii 

(EUA); e Hainan Simai Pharmacy Co., localizada na China e Myanmar Spirulina factory, 

localizada em Myanmar, correspondem a uma produção anual de 3.000 toneladas 

(PRIYADARSHANI; RATH, 2012). Atualmente, a maior empresa produtora está localizada 

na China, na província de Hainan, e é responsável pela produção anual de 200 toneladas de pó 

de Arthrospira (SPOLAORE et al., 2006).  

Contudo, com o mercado de biomassa de microalgas sendo da ordem de 5000 t/ano de 

material seco e gerando aproximadamente U.S. $ 1,25×10
9
 por ano (PULZ; GROSS, 2004), é 

importante mencionar a baixa quantidade de trabalhos na literatura sobre o desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias que possibilitem o reuso dos nutrientes presentes no efluente e da 
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água, obtido ao final dos cultivos, evitando, dessa forma, a eutrofização, bem como a 

salinização do solo, visando também reduzir custos no consumo hídrico e de sais do processo 

industrial de produção (CARVALHO; SATO; MOROCHO-JÁCOME, 2010).  

Jourdan (2006) descreve um procedimento para renovar o meio de cultivo 

considerando que se deve realizar uma limpeza tirando 1 % do meio a cada dia de cultivo. 

Mesmo assim sugere controle dos oligoelementos presentes no meio para evitar uma carência 

dos mesmos porque influenciaria na qualidade da biomassa final. Sugere também, um 

procedimento para realizar uma depuração realizando combinação de processos de filtração, 

decantação e tratamento biológico natural, utilizando luz em tanques abertos com tempo de 

residência entre 2 e 4 semanas para posteriormente ser descartado. Porém, as informações 

anteriormente mencionadas não oferecem uma explicação claramente definida no uso final do 

efluente obtido, nem da caracterização do mesmo. 

A aplicação de complexas metodologias com o intuito de remover compostos 

residuários do meio efluente de cultivos de A. platensis, foi realizada com êxito com o uso de 

cloreto férrico como agente floculante associado a tempos de residência com carvão ativado 

granular (MOROCHO-JÁCOME et al., 2015a) ou com carvão ativado em pó (MOROCHO-

JÁCOME et al., 2016). Bem como na avaliação do poder de coagulação de dois sais de ferro, 

cloreto férrico e sulfato férrico, associado a carvão ativado em pó no tratamento do meio 

proveniente de cultivos de A. platensis em minitanques, utilizando NaNO3 como fonte de 

nitrogênio (MEJIA, 2014), tanto quanto na utilização de tempos de residência com sulfato 

férrico, como agente coagulante, associado a carvão ativado em pó para tratar meio efluente 

de cultivos da cianobactéria em fotobioreator tubular com o uso de ureia como fonte de 

nitrogênio (MOROCHO-JÁCOME; SATO; CARVALHO, 2015b). Tais estudos 

possibilitaram o tratamento e o reuso desses meios em novos cultivos de A. platensis em 

processo descontínuo em frascos Erlenmeyer, gerando resultados satisfatórios quanto a 

obtenção de biomassa e ao conteúdo proteico. Morocho-Jácome et al. (2015a) avaliaram o 

melhor resultado alcançado dos ensaios em shaker e reproduziram o cultivo em fotobioreator 

tubular, utilizando um volume de trabalho de 3,5 L e obtiveram resultados de biomassa e de 

conteúdo proteico superiores àqueles obtidos em frascos Erlenmeyer. Morocho-Jácome et al. 

(2015c) demonstrou também que é possível empregar um tratamento com carvão ativado 

granular com um tempo de residência de duas horas em um cultivo contínuo de A. platensis 

em fotobioreator tubular, gerando valores de concentração celular com teores de proteína 

satisfatórios, além de possibilitar uma estimativa de redução de 68 % no custo do cultivo. 
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O presente trabalho pretende desenvolver uma metodologia de tratamento do meio 

oriundo de cultivos de A. platensis, baseada no processo de tecnologia de membranas a fim de 

possibilitar o reaproveitamento do mesmo em novos cultivos (DREXLER; YEH, 2014), 

avaliando a eficiência de remoção de material em suspensão, como matéria orgânica e 

pigmentos, e o crescimento da cianobactéria nesses efluentes tratados, levando a resultados 

inéditos na literatura. 

 

2.4.1 Influência dos elementos residuários em efluentes de processos  

O aumento das atividades industriais e urbanas, bem como a descarga de seus 

efluentes proporciona o acúmulo de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, nos corpos 

hídricos. A disponibilidade desses nutrientes conduz à um fenômeno denominado 

eutrofização, que aliado à elevação da temperatura, tem como uma das consequências, a 

rápida proliferação de cianobactérias no ambiente aquático, conhecida como “floração” ou 

“bloom” (GOMES; LEITE, 2007). A liberação do fósforo no ambiente provoca uma 

competição acirrada entre bactérias, algas e cianobactérias pela assimilação deste nutriente. 

As características fisiológicas das cianobactérias pode, em algumas determinadas condições, 

levar a uma vantagem competitiva, possibilitando a elas sobressair aos competidores e 

dominar aquele ambiente aquático (CAPONE, 2001). Em decorrência, as espécies do gênero 

Arthrospira, têm sido utilizadas como purificadora de efluentes pelo fato de remover os 

nitratos, fosfatos e outros elementos presentes (PEDRAZA, 2000). 

De um modo geral, nos processos industriais, a água é utilizada em várias operações, 

tais como lavagens de maquinários, sistemas de resfriamento e geradores de vapor, utilizada 

diretamente nas etapas do processo industrial ou incorporadas aos produtos. Ao final, as águas 

detêm contaminantes, resíduos do processo industrial ou pelas perdas de energia térmica, 

originando assim os efluentes líquidos (GIORDANO, 1999). Contudo, as indústrias em 

questão, produtoras de biomassa de A. platensis utilizam a água diretamente nos processo de 

cultivos e geram efluentes após obtenção da biomassa. 

O meio de cultivo a ser reaproveitado, apresenta elevados índices de turbidez, devido a 

presença de resíduos provenientes do cultivo, como matéria orgânica e pigmentos. Sabe-se 

que em estações de tratamento de água, a retirada de matéria orgânica natural é a melhor 

estratégia encontrada para se evitar a formação de sub-produtos no processo de desinfecção, 

que apresenta potencial efeito carcinogênico (CESCO, 2007). 

Não há na literatura, registros da aplicação de processo de separação por membranas 

na retirada de material orgânico proveniente de meios de cultivos de micro-organismos 
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fotossintetizantes. Os registros encontrados relatando o uso da tecnologia de membranas de 

filtração em cultivos de microalga estão relacionados no Quadro 01. 
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Quadro 01 – Exemplos da aplicação de tecnologia de membranas de filtração empregada em cultivos de microalga. Fonte: Drexler e Yeh 

(2014). 

Objetivo Espécie 
Material da 

membrana 

Poro/Peso 

molecular de corte 
Referência 

Papel do exopolissacarídeo no 

fouling  

 Chlorella sp.  

P. purpureum  
PVDF

a 
40 kDa 

Morineau-Thomas; Jaouen 

e Legentilhomme (2002) 

Avaliação do fouling na membrana 

e o fluxo crítico 

Algas verde-azuladas 

A. platensis 

NF
b 

ATZ
c 

360 Da 

50 kDa 

Her et al. (2004) 

Rossi et al. (2008) 

Recuperação da biomassa A. platensis PES
d
, PAN

e
 e PVDF

a 
3 kDa – 1,5 µm Rossi et al. (2004) 

Recuperação de pigmento H. ostrearia PAN
e 

40 kDa Rossignol et al. (2000a, b) 

Concentração da biomassa 
Espécies nativas: S. hantzschii, S. 

astraea, Cyclotella sp., R. minuta 
PCS

f 
0,45 µm Petrusevski et al. (1995) 

Filtração de alga tóxica H. triqueta PSU
g 

10 kDa, 300 kDa e 

0,2 µm 
Castaing et al. (2010) 

a
Fluoreto de polivinilideno. 

b
Nanofiltração. 

c
Suporte de alumínio com ZrO2 + TiO2. 

d
Polieter sulfona. 

e
Poliacrilonitrila. 

f
Pellicon Cassette System. 

g
Polisulfona. 
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Dessa forma, este presente trabalho propõe a medição da absorbância em luz 

ultravioleta (UV), no comprimento de onda 254 nm, como uma ferramenta na leitura e 

avaliação da remoção da matéria orgânica e a medição da absorbância em luz visível, no 

comprimento de onda 440 nm, na leitura e avaliação da remoção do pigmento no meio 

submetido a tratamento. 

 O comprimento de onda 254 nm é um indicador da presença de matéria orgânica 

natural precursora da formação de subprodutos da desinfecção (EDZWALD; BEKER; 

WATTIER, 1985; WEISHAAR et al., 2003) assim como a leitura nesse comprimento de onda 

está diretamente relacionada com matéria orgânica, especialmente, ao conteúdo de carbono 

aromático (CROUE et al., 1999; EDZWALD; BEKER; WATTIER, 1985).  

A leitura da absorbância em luz visível, no comprimento de onda 440 nm, é devido ao 

valor de absorção máxima do material proveniente de algas. Neste comprimento de onda, a 

clorofila-a, principal pigmento fotossintético dos micro-organismos fotossintetizantes, 

absorve maior quantidade de luz (FERRARI; TASSAN, 1999). 

 

2.4.2 Propriedades da tecnologia de membranas 

Os principais processos de separação por membranas para o tratamento de águas são a 

microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa, que tem como principal força 

motriz a pressão hidráulica para separar contaminantes da água (Figura 03) (MIERZWA et 

al., 2008b). O fator que rege a capacidade de separação de cada processo mencionado é o 

diâmetro dos poros da membrana, pois o tamanho do poro só representa uma barreira física 

para contaminantes que apresentem formas maiores que a abertura dos poros. Com isso, as 

membranas de osmose reversa são as que apresentam menor diâmetro de poros, seguido pela 

nanofiltração, ultrafiltração e microfiltração (DROSTE, 1997). 
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Figura 03 – Características dos processos de separação por membranas.  

Fonte: Mierzwa et al., 2008b. 

 

Os principais tipos de membranas são a tubular, fibra oca, enrolada em espiral e placa 

plana (METCALF; EDDY, 2007) e cada tipo vai apresentar uma característica na 

performance da filtração, podendo ser predominantemente utilizada para um tipo de 

tratamento ou material (VICKERS, 2005). O processo de separação pode ser por membranas 

externas ao tanque, com a aplicação de pressão para efetuar o tratamento, ou internas, onde 

são submersas nos tanques e o fluxo é promovido através da aplicação de vácuo (MIERZWA, 

2014). 

Em sistemas de microfiltração e ultrafiltração podem ser usados dois diferentes modos 

de operação. O primeiro é conhecido como fluxo perpendicular (dead-end), onde não ocorre o 

descarte do concentrado durante a produção do permeado, fazendo com que o material retido 

permaneça na superfície da membrana, gerando um aumento na pressão e diminuição do 

fluxo. Este fenômeno é denominado como fouling da membrana. Esse material retido da 

superfície pode ser removido por retrolavagem ou limpeza química, mas na maioria dos casos, 

compromete a integridade da membrana irreversivelmente (METCALF; EDDY, 2007). 

O outro modo de operação é denominado fluxo tangencial (cross flow) (Figura 04). O 

escoamento da água de entrada ocorre paralelamente à superfície da membrana; a diferença de 

pressão através da membrana permite a permeação de parte da água e, a outra parte não 

permeada pode ser recirculada. O fenômeno de fouling da membrana não ocorre, permitindo a 

separação do não permeado, podendo ser descartado como concentrado, de forma contínua ou 

periódica (OLIVEIRA, 2010). 
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Figura 04 – Representação do processo de filtração tangencial.  

Fonte: Mierzwa e Hespanhol, 2005. 

 

As tecnologias convencionais mais comumente aplicadas ao tratamento de águas e 

efluentes partem de um conjunto de operações e processos unitários como a coagulação, 

floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção, gerando, consequentemente, uma 

ampla variedade de poluentes residuais dessas etapas aplicadas.  

Dessa forma, os sistemas de tratamento de separação por membranas vêm se 

consolidando como opção no tratamento de águas de abastecimento (OLIVEIRA, 2010), a 

pioneira a implantar o processo de tratamento por membranas em uma Estação de Tratamento 

de Água de abastecimento público foi a França (ANSELME; JACOBS, 1996) e a partir daí 

vários outros trabalhos, alguns em escala laboratorial outros em escala piloto, foram 

realizadas em países como Estados Unidos da América (PATEL, 1992; CHOI et al., 2005), 

Dinamarca (ALBORZFAR; GREN; JONSSON, 1994), Japão (NAKATSUKA; NAKATE; 

MIYANO, 1996), África do Sul (BOTTES; JACOBS; BRADSHAW, 1998), China (XIA et 

al., 2004), Polônia (MOZIA; TOMASZEWSKA, 2004), Brasil (MIERZWA et al., 2008b), 

entre outros. Apesar do sistema convencional de tratamento de água apresentar menor custo 

de produção (R$ 0,20 por m
3
), quando se compara uma produção de água com o mesmo grau 

de qualidade àquele obtido por ultrafiltração, esse custo se equipara (R$ 0,40 por m
3
) devido a 

implementação com carvão ativado ao sistema convencional (MIERZWA et al., 2008b). 

O sistema de membranas é uma opção no tratamento de águas devido a melhora da 

qualidade final do produto sem a necessidade de coagular, flocular e sedimentar; e devido a 

característica das plantas de tratamento serem compactas e de fácil automação, podendo 

expandir facilmente em curtos períodos de tempo (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar o reaproveitamento do meio padrão 

de Arthrospira platensis, obtido após cultivos realizados em minitanques, utilizando nitrato de 

sódio como fonte de nitrogênio, com o uso de processo de separação por membranas filtrantes 

como tratamento. 

Como objetivos específicos podem ser relacionados: 

Avaliação do tratamento desse meio utilizando filtração tangencial com membranas de 

diferentes porosidades sob diferentes pressões de trabalho, tendo como variáveis dependentes 

a remoção de matéria orgânica natural, pigmentos e nutrientes residuais do meio tratado; 

Avaliação do reaproveitamento dos meios de cultivos tratados, tendo como variáveis 

dependentes os parâmetros cinéticos do crescimento celular, como concentração celular 

máxima, produtividade em célula e fator de conversão de nitrogênio em célula, assim como os 

teores de proteínas e lipídios da biomassa obtida no final desses cultivos.  

 

  



37 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Biotecnologia Microalgal do 

Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

O trabalho foi conduzido em três etapas principais: os cultivos em minitanques para 

obtenção de efluentes (Item 4.4), o tratamento desse meio por membranas de filtração 

tangencial (Item 4.5) e o reaproveitamento desse meio tratado em novos cultivos da 

cianobactéria (Item 4.6). A esquemática do desenvolvimento desse trabalho pode ser 

conferida no fluxograma a seguir (Figura 05). 

 

 

Figura 05 – Fluxograma do desenvolvimento do presente trabalho. 
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4.1 Micro-organismo 

O micro-organismo utilizado para a realização dos cultivos foi Arthrospira platensis 

UTEX 1926, proveniente da coleção UTEX (The Culture Collection of Algae of the 

University of Texas at Austin – US) (Figura 06). 

 

 

Figura 06 – Foto de Arthrospira platensis UTEX 1926. (Aumento de 400x).  

 

A cianobactéria foi mantida em meio de cultivo líquido padrão (SCHLÖSSER, 1982), 

de maneira asséptica, a temperatura de 30±1 °C e sem agitação. 

 

4.2  Meio de cultivo 

O meio de cultivo utilizado foi o Schlösser padrão (Tabela 01), contendo nitrato de 

sódio como fonte de nitrogênio (SCHLÖSSER, 1982). 

 Meio de Schlösser padrão foi utilizado para a manutenção do micro-organismo, 

preparo do inóculo e para a realização dos cultivos com vistas à obtenção de meio a ser 

tratado.  
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Tabela 01 – Composição do meio de cultivo Schlösser padrão (SCHLÖSSER, 1982). 

Reagente químico Quantidade 

NaHCO3 13,61 g L
-1

 

Na2CO3 4,03 g L
-1

 

K2HPO4 0,50 g L
-1

 

NaNO3 2,50 g L
-1

 

K2SO4 1,00 g L
-1

 

NaCl 1,00 g L
-1

 

MgSO4.7H2O 0,20 g L
-1

 

CaCl2.2H2O 0,04 g L
-1

 

Vitamina B12 * 1 mL L
-1

 

Solução PIV–metal ** 6 mL L
-1

 

Solução CHU *** 1 mL L
-1

 

*Solução de Vitamina B12: 5 mg mL
-1

. 

**Solução de metais - PIV (mg L
-1

): Na2EDTA, 750; FeCl3.6H2O, 97; MnCl2.4H2O, 41; ZnCl2, 5; CoCl2.6H2O, 

2; Na2MoO4.2H2O, 4.  

***Solução de micronutrientes - CHU (mg L
-1

): Na2EDTA, 50; H3BO3, 618; CuSO4.5H2O, 19,6; ZnSO4.7H2O, 

44; CoCl2.6H2O, 20; MnCl2.4H2O, 12,6; Na2MoO4.2H2O, 12,6.  

 

4.3 Inóculo 

Uma parte da cultura de A. platensis mantida no laboratório foi transferida, sob 

condições assépticas, para um tubo de ensaio contendo 10 mL de meio de cultivo líquido 

padrão (SCHLÖSSER, 1982). Após quinze dias, a suspensão foi transferida para frascos 

Erlenmeyer de 500 mL, contendo 200 mL do mesmo meio de cultivo previamente 

autoclavado. Estes frascos foram mantidos em agitador rotativo com frequência de agitação 

de 100 rpm, temperatura de 30±1 °C (VONSHAK, 1997) e intensidade luminosa 72 μmol 

fótons m
-2

 s
-1

 (CARVALHO et al., 2004) por cerca de seis a oito dias, de modo a se obter 

células em crescimento exponencial (PELIZER et al., 2003).  

A suspensão resultante de A. platensis foi filtrada, lavada com solução fisiológica, e 

ressuspensa em meio novo. Esta suspensão serviu de inóculo para todos os cultivos deste 

trabalho. A concentração celular inicial de cada cultivo em minitanques e em frascos 

Erlenmeyers foi de 50 mg L
-1

 (PELIZER et al., 2003). 
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4.4 Cultivos de A. platensis em minitanques para obtenção de efluente 

4.4.1 Dispositivo para cultura e descrição do ensaio 

Foi utilizado minitanque de forma alongada (BELAY, 1997), em escala laboratorial 

(Figura 07), semelhantes àqueles dispositivos comumente utilizados em produção industrial 

de A. platensis. 

 

 

Figura 07 – Cultivo de A. platensis em minitanques em escala laboratorial. 

 

Este dispositivo foi construído com lâminas de PVC (cloreto de polivinila) de cor 

branca, moldadas de tal modo que propicie um circuito hídrico de forma geométrica elíptica. 

Possui uma área de 0,123 m
2
 e capacidade total de 5 L. A movimentação da cultura foi 

executada por pás rotativas com frequência de 28 rpm a fim de obter homogeneização da 

cultura. 

Na parte superior foi instalado um sistema de iluminação, composto por conjuntos de 

lâmpadas fluorescentes, suficientes para suprir a fonte luminosa para os cultivos. 

A suspensão de A. platensis com concentração inicial fixada em 50 mg L
-1

 (PELIZER, 

et al., 2003), foi adicionada no minitanque e o volume completado para 5 litros com 

meio Schlösser padrão. O volume foi corrigido diariamente com adição de água destilada e o 

pH inicial nos cultivos foi 9,4±0,1. A temperatura de 29±1 ºC foi mantida por meio de 

resistência elétrica e a intensidade luminosa de 156±10 µmol fótons m
-2

 s
-1

 fornecida por 

lâmpadas fluorescentes Super Luz do dia de 40 Watts (BEZERRA et al., 2008).  
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Durante os cultivos, foram acompanhados os diversos parâmetros avaliados neste 

trabalho, conforme as técnicas analíticas a serem descritas no item 4.7.1. Estes cultivos foram 

conduzidos até ocorrer a estabilização do crescimento celular. 

Ao final dos cultivos, os 5 litros de meio Schlösser contendo as células de Arthrospira 

platensis foram filtrados em telas de 70 µm, de modo a separar a fração celular do meio, 

realizando três lavagens sucessivas com água destilada, para a remoção do sal adsorvido às 

células. Após os processos de filtração e lavagem, a biomassa úmida foi submetida a um 

processo de secagem com ventilação a 55 °C durante 12 horas (PELIZER et al., 1999) para 

posteriores análises de teores de proteínas e lipídios das biomassas.  Neste processo final, 

onde a biomassa de A. platensis é recolhida por filtração, são gerados os efluentes, recolhidos 

antes da lavagem das células com água destilada, que foram tratados para seu 

reaproveitamento. 

 

4.5 Tratamento do meio utilizando processo de filtração tangencial  

As frações líquidas recuperadas dos cultivos de A. platensis em minitanques (item 

4.4.1) foram caracterizadas fisico-quimicamente conforme descrito no item 4.7.4, e tratadas 

por processo de filtração tangencial, com a condução de dois testes utilizando as membranas 

de microfiltração: M065 (0,65µm) e M022 (0,22µm ), e de ultrafiltração: U5000 (5.000 Da).  

No primeiro teste,  2 L do meio efluente foi submetido a filtração tangencial em um 

modelo de recirculação, com o retorno das saídas do permeado e do retido para o tanque de 

alimentação, simulando dessa forma um processo contínuo de filtração (SUN et al., 2013), 

com a finalidade avaliar o fluxo de permeado (J) (Equação 01) ao longo do tempo. O processo 

durou 4,5 horas e, a cada 0,5 horas, foi avaliada a vazão do permeado, bem como a leitura das 

absorbâncias ao final do processo para as amostras retiradas do tanque de alimentação, do 

permeado e do retido, análises descritas no item 4.7.4.1. 

 

   
  

Am
        (Equação 01) 

onde, J é o fluxo de permeado (L m
-2

 h
-1

), QP é a vazão do permeado (L h
-1

) e Am é a 

área da membrana (m
2
). 

 

O segundo teste foi o tratamento propriamente dito, com uma taxa de recuperação (TR) 

de 90 % do volume inicial do tanque de alimentação (OLIVEIRA, 2010) e o recolhimento da 

porção permeada para ser reaproveitada em novos cultivos da A. platensis. A sistemática do 
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processo visando a recuperação do meio pode ser observada na Figura 08. Todos os 

experimentos foram  realizados no modelo de bancada  Millipore Pellicon
®
 2 mini holder, 

onde foram acopladas as membranas do modelo Pellicon
®
 2 mini cassette, Millipore

®
, tendo a 

alimentação provida pela bomba peristáltica EASY-LOAD I/P, Masterflex
®
.  

 

 

Figura 08 – Processo de tratamento por membranas de filtração tangencial:                         

(A) tanque de alimentação contendo meio proveniente de cultivos de A. platensis em 

minitanque; (B) bomba peristáltica; (C) módulo de membrana. A pressão transmembrana é 

obtida através de uma equação, utilizando os valores fornecidos pelos manômetros (M), e o 

controle da pressão se dá pelo ajuste das válvulas do retido (VR) e do permeado (VP). Na 

passagem pela membrana, todo material que foi igual ou maior que o poro/peso molecular de 

corte é retido (R) e retorna para o tanque de alimentação, e o meio tratado é aquele recolhido 

pela saída do permeado (P). 

 

As membranas de microfiltração (MF) e de ultrafiltração (UF) utilizadas foram 

adquiridas da Millipore® e suas características estão descritas na Tabela 02. Essas membranas 

são utilizadas comercialmente para concentrar soluções, recolher, lavar ou clarificar culturas 

de células ou soluções coloidais. 
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Tabela 02 – Características das membranas de microfiltração (MF) e de ultrafiltração 

(UF), utilizadas para o tratamento do meio de cultivo de A. platensis.  

Parâmetros 
Membranas 

MF UF 

Membranas M065 M022 U5000 

Poro/ Peso molecular de corte 0,65 µm 0,22 µm 5.000 Da 

Fabricante Millipore
®
 

Tipo Plana 

Material da membrana Fluoreto de polivinilideno Celulose Regenerada 

Área da membrana 0,1 m
2
 

Característica  Hidrofílica 

Vazão de permeado (água)  

(25° C; 27,0 kPa (MF), 45,0 kPa (UF)) * 
0,445 L min

-1
 0,420 L min

-1
 0,014 L min

-1
 

*Valores de pressão transmembrana obtidas com fabricante; Valores de vazão de permeado obtidos 

experimentalmente. 

 

Após cada teste, a membrana foi limpa utilizando uma solução de 2,5 ppm de 

hipoclorito de sódio, com intuito de remover qualquer material aderido na superfície da 

mesma. A solução foi circulada durante 30 minutos ou até a recuperação de, no mínimo, 90 % 

do fluxo inicial de água pura, específico para cada membrana, como relatado acima (Tabela 

02). 

 

4.5.1 Planejamento experimental 

Os tratamentos foram conduzidos conforme o planejamento experimental (Tabela 03), 

sendo adotado o delineamento experimental de blocos. Todos os cultivos utilizando o meio 

tratado conforme o planejamento foram realizados em triplicata, para verificação de 

repetibilidade dos resultados. 
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Tabela 03 – Experimentos referentes ao planejamento experimental e realizados com 

diferentes condições de microfiltração e ultrafiltração. 

Experimento 
Membrana 

(poro/peso molecular de corte) 

Pressão 

transmembrana 

(kPa) 

E1 M065 (0,65 µm) 22,5 

E2 M065 (0,65 µm) 45,0 

E3 M065 (0,65 µm) 67,5 

E4 M022 (0,22 µm) 22,5 

E5 M022 (0,22 µm) 45,0 

E6 M022 (0,22 µm) 67,5 

E7
* 

U5000 (5.000 Da) 45,0 

E8
* 

U5000 (5.000 Da) 67,5 

E9
* 

U5000 (5.000 Da) 90,0 

*Os processos de ultrafiltração foram precedidos de microfiltração com membrana de 0,22 µm e pressão 

transmembrana de 22,5 kPa. 

 

As pressões empregadas em cada experimento foram determinadas através do cálculo 

da pressão transmembrana (TMP) (Equação 02): 

 

     
             

 
      (Equação 02) 

Sendo  

TMP = Pressão Transmembrana (kPa) 

Pin = pressão de alimentação na entrada (kPa) 

Pout = pressão de saída do meio retido (kPa) 

PP = pressão de saída do permeado (kPa) 

 

Com o planejamento experimental, foi possível avaliar as variáveis independentes: 

tamanho do poro/peso molecular de corte e as pressões de trabalho empregadas. E as variáveis 

dependentes: variação do fluxo de permeado e variação dos parâmetros físico-químicos como 

o pH, concentração dos nutrientes residuais (CO3
-2

, NO3
-
 e PO4

-3
) e dos resíduos (matéria 

orgânica natural e pigmentos) antes e após os tratamentos, assim como o emprego desses 

meios tratados em novos cultivos da cianobactéria, avaliando o crescimento celular e teores 

de proteínas e lipídios da biomassa para cada condição de tratamento. 
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O emprego do processo por filtração tangencial possibilitou a obtenção do meio, 

denominado meio tratado, que teve suas características físico-químicas analisadas, antes e 

após o tratamento, conforme apresentado no item 4.7.4.  

 

4.6 Reuso do meio tratado em cultivos experimentais de A. platensis 

Os meios tratados conforme o planejamento experimental foram utilizados para os 

cultivos experimentais, onde tiveram as fontes de nitrogênio e de fosfato corrigidas de acordo 

com a quantidade residual desses sais, reestabelecendo assim a concentração inicial do meio 

de Schlösser padrão de 2,5 g L
-1 

e de 0,5 g L
-1

, respectivamente. O valor de pH de todos os 

meios reutilizados foi corrigido para 9,4±0,1 com a incorporação de CO2 proveniente de 

cilindro, sendo corrigida a fonte de carbono também. 

Foram realizados, simultaneamente a esses, ensaios adicionais com o meio residual de 

meio Schlösser sem tratamento, com a reposição das fontes de nitrogênio e de fosfato, e com 

a correção do pH, conforme o mencionado anteriormente para os meios tratados, e com o 

meio Schlösser padrão fresco (meio novo), a fim de estabelecer padrões de comparação. 

 

4.6.1 Cultivos experimentais em frascos Erlenmeyer 

A. platensis foi inoculada em frascos Erlenmeyer de 0,5 L sendo o volume de cultivo 

de 0,2 L de meio tratado, sem tratamento e meio Schlösser padrão fresco, com concentração 

celular inicial de 50 mg L
-1

. Os cultivos foram incubados em agitador rotativo a 100 rpm. A 

intensidade luminosa foi mantida em 156±10 µmol fótons m
-2

 s
-1

 usando lâmpadas 

fluorescentes super luz do dia e medidor de intensidade luminosa LICOR LI-250A (Lincoln, 

NE). A temperatura foi mantida em 29±1 °C.  

 Durante os cultivos, foram acompanhados os diversos parâmetros avaliados neste 

trabalho, conforme as técnicas analíticas a serem descritas no item 4.7.2. Ao final do cultivo, 

caracterizado pela estabilização do crescimento celular, a suspensão de A. platensis foi 

filtrada em tela 70,0 µm, lavada três vezes com água destilada, necessária para a retirada do 

sal adsorvido às células. Após os processos de filtração e lavagem, a biomassa úmida foi 

submetida a um processo de secagem com ventilação a 55 °C durante 12 horas (PELIZER et 

al., 1999). Com a biomassa seca, foram realizadas análises para quantificar os teores de 

lipídios e proteínas.  
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4.7 Técnicas analíticas 

4.7.1 Acompanhamento dos cultivos em minitanques  

4.7.1.1 Concentração celular 

A concentração celular foi determinada diariamente por turbidimetria, a 560 nm 

(LEDUY; THERIEN, 1977). Os valores de transmitância obtidos no espectrofotômetro 

(FEMTO 700 PLµS) foram convertidos em concentração celular (X), expressa em miligramas 

de massa seca por litro, através de uma curva de calibração. 

A curva de calibração foi obtida utilizando 25 mL de uma suspensão celular 

concentrada, de células em fase de crescimento exponencial, que foi filtrado e lavado, com 

água destilada, em uma membrana de acetato de celulose de 3,0 μm, previamente seca a 70 ºC 

por 12 horas, e previamente pesada. A amostra foi levada à estufa a uma temperatura de 

100±5 ºC por um período de 5 horas, suficiente para que mantivesse uma massa seca 

constante. A massa seca foi calculada pela diferença dos valores dos pesos das membranas 

antes e depois da filtração, e dividido pelo volume filtrado para obter-se a concentração 

celular na suspensão, em mg L
-1

. A partir desta mesma suspensão celular, foram preparadas 

diferentes diluições, e as transmitâncias das alíquotas dessas diluições foram lidas em 

espectrofotômetro a 560 nm de comprimento de onda, utilizando água destilada como branco. 

Obteve-se, dessa forma, uma curva que relaciona concentração celular, em mg L
-1

, com o 

logaritmo da transmitância. 

 

4.7.1.2 Determinação do pH 

O acompanhamento do pH foi feito por potenciometria, com um aparelho da marca 

QUIMIS, modelo Q400M1. 

 

4.7.2 Acompanhamento dos cultivos experimentais em Erlenmeyer  

4.7.2.1 Concentração celular 

Conforme item 4.7.1.1. 

 

4.7.2.2 Determinação do pH 

Conforme item 4.7.1.2. 

 

4.7.3 Avaliação das biomassas obtidas dos cultivos 

Ao final dos cultivos realizados, em minitanques e em frascos Erlenmeyer, o volume 

recolhido foi filtrado em tela de 70,0 µm e a biomassa recuperada. Após lavá-la com água 
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destilada para a retirada de sais adsorvidos, a biomassa foi seca em estufa com ventilação a 

55° C por um período de 12 horas (PELIZER et al., 1999), sendo, após, triturada para ser 

avaliada quanto aos teores de proteínas e lipídios presente na mesma. 

 

4.7.3.1 Determinação do teor lipídico 

A fração lipídica da biomassa da A. platensis foi determinada de acordo com a 

metodologia descrita por Olguín et al. (2001). O lipídio foi extraído da amostra através do 

contato direto da mistura de clorofórmio-metanol (2:1) dentro de um sistema fechado de 

Soxhlet, onde essa mistura sofre, continuamente, evaporação-condensação-percolação. Cerca 

de oito ciclos foram o suficiente para a extração total da fração lipídica da biomassa. O 

líquido extrator é separado do lipídio através de um sistema evaporador rotativo à vácuo, e os 

valores, em massa, do lipídio, é calculado através da subtração da massa do frasco que contém 

a fração lipídica, pesado previamente ao procedimento. A fração lipídica é expressa em 

porcentagem. 

 

4.7.3.2 Determinação do teor proteico  

A quantificação de proteínas presentes na biomassa de A. platensis foi realizada 

seguindo o método clássico de micro-Kjeldahl, aplicando um fator de conversão (6,25) para 

os valores de nitrogênio total obtido (AOAC, 1984). As amostras desengorduradas, obtidas 

após a determinação dos lipídios totais, foram digeridas em bloco digestor a 300 °C, com 3 

mL de H2SO4 P.A. na presença de 2 g do catalisador (obtido pela mistura de 1,9 g de K2SO4 + 

50 mg de CuSO4). No processo de destilação em aparelho micro-Kjeldahl, todo o nitrogênio 

presente é convertido em amônia pela presença de base forte (NaOH 60 %), que é fixada por 

uma solução de HBO3 saturado. Esse conteúdo é titulado por uma solução de HCl 0,02 N 

padronizado, o qual permite a obtenção da porcentagem de nitrogênio na amostra utilizada. 

Os valores de proteína são expressos em porcentagem. 

 

4.7.4 Caracterização físico-química dos meios tratados 

4.7.4.1 Remoção de absorbâncias 

Os parâmetros adotados para avaliar a remoção de matéria orgânica e pigmentos dos 

meios tratados foram as medições das absorbâncias das amostras em espectrofotômetro 

(FEMTO 700 PLµS), nos comprimentos de onda de 254 nm (KABSCH-KORBUTOWICZ, 

2005) e de 440 nm (FERRARI; TASSAN, 1999), que correspondem, respectivamente, a A254 

e A440.  
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4.7.4.2 Condutividade Elétrica (EC) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

A condutividade foi medida com condutivímetro HANNA, modelo HI 9835, com 

valores expressos em mS cm
-1

 e a determinação de STD foi realizada através da metodologia 

eletrométrica, utilizando o condutivímetro para medir a concentração de substâncias iônicas 

dissolvidas na água, sendo expressa em g L
-1

 (PARRON; MUNIZ; PEREIRA, 2011). 

 

4.7.4.3 Determinação da concentração de carbonato total 

Nesta metodologia, a concentração de carbonato total é determinada por titulometria, 

de acordo com a metodologia descrita por Pierce e Haenisch (1948). Primeiramente adiciona-

se uma solução de NaOH 1,5 N na amostra isenta de célula, pois na presença de base os íons 

hidrogenocarbonato convertem em íons carbonato (Equação 03). A solução foi titulada com 

HCl 0,5 N padronizado e usando fenolftaleína como indicador, ocorrendo assim, a conversão 

inversa, dos íons carbonato para íons hidrogenocarbonato (Equação 04). Em seguida, foi 

efetuada uma segunda titulação utilizando novamente o HCl 0,5 N padronizado e o alaranjado 

de metila como indicador, permitindo assim que em meio ácido em excesso, todo bicarbonato 

fosse transformado em ácido carbônico (Equação 05).  

 

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O    (Equação 03), 

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl     (Equação 04), 

NaHCO3 + HCl → H2CO3 + NaCl     (Equação 05). 

 

O cálculo da concentração de íons carbonato é obtido através da diferença entre os 

volumes medidos nas duas titulações, levando em conta a normalidade do ácido. 

 

4.7.4.4 Determinação da concentração de fosfato 

A concentração de fosfato foi determinada em fotômetro HANNA, modelo HI 83099, 

utilizando o método Fosfato – alto alcance, adaptado da metodologia padrão para águas 

(ABNT-NBR 12772/1992: Método B - método colorimétrico por redução com amido). Foi 

realizada uma curva de calibração a fim de validar o método para analisar o fosfato em meio 

Schlösser.   
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4.7.4.5 Determinação da concentração de nitrato  

A concentração de nitrato foi determinada conforme a metodologia descrita por Vogel 

(2002), utilizando 10 mL do meio isento de células. Essa metodologia é dividida em três 

etapas: por uma redução, destilação e titulação. A redução é referente aos nitratos e nitritos 

presentes no meio. Eles são reduzidos à amônia mediante a presença do alumínio e zinco, 

encontrados na Liga de Devarda: 50 % Cobre; 45 % Alumínio; 5 % Zinco. O uso de uma 

solução básica (NaOH 0,5 N) é indispensável, pois a base aumenta o pH da amostra, 

permitindo assim que a reação aconteça. Na etapa da destilação, a amônia é incorporada na 

solução de HCl 0,1 N e permanece na forma de sal. Com essa solução realiza-se a etapa de 

titulação. A quantificação da amônia recolhida é feita pela titulação do excesso do ácido 

usando uma solução NaOH 0,05 N padronizada e vermelho de metila como indicador.  

Segundo a metodologia, um mL de ácido clorídrico 1 N, corresponde a 0,06201 g de 

íons nitrato (VOGEL, 2002). Então o resultado é obtido partindo da conversão do volume de 

hidróxido de sódio gasto em mL e expresso em massa de íons nitrato por litro. 

 

4.7.4.6 Determinação de pH 

Conforme mencionado no item 4.7.1.2. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os valores obtidos de concentração celular máxima (Xm) nos cultivos permitiram o 

cálculo do parâmetro de produtividade em células (PX) e de fator de conversão de nitrogênio 

em célula (YX/N). Os resultados obtidos de absorbância (A254 e A440) foram utilizados para 

calcular a eficiência na remoção de absorbância (RA254 e RA440, nesta ordem).  

 

5.1 Cálculo dos parâmetros 

5.1.1 Parâmetros cinéticos e de conversão 

Os valores de Xm, expressos em massa seca por volume, correspondem àqueles de 

concentração celular máxima alcançada nos cultivos. 

 

O valor de produtividade em célula ou PX, expresso em massa seca por volume por 

tempo, representa a média de crescimento celular diário, determinado com base na 

concentração total de células formadas e no tempo de cultivo (Equação 06). 

 

     
        

  
       (Equação 06) 

onde Xm é a concentração celular máxima (mg L
-1

), Xi a concentração celular inicial 

(mg L
-1

) e Tc é o tempo de cultivo necessário para atingir Xm (dias).  

 

O fator de conversão de nitrogênio em célula (YX/N) é um parâmetro que calcula 

quanto de nitrogênio foi consumido e transformado em célula no cultivo, levando em 

consideração a concentração de célula produzida (Xm – Xi) em mg L
-1

, a quantidade de 

nitrogênio consumido, obtido pela diferença entre o nitrogênio fornecido (Nf) e o nitrogênio 

residual (Nr), em miligramas e o volume do cultivo (V) em litros, conforme Equação 07. 

 

       
        

         
         (Equação 07) 
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5.1.2 Remoção das absorbâncias (RA254 e RA440)  

A taxa de remoção foi obtida através da equação genérica: 

 

     
        

   
          (Equação 08) 

onde PBT é o parâmetro (A254 ou A440) do meio antes do tratamento e PAT é o 

parâmetro (A254 ou A440) do meio após o tratamento. 

 

A escolha da determinação de matéria orgânica pela leitura da absorbância de luz UV 

em 254 nm foi feita por se tratar de uma avaliação indireta substituta para o teor desse 

material. De acordo com Kabsch-Korbutowicz (2005), esse método permite relacionar 

indiretamente a remoção de carbono orgânico total de amostras, e Andrade Jr. (2004) relata 

que essa metodologia tem por base a capacidade do material orgânico absorver luz UV nessa 

faixa, sendo um método adequado para verificar a remoção desse parâmetro em águas. 

A determinação de pigmentos pela leitura da absorbância em luz UV 440 nm foi 

escolhida por conta dos materiais provenientes de micro-organismos fotossintetizantes 

atingirem valores máximos de absorção nesse comprimento de onda. A mais, a clorofila 

absorve maior quantidade de luz nesse comprimento de luz (FERRARI; TASSAN, 1999).  

 

5.2 Análise estatística 

A avaliação dos resultados referentes ao tratamento do meio por membranas de 

microfiltração e ultrafiltração tangencial, utilizando pressões transmembrana de 22,5 a 90,0 

kPa, foi feita através da análise de variância multivariada (MANOVA), e as médias foram 

comparadas pelo método de Tukey, realizadas no programa MINITAB 17, tendo como 

variáveis dependentes, os valores de: remoção de carbonato total, fosfato e nitrato e a 

remoção de matéria orgânica natural e de pigmentos, e os valores de sólidos totais 

dissolvidos, condutividade elétrica e de pH nos efluentes após os tratamentos empregados. 

Adicionalmente, foi avaliado os resultados de crescimento celular de A. platensis em cada 

condição de tratamento de meio, usando novamente MANOVA, tendo como variáveis 

dependentes os parâmetros cinéticos, como concentração celular máxima, produtividade em 

célula e o fator de conversão de nitrogênio em célula, e o teor de lipídio e de proteína da 

biomassa obtida ao final desses cultivos. No método de Tukey, a diferença significativa foi 

adotada considerando um intervalo de confiança de 95 %. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Esse capítulo é dividido nos sub-itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, que abordam, 

respectivamente, a curva de calibração para determinar a concentração celular e a curva de 

padronização da metodologia de fosfato, os dados obtidos do cultivo padrão em minitanque, a 

caracterização do meio proveniente de cultivos em minitanques, o tratamento com o uso de 

membranas de filtração tangencial e os cultivos experimentais em frascos Erlenmeyer com o 

meio tratado. 

 

6.1 Curva de calibração para determinar a concentração celular dos cultivos e 

curva de validação da metodologia de quantificação de fosfato no meio de cultura da A. 

platensis 

O valor da concentração celular, necessário para acompanhar o crescimento celular da 

cianobactéria ao longo dos cultivos, foi obtido através da equação da curva de calibração 

elaborada com diluições celulares, que após serem lidas em espectofotômetro, teve o 

logaritmo das transmitâncias correlacionado com a massa celular seca, conforme descrito no 

item 4.7.1.1, apresentada na Figura 09. 

 

  

Figura 09 – Curva de calibração para determinação da concentração celular de A. 

platensis. 

 

Para quantificar a concentração de fosfato, foi utilizada uma metodologia adaptada da 

ABNT-NBR 12772/1992, conforme comentado no item 4.7.4.4. Dessa forma, foi elaborada 
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uma curva de validação do método escolhido, onde foi correlacionada a concentração de 

fosfato fornecida pelo fotômetro e a concentração de fosfato real (Figura 10). Através dessa 

validação foi possível determinar um erro analítico de 2,90±1,9 % na quantificação desse íon. 

 

 

Figura 10 – Curva de validação da metodologia adaptada da ABNT-NBR 

12772/1992 de quantificação de fosfato em meio Schlösser. 

 

6.2 Cultivos padrão em minitanque para obtenção de meio 

Os cultivos em minitanques foram realizados exclusivamente com a finalidade de 

obter  meio efluente de cultivos de A. platensis. Dessa forma, as condições para esses cultivos 

são conhecidas e eles foram acompanhados com o intuito de garantir um  meio com 

características padronizadas de crescimento, para ser, assim, destinado aos tratamentos 

propostos nesse trabalho. Dessa forma, foram conduzidos três triplicatas de cultivo padrão em 

minitanques (T1 ao T9), gerando quarenta e cinco litros de meio, que foram caracterizados 

fisico-quimicamente e submetidos ao tratamento por filtração tangencial e, sequencialmente, 

reutilizados em cultivos experimentais em frascos Erlenmeyer.  

Ao longo desses cultivos realizados em processo descontínuo em minitanques usando 

meio Schlösser com nitrato de sódio, foram acompanhados parâmetros como o crescimento 

celular e foram determinados os teores de proteínas e lipídios da biomassa obtida. Os valores 

do crescimento celular médio e os de pH dos cultivos em mintanque (T1 ao T9) são 

apresentados na Figura 11.  
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Figura 11 – Valores médios da concentração celular (X, mg L
-1

) e do pH em função 

do tempo (dias) nos cultivos em minitanque (T1-T9) para obtenção de meio. Barras de erro 

correspondem ao desvio padrão. 

 

Os cultivos em minitanques foram realizados com uma concentração celular inicial de 

50 mg L
-1

  e no 13º dia alcançaram a concentração celular máxima (Xm) de 2094±133 mg L
-1

 

(Figura 11), seguido de uma estabilização, e até mesmo, de um decréscimo  da concentração 

celular no 14° dia, caracterizando o final do cultivo.  

A leitura do valor de pH foi realizada uma vez por dia e os resultados demonstraram 

um aumento do valor do pH de 9,32±0,0 para 10,57±0,1. Pode-se observar um rápido 

aumento do pH no período de maior crescimento celular, seguido por uma desaceleração 

conforme o cultivo foi se aproximando da estabilização do crescimento celular. Esse 

fenômeno está relacionado ao consumo de íons bicarbonato pela cianobactéria durante seu 

crescimento. De acordo com Miller e Colman (1980), a forma de carbono preferencialmente 

assimilada pela cianobactéria é o bicarbonato, sendo que o valor de pH ideal de cultivo é 

aquele que assegure o deslocamento do equilíbrio químico no sentido que haja formação 

desse íon. Em um cultivo de A. platensis, onde o pH começa a atingir valores acima de 10,2, o 

carbonato é a forma predominante de carbono presente (RUSSEL, 1981). Dessa forma, a 

baixa disponibilidade desse elemento na sua forma mais assimilável pela cianobactéria 

contribui para o efeito de estabilização celular (DANESI, 2001). 

Na Figura 12, são apresentados os valores dos teores de lipídios totais e de proteínas 

obtidos com os cultivos em minitanques (T1 ao T9). 
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Figura 12 – Teores de proteínas e lipídios da biomassa de A. platensis obtida dos 

cultivos descontínuos em minitanques utilizando meio Schlösser padrão (T1-T9). Barras de 

erro correspondem ao desvio padrão. 

 

Observa-se que, com o cultivo em minitanque pôde-se alcançar valores satisfatórios 

quanto à composição da biomassa de A. platensis. O teor de lipídios totais quantificado foi de 

12,4±1,9 % da biomassa, o mesmo relatado por Cohen (1997), que afirma que, tipicamente, 

cianobactérias apresentam uma biomassa pobre em lipídeos, sendo que para A. platensis o 

teor lipídico está entre 6,0 e 13,0 % da biomassa seca. Contudo, o teor de lipídio e de ácido 

graxo pode variar conforme cepa e condições de cultivo (TANTICHAROEN et al., 1994). 

A. platensis apresenta uma biomassa rica em conteúdo proteico e os valores médios de 

teor de proteínas obtido desses cultivos realizados em minitanques foram de 67,8±2,2 %, de 

acordo com aqueles relatados por Cohen (1997), que afirma que é possível alcançar valores 

entre 64,0 e 74,0 % da massa seca da biomassa da cianobactéria. Dessa forma, os resultados 

obtidos foram satisfatórios levando em consideração a proximidade quanto àqueles obtidos 

por Colla et al. (2007), que obtiveram teores de proteínas de 57,0 %, utilizando a mesma 

concentração de nitrato de sódio (2,5 g L
-1

) e a mesma temperatura (30 °C) dos cultivos em 

minitanque, porém em cultivo de Spirulina platensis em fotobiorreator aerado e com meio de 

Zarrouk. 

 

6.3 Caracterização do meio efluente de cultivos em minitanques  

O meio obtido ao final dos cultivos em minitanques (T1 a T9), após retirada da 

biomassa, foi caracterizado físico-quimicamente a fim de se estabelecer uma comparação do 

meio antes e após ser submetido ao tratamento por filtração tangencial. Os meios foram 
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analisados separadamente quanto às concentrações residuais dos sais de carbonato, fosfato e 

nitrato, bem como a concentração de sólidos totais dissolvidos e a condutividade do meio, 

assim como o pH e a presença de matéria orgânica natural e pigmentos, em termos de valores 

de absorbância 254 nm e 440 nm, respectivamente. Após essas análises, os meios foram 

misturados e, essa mistura denominada meio sem tratamento (E0), foi usada nos testes com  

membranas de filtração tangencial.  Os valores dos parâmetros analisados estão apresentados 

na Tabela 04.  

 

Tabela 04 -  Resultado das médias, desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) 

dos nutrientes residuais, dos parâmetros físico-químicos e dos resíduos nos meios 

provenientes de cultivos de A. platensis em minitanques (T1 a T9) e da mistura de todos os 

meios (E0). Dados dos parâmetros referente ao meio Schlösser padrão (EP). 

 
 Nutrientes residuais Parâmetros físico-químicos Resíduos 

A
m

o
st

ra
s 

 

a 
CO3

-2 

(g L
-1

) 

b 
PO4

-3 

(g L
-1

)
 

c 
NO3

- 

(g L
-1

)
 

pH 

d 
STD 

(g L
-1

) 

e 
EC 

(mS cm
-1

) 

f 
A254 

(cm
-1

) 

g 
A440 

(cm
-1

) 

T
1
 a

o
 T

9
 Média 7,35 0,22 1,49 10,57 11,0 21,7 0,720 0,120 

DP 0,3 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,0 

CV (%) 3,4 4,5 4,7 0,6 4,5 2,9 16,7 16,7 

E0
* 

 

Média 7,65 0,22 1,45 10,52 11,0 22,0 0,697 0,190 

DP 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CV (%) 0,7 0,0 1,8 0,1 0,3 0,1 1,4 0,0 

EP
** 

 10,56 0,27 1,82 9,45 10,7 21,3 0,197 0,032 

*Mistura de todos os meios (Meio sem tratamento). 

** Valores medidos a partir de amostra do meio Schlösser padrão fresco. 
a
 Concentração de carbonatos totais (g L

-1
). 

b
 Concentração de fosfato (g L

-1
). 

c 
Concentração de nitrato (g L

-1
). 

d
 Concentração de sólidos totais dissolvidos (g L

-1
). 

e
 Condutividade elétrica (mS cm

-1
). 

f
 Absorbância a 254 nm (cm

-1
). 

g
 Absorbância a 440 nm (cm

-1
).  

  

A caracterização do meio proveniente dos cultivos em minitanques (E0) apresentada 

na Tabela 04, disponibiliza informações interessantes sobre os cultivos de  A. platensis em 

minitanques. É possível observar uma relação entre o pH final e a concentração de carbonato 

residual nesse meio. O consumo da fonte de carbono foi alto, uma vez que reduziu a 

concentração inicial de carbonato total de 10,56 g L
-1

 (amostra EP) para 7,65 g L
-1 

(amostra 

E0). O carbono faz parte de todos os compostos orgânicos e é o principal elemento da 
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biomassa microalgal, chegando até 65,0 % da biomassa seca (MARKOU; VANDAMME; 

MUYLAERT, 2014). A cianobactéria retira do meio extracelular o bicarbonato, e pela enzima 

anidrase carbônica, o converte em dióxido de carbono, que por difusão facilitada ou transporte 

ativo é incorporada no Ciclo de Calvin (MARKOU; VANDAMME; MUYLAERT, 2014).  

No meio Schlösser, a proporção de carbonato-bicarbonato exerce uma função tamponante, no 

entanto, como o íon bicarbonato já está disponível e é facilmente assimilado pelo micro-

organismo, ele foi consumido preferencialmente, desestabilizando esse equilíbrio químico, 

resultando dessa forma, no aumento do pH do meio. Como a formação de íons bicarbonato é 

favorecida em valores de pH inferiores a 10,0, a disponibilidade da fonte de carbono para o 

desenvolvimento da cianobactéria é diminuída com o aumento de pH (MILLER; COLMAN, 

1980). 

A concentração do íon nitrato também reduziu, de 1,82 g L
-1

 no começo do cultivo 

para 1,45 g L
-1

. O nitrogênio é o segundo elemento mais abundante na biomassa microalgal, 

alcançando até 14,0 % da massa seca (GROBBELAAR, 2004). A assimilação do nitrogênio 

se dá através da enzima glutamina sintetase e ele participa da produção de componentes 

bioquímicos essenciais da biomassa, como os ácidos nucleicos (RNA e DNA), os 

aminoácidos (proteínas) e pigmentos, como a clorofila e a ficocianina (MARKOU; 

VANDAMME; MUYLAERT, 2014). Ainda assim,  no ramo da biotecnologia, a deficiência 

de nitrogênio em cultivos de microalgas é uma manobra que promove o acúmulo de lipídios 

no interior do micro-organismo, sendo essa uma técnica bastante aplicada na produção de 

biocombustível a partir de microalgas (RODOLFI et al., 2009). 

A concentração de fosfato também apresentou uma redução no final do cultivo, 

passando de 0,27 g L
-1

, fornecido no início do cultivo, para uma concentração residual de 0,22 

g L
-1

. O fósforo é um dos nutrientes mais importantes para o crescimento celular e para a 

composição da biomassa, variando de 0,05 a 3,3 %, essencial para o metabolismo na 

produção de ácidos nucleicos, de membrana de fosfolipideo e de ATP (GEIDER; LA 

ROCHE, 2002; GROBBELAAR, 2004). Em corpos hídricos, elevadas concentrações de 

fósforo são responsáveis pelo fenômeno de eutrofização, resultando em um excessivo 

crescimento algal, levando a consequências negativas como hipóxia e em casos mais severos, 

a morte da vida aquática (SMITH; TILMAN; NEKOLA, 1999; LEWIS; WURTSBAUGH, 

2008).  

Os valores da leitura de absorbância demonstram que ao longo dos cultivos da A. 

platensis em minitanque houve a produção de resíduos como matéria orgânica natural (NOM) 

e pigmentos, uma vez que os valores de absorbância inicial para esses dois parâmetros foram 
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de 0,197 e 0,032 cm
-1

, que correspondem a valores 71,7 e 83,2 % inferiores aos obtidos ao 

final do cultivo. A presença de material orgânico e pigmentos no meio de cultura é devido a 

alguns metabólitos orgânicos que são naturalmente secretados pelas microalgas durante o 

crescimento (HADJ-ROMDHANE et al., 2012; YU et al., 2012) ou subitamente liberados 

quando ocorre a lise das células (WU et al., 2006; BOSMA et al., 2008). 

 Nos cultivos, exopolissacarídeo são produzidos pela A. platensis e são distiguidos 

em três tipos, aquele que é liberado para o meio extracelular, o exopolissacarídeo que 

apresenta fraca ligação ao micro-organismo e aquele que apresenta ligação forte com a 

cianobactéria, formando uma camada ao redor de seus tricomas (AHMED et al., 2014). Os 

exopolissacarídeos excretados para o meio extracelular, cuja característica fisico-química foi 

estudada, resultam em heterossacarídeos contendo 13,0 % de carboidratos e 55,0 % de 

proteínas. Esses polissacarídeos podem formar agregados com aminoácidos tipo micosporina. 

A análise em cromatografia gasosa indicou que a porção de carboidrato é formada por sete 

tipos de açúcares, galactose e xilose, em maior parte, seguidos por glicose, frutose, ramnose, 

arabinose e manose, e dois ácidos urónicos, o ácido galacturónico e o ácido glicurônico 

(TRABELSI et al., 2009).  

O acúmulo da matéria orgânica dissolvida contribui para a turvação do meio, a 

proliferação de micro-organismos e compostos que podem afetar/inibir o crescimento e 

desenvolvimento da cianobactéria (BOSMA et al., 2008; DEPRAETERE et al., 2015). 

Os valores de sólidos totais dissolvidos (STD) e de condutividade elétrica (EC) são 

parâmetros comumente utilizados em estações de tratamento de água, estações de tratamento 

de esgoto e estações de tratamento de efluentes. Tem como principal objetivo classificar a 

qualidade da água em doce, salgada e salobra, de forma a destiná-la a um descarte correto ou 

a algum uso devido. Apesar dos parâmetros turbidez e STD estarem associados, eles não são 

absolutamente equivalentes. Os STD são constituídos por partículas de diâmetro inferior a  

10
-3

 µm e que permanecem em solução mesmo após a filtração. O padrão de potabilidade 

refere-se apenas aos sólidos totais dissolvidos (limite: 1000 mg L
-1

), já que esta parcela reflete 

a influência de lançamento de esgotos, além de afetar a qualidade organoléptica da água 

(BRASIL, 2014).  

A EC da água mede a sua capacidade de propagar corrente elétrica de acordo com a 

presença de substâncias dissolvidas, que se encontram dissociadas em ânions e cátions. Então, 

quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a ação eletrolítica e, dessa forma, 

maior a capacidade em conduzir corrente elétrica. Em águas naturais, os teores de 

condutividade permanecem na faixa de 10 a 100 µS cm
-1

, enquanto que em ambientes 
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poluídos por esgotos domésticos ou industriais, esses valores podem chegar a 1000 µS cm
-1

 

(BRASIL, 2014). 

 

6.4 Tratamento com membrana de filtração tangencial  

O tratamento do meio foi realizado através do processso de filtração tangencial por 

membranas, utilizando três membranas de porosidades diferentes, duas de microfiltração 

(MF), com poros de 0,65 µm (M065) e de 0,22 µm (M022), e uma de ultrafiltração (UF), com 

peso molecular de corte de 5.000 Da (U5000). Foram feitos dois estudos, apresentados na 

sequência em dois sub-itens. No sub-item 6.4.1 é apresentado o estudo do desempenho das 

membranas filtrantes. E no sub-item 6.4.2 é apresentado o tratamento propriamente dito, 

visando ao reaproveitamento do mesmo. 

 

6.4.1 Estudo do desempenho da membrana filtrante 

O estudo do desempenho da membrana foi conduzido a fim de avaliar o tratamento do 

meio de cultivo por períodos prolongados, verificando a formação de fouling e seu efeito no 

fluxo de permeado. Com os resultados obtidos, foram construídos três gráficos relacionando o 

fluxo de permeado (J) para cada pressão transmembrana (TMP) aplicada em cada uma das 

membrana de filtração tangencial (Figura 13), bem como os resultados de remoção de matéria 

orgânica natural (NOM) e de pigmentos, em termos de remoção das absorbâncias em 254 nm 

e 440 nm (RA254 e RA440) das amostras retiradas do Tanque de Alimentação (TA), do 

Permeado (P) e do Retido (R) ao final desse processo, após 4,5 horas (Tabela 05).   
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Figura 13 – Fluxo de permeado (J) das membranas M065, M022 e U5000 em 

diferentes pressões ao longo do tempo (horas). Barras de erro referentes ao desvio padrão.

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 1 2 3 4 5 

J
 (

L
 m

-2
 h

-1
) 

Tempo (h) 

M065 

22,5 kPa 45,0 kPa 67,5 kPa 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 1 2 3 4 5 

J
 (

L
 m

-2
 h

-1
) 

 

Tempo (h) 

M022 

22,5 kPa 45,0 kPa 67,5 kPa 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

0 1 2 3 4 5 

J
 (

L
 m

-2
 h

-1
) 

Tempo (h) 

U5000 

45,0 kPa 67,5 kPa 90,0 kPa 



61 
 

Tabela 05 – Valores de absorbância (A254 e A440) e de remoção (RA254 e RA440), para cada condição de tratamento ao final do processo 

de recirculação, após 4,5 horas, analisando porções do Tanque de Alimentação (TA), do Permeado (P) e do Retido (R).  

Experimentos 

Condição de trabalho 
b
 A254 (cm

-1
) 

c
 A440 (cm

-1
) 

d
 RA254 (%) 

e 
RA440 (%) 

Membrana 
a
 TMP 

(kPa) 
TA P R TA P R TA P R TA P R 

 
E0* - - 0,697 - - 0,190 - - - - - - - - 

A
p

ó
s 

o
 p

ro
ce

ss
o
 d

e 
re

ci
rc

u
la

çã
o

 (
4
,5

 h
) E1 M065 22,5 0,325 0,310 0,335 0,030 0,016 0,040 53,4 55,5 52,0 84,2 91,6 78,9 

E2 M065 45,0 0,325 0,320 0,332 0,017 0,013 0,020 53,4 54,1 52,4 91,1 93,2 89,5 

E3 M065 67,5 0,325 0,317 0,334 0,023 0,015 0,029 53,4 54,5 52,1 87,9 92,1 84,7 

E4 M022 22,5 0,449 0,316 0,507 0,066 0,014 0,069 35,6 54,7 27,3 65,3 92,6 63,7 

E5 M022 45,0 0,388 0,309 0,409 0,039 0,018 0,042 44,3 55,7 41,3 79,5 90,5 77,9 

E6 M022 67,5 0,395 0,305 0,409 0,046 0,014 0,047 43,3 56,2 41,3 75,8 92,6 75,3 

MPT**   0,316** - - 0,014** - - - - - - - - 

E7 U5000 45,0 0,301 0,247 0,302 0,011 0,004 0,013 4,7 21,8 4,4 21,4 71,4 7,1 

E8 U5000 67,5 0,294 0,240 0,295 0,013 0,004 0,013 7,0 24,1 6,6 7,1 71,4 7,1 

E9 U5000 90,0 0,300 0,244 0,305 0,010 0,004 0,013 5,1 22,8 3,5 28,6 71,4 7,1 

*Meio sem tratamento.  

**Meio pré-tratado por M022 sob 22,5 kPa, empregado nos tratamentos E7, E8 e E9. 

(-) não se aplica. 
a
 Pressão transmembrana (kPa). 

b
 Absorbância a 254 nm (cm

-1
). 

c
 Absorbância a 440 nm (cm

-1
). 

d
 Remoção de matéria orgânica natural, em termos de A254 (%). 

e 
Remoção de pigmentos, em termos de A440 (%). 
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 Com relação as membranas de microfiltração (M065 e M022) foi observada uma 

diminuição acentuada do fluxo de permeado (J) no início do processo de filtração (Figura 13), 

que para a M065 resultou em uma perda máxima de até 48,9 % do J na condição E1 (M065 – 

22,5 kPa) e mínima de 10,5 % na condição E3 (M065 – 67,5 kPa). Para a M022, essa 

diminuição resultou em uma perda máxima de 65,0 % na condição E4 (M022 – 22,5 kPa) e 

mínima de 49,5 % na condição E6 (M022 – 67,5 kPa). Contudo, após 0,5 a 1,0 hora de 

processo, J se manteve constante. Isso foi observado em todas as pressões aplicadas, sendo 

possível trabalhar com um fluxo de permeado máximo (Jmáx) de 236,4 L m
-2

 h
-1

 com a M065 e 

de 121,2 L m
-2

 h
-1

 com a M022, obtidos com pressão de transmembrana (TMP) de 67,5 kPa. 

Essa diminuição do fluxo está relacionada com a formação de fouling ou “bolo”.  O fouling é 

um fenômeno que ocorre no processo de filtração, onde materiais suspensos no meio passam a 

aderir na superfície da membrana. Na filtração convencional, cuja a filtração ocorre no 

sentido perpendicular ao filtro, esse depósito resulta na perda total do fluxo de permeado, 

interrompendo o processo de filtração, ao contrário da filtração tangencial, onde o fenômeno 

relatado ocorre promovendo uma camada ativa de filtração, além daquela desempenhada pela 

porosidade da membrana. Esse fenômeno, no modelo tangencial,  resulta em uma redução 

parcial do fluxo de permeado, contudo auxilia repelindo compostos que poderiam atuar no 

entupimento dos poros da membrana (METCALF & EDDY, 2007). Com esses resultados 

também é possível observar que para a mesma TMP, a maior porosidade da membrana leva a 

um aumento de fluxo de permeado, uma vez que a resistência à filtração é menor. A avaliação 

da Figura 13 também permite evidenciar que para uma membrana de mesma porosidade há 

um aumento de J com o aumento de TMP, pois, como esperado, esta atua como força 

promotora para vencer a resistência da membrana, o mesmo observado por Sun et al. (2013). 

Com as leituras de absorbância nos comprimentos de onda 254 nm e 440 nm, (A254 e 

de A440, respectivamente), pôde-se realizar uma análise da presença de matéria orgânica 

natural (NOM) e de pigmentos nas amostras retiradas do tanque de alimentação (TA), do 

permeado (P) e do retido (R) ao final do processo, sendo possível evidenciar dessa forma, a 

formação do fouling na superfície da membrana M065, uma vez que esses valores reduziram 

em até 53,4 % no TA, 55,5 % no P e 52,4 % no R, em relação aos valores iniciais de A254 e 

em até 91,1 % no TA, 93,2 % no P e 89,5 % no R, dos valores iniciais de A440 do meio 

efluente (E0) (Tabela 05).  O fenômeno de fouling também ocorreu na membrana M022, com 

a redução de até 44,3 % no TA, 56,2 % no P e 41,3 % no R em relação aos valores iniciais de 

A254 e em até 79,5 % no TA, 92,6 % no P e 77,9 % no R, dos valores iniciais de A440 do E0 

(Tabela 05).   
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Com esses valores de remoção de A254 e de A440, pode-se afirmar que, apesar da 

formação de fouling na M065 ter sido maior que na M022, a influência dele na diminuição de 

J foi menor (10,5 a 48,9 %) que a sofrida na M022 (49,5 a 65,0 %). A mais, a remoção de 

A254 e de A440 do permeado, comparando ambas as membranas, apresentaram taxas médias 

iguais, M065 (RA254 = 54,7±0,7 %; RA440 = 92,3±0,8 %) e M022 (RA254 = 55,5±0,8 %; RA440 

= 91,9±1,2 %), podendo, dessa forma, inferir que o fouling formado nas membranas atuou 

como uma camada ativa de filtração, com atuação semelhante em ambas as membranas. 

 A operação em sistemas de ultrafiltração requer maiores cuidados, como por exemplo 

quanto a qualidade do líquido a ser filtrado, a fim de evitar danos irreversíveis na membrana 

(METCALF & EDDY, 2007). Babel e Takizawa (2011) avaliaram o emprego do pré-

tratamento de soluções contendo misturas de alga, entre elas Chlorella, e constataram que a 

coagulação com alumínio reduziu até 86,0 % e a ozonização reduziu até 70,0 % da formação 

de fouling e da resistência por ele gerada na membrana de ultrafiltração, em modo dead-end, 

evitando também maiores perdas de fluxo do permeado. Dessa forma, o meio tratado pela 

U5000 sofreu um pré-tratamento em membrana de 0,22 µm sob 22,5 kPa, com a finalidade de 

remover partículas em suspensão e micro-organismos que poderia comprometer o bom 

funcionamento da membrana de ultrafiltração. Nos tratamentos deste meio pré-tratado (MPT, 

Tabela 05) com a U5000, J diminuiu após a 1,0 hora do inicio da ultrafiltração. Durante o 

processo foi observado que sob 45,0 kPa (E7), J diminuiu 7,7 % e se manteve em 7,2 L m
-2

 h
-1

 

até o final do processo. Esse comportamento foi o mesmo observado quando aplicadas 

pressões 1,5 (67,5 kPa) e 2 (90,0 kPa) vezes maiores. Com o emprego de 67,5 kPa (E8) no 

sistema de filtração tangencial, o resultado foi uma diminuição no J de 6,5 % após 1,5 horas 

do inicio do processo, permancendo constante em 8,6 L m
-2

 h
-1

 até o final. E com a aplicação 

de 90,0 kPa (E9), o fluxo de permeado apresentou uma diminuição de 4,8 %,  mantendo-se 

constante até o final do processo (Figura 13), sendo a condição que permitiu o Jmáx do sistema 

de UF, com um J de 9,6 L m
-2

 h
-1

. Pode-se inferir que o pré-tratamento do meio tenha 

contribuído para que o fluxo de permeado se mantivesse constante, evitando o entupimento da 

membrana, apresentando um efeito de redução de J menos acentuado que àqueles observados 

nos tratamentos com M065 e M022. Em trabalho semelhante, a diminuição do fluxo de 

permeado no sistema de recirculação em membranas de ultrafiltração foi bem maior que as 

alcançadas aqui, de 10 % em membrana de 10.000 Da, de 33,3 % em membrana de 20.000 Da 

e de 40,7 % em membrana de 100.000 Da, mesmo com a aplicação de pressão 5,1 vezes 

maior que a empregada no teste E7, 3,4 vezes em relação a E8 e, 2,5 vezes maior que àquela 

testada no E9 (SUN et al., 2013). Isso pode ser explicado pela menor quantidade de NOM 
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(A254 = 0,316 cm
-1

) e de pigmentos (A440 = 0,014 cm
-1

) presentes nesse meio pré-tratado 

(MPT), do que naquele usado nas M065 e M022 (E0: A254 = 0,697 cm
-1 

e A440 = 0,190 cm
-1

). 

Os resultados de remoção de NOM e pigmentos obtidos com a U5000 foram calculados 

utilizando as A254 e A440 obtidas ao final dos processo de UF (E7 ao E9) em relação ao meio 

pré-tratado (MPT). Dessa forma, foi possível reduzir até 7,0 % no TA, até 24,1 % no P e 6,6 % 

no R em relação aos valores iniciais de A254 e, em até 28,6 % no TA, 71,4 % no P e 7,1 % no 

R dos valores iniciais de A440 do permeado do MPT (Tabela 05).  

Comparando esses dados obtidos da U5000 com as M065 e M022, pode-se inferir que 

a formação de fouling na superfície da U5000 foi menos efetiva e eficaz que o observado nas 

membranas de MF. Contudo, ainda assim, a taxa de remoção no permeado foi alta, chegando, 

como comentado, à 24,1 % menos NOM e 71,4 % menos pigmentos que o encontrado no 

MPT, e até 65,6 % menos NOM e 97,9 % menos pigmentos que o meio proveniente dos 

cultivos em minitanques (E0).    

   

6.4.2 Tratamento do meio de cultivo utilizando processo de microfiltração e de 

ultrafiltração  

 O meio proveniente de cultivos de A. platensis, após ser caracterizado físico-

quimicamente quanto aos nutrientes residuais e aos resíduos presentes, foi submetido a 

tratamento utilizando tecnologia de separação por membranas a fim de terem a porção 

recuperada do permeado empregada em novos cultivos da cianobactéria. Durante a filtração 

de 2 L desse meio, recuperando 1,8 L (TR = 90 %), foram anotados os valores de volume do 

permeado ao longo do tempo para cada membrana utilizada sob diferentes pressões de 

trabalho, e esses dados estão demonstrados nas Figuras 14, 15 e 16. 

 Ao final de cada condição de tratamento, o meio proveniente do permeado teve suas 

características físico-químicas avaliadas a fim de se investigar taxas de remoção dos 

parâmetros avaliados. Os resultados referentes à esses parâmetros estão apresentados na 

Tabela 06.  
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Figura 14 – Tempo necessário, em minutos, para a recuperação de 1,8 L de meio 

tratado por M065 utilizando diferente pressões de trabalho.  

 

 

Figura 15 – Tempo necessário, em minutos, para a recuperação de 1,8 L de meio 

tratado por M022 utilizando diferente pressões de trabalho. 
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Figura 16 – Tempo necessário, em horas, para a recuperação de 1,8 L de meio tratado 

por U5000 utilizando diferente pressões de trabalho. 

 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

V
o

lu
m

e
 r

e
cu

p
e

ra
d

o
 (

L)
 

Tempo (h) 

U5000 

45,0 kPa 67,5 kPa 90,0 kPa 



67 
 

Tabela 06 – Dados referentes aos parâmetros analisados nos meios antes e após à utilização das membranas de microfiltração M065 (E1, 

E2 e E3) e M022 (E4, E5 e E6) e de ultrafiltração U5000 (E7, E8 e E9) no tratamento do meio de cultura de A. platensis proveniente de cultivos em 

minitanques (E0), conforme o planejamento experimental*. 

E
x
p

er
im

en
to

s 

a 
TMP 

(kPa) 

 Nutrientes residuais Parâmetros físico-químicos Resíduos 

b 
Parte 

c
 CO3

-2 

(g L
-1

) 

d 
PO4

-3 

(g L
-1

) 

e
 NO3

- 

(g L
-1

)
 

pH 

f 
STD 

(g L
-1

) 

g
 EC 

(mS cm
-1

) 

h
 A254 

(cm
-1

) 

i
 A440 

(cm
-1

) 

j 
RA254 

(%) 

k 
RA440 

(%) 

E0** - TA 7,63±0,6
A 

0,22±0,0
A 

1,46±0,0
A 

10,52±0,1
A 

12,5±0,2
A 

22,0±0,1
A 

0,697±0,0
A 

0,190±0,0
A 

- - 

E1 22,5 
P 7,41±0,3

A 
0,17±0,0

G 
1,22±0,1

A 
10,52±0,0

A 
11,3±0,2

B,C 
21,9±0,0

A 
0,319±0,0

C 
0,010±0,0

D 
54,2 94,7 

R 7,47±0,3
 

0,18±0,0
 

1,25±0,1 10,54±0,0 12,0±0,3 22,1±1,0 0,559±0,0 0,131±0,0 - - 

E2 45,0 
P 7,47±0,2

A 
0,18±0,0

F 
1,29±0,1

A 
10,54±0,1

A 
11,3±0,2

B,C 
22,1±0,7

A 
0,325±0,0

C 
0,013±0,0

B,C,D 
53,4 93,2 

R 7,69±0,1
 

0,18±0,0 1,29±0,1 10,58±0,0 11,6±0,2 22,1±1,2 0,804±0,0 0,216±0,0 - - 

E3 67,5 
P 6,86±0,5

A 
0,19±0,0

E 
1,20±0,1

A 
10,53±0,1

A 
11,0±0,3

C 
21,8±0,3

A 
0,337±0,0

E 
0,014±0,0

B,C 
51,7 92,6 

R 7,27±0,4
 

0,19±0,0 1,28±0,1 10,55±0,1 11,7±0,3 22,2±0,2 0,875±0,0 0,275±0,0 - - 

E4 22,5 
P 7,16±0,5

A 
0,21±0,0

B 
1,29±0,2

A 
10,56±0,1

A 
11,0±0,3

C 
21,8±0,2

A 
0,309±0,0

D 
0,014±0,0

B,C 
55,7 92,6 

R 7,49±0,4 0,21±0,0 1,30±0,1 10,56±0,1 11,4±0,5 22,2±0,6 1,493±0,0 0,304±0,0 - - 

E5 45,0 
P 7,41±0,1

A 
0,20±0,0

C 
1,22±0,0

A 
10,58±0,1

A 
11,2±0,3

C 
21,9±0,1

A 
0,319±0,0

C 
0,012±0,0

C,D 
54,2 93,7 

R 7,63±0,2 0,20±0,0 1,30±0,1 10,60±0,1 11,4±0,4 22,4±0,4 1,249±0,0 0,376±0,0 - - 

E6 67,5 
P 7,41±0,2

A 
0,20±0,0

B 
1,21±0,1

A 
10,60±0,0

A 
11,2±0,6

C 
21,7±0,3

A 
0,320±0,0

C 
0,016±0,0

C 
54,1 91,6 

R 7,74±0,1 0,20±0,0 1,22±0,1 10,58±0,1 11,7±0,2 22,3±0,5 1,073±0,0 0,252±0,0 - - 
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 Conclusão da Tabela 06 
     

  
E

x
p

er
im

en
to

s 

a 
TMP 

(kPa) 

 Nutrientes residuais Parâmetros físico-químicos Resíduos 

b 
Parte 

c
 CO3

-2 

(g L
-1

) 

d 
PO4

-3 

(g L
-1

) 

e
 NO3

- 

(g L
-1

)
 

pH 

f 
STD 

(g L
-1

) 

g
 EC 

(mS cm
-1

) 

h
 A254 

(cm
-1

) 

i
 A440 

(cm
-1

) 

l
 RA254 

(%) 

m
 A440 

(%) 

MPT*** - TA 7, 74±0,3 0,20±0,0 1,25±0,2 10,57±0,0 11,7±0,3 21,9±0,0 0,320±0,0 0,014±0,0 - - 

E7 45,0 
P 7,69±0,1

A 
0,19±0,0

E 
1,22±0,2

A 
10,54±0,0

A 
12,1±0,1

A,B 
21,7±0,2

A 
0,294±0,0

E 
0,013±0,0

B,C,D 
8,1 7,1 

R 7,86±0,1 0,19±0,0 1,22±0,2 10,55±0,1 12,1±0,0 21,9±0,1 0,295±0,0 0,013±0,0 - - 

E8 67,5 
P 7,47±0,4

A 
0,20±0,0

D 
1,22±0,0

A 
10,57±0,1

A 
12,2±0,1

A 
21,6±0,2

A 
0,300±0,0

E 
0,011±0,0

C,D 
6,3 21,4 

R 7,63±0,2 0,20±0,0 1,22±0,0 10,54±0,0 12,2±0,2 21,8±0,8 0,302±0,0 0,013±0,0 - - 

E9 90,0 
P 7,63±0,2

A 
0,20±0,0

D 
1,23±0,1

A 
10,57±0,0

A 
12,1±0,0

A 
21,9±0,2

A 
0,301±0,0

E 
0,010±0,0

D 
5,9 28,6 

R 7,86±0,1 0,20±0,0 1,23±0,1 10,61±0,0 12,2±0,1 22,1±0,2 0,305±0,0 0,013±0,0 - - 

*Médias com letras iguais nas colunas não diferem entre si estatisticamente pelo método de Tukey, considerando um intervalo de confiança de 95 %.  

**Meio sem tratamento. 

***Meio pré-tratado em M022 sob 22,5 kPa, empregado nos tratamentos E7, E8 e E9. 

(-) Não se aplica. 
a 
Pressão transmembrana. 

b 
Porção analisada: Tanque de Alimentação (TA), Permeado (P) e Retido (R). 

c
 Concentração de carbonato total (g L

-1
). 

d 
Concentração de fosfato total (g L

-1
). 

e
 Concentração de nitrato (g L

-1
). 

f
 Concentração de sólidos totais dissolvidos (g L

-1
). 

g
 Condutividade elétrica (mS cm

-1
). 

h
 Absorbância a 254 nm (cm

-1
). 

i
 Absorbância a 440 nm (cm

-1
). 

j 
Remoção de matéria orgânica, em termos de A254 (%), em relação a E0. 

k
 Remoção de pigmentos, em termos de A440 (%), em relação a E0. 

l 
Remoção de matéria orgânica, em termos de A254 (%), em relação a MPT. 

m
 Remoção de pigmentos, em termos de A440 (%), em relação a MPT. 
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 O sistema utilizando as membranas de filtração tangencial – M065, M022 e U5000 –  

se apresentou como sendo uma opção no tratamento de meio de cultivo por ser um processo 

rápido e com taxas de remoção de resíduos satisfatórias.  

 As vazões de permeado (QP, em litros por minuto) obtidas no tratamento do meio 

utilizando M065 foi de 0,347 L min
-1

 sob pressão de 22,5 kPa (E1), 0,486 L min
-1

 sob pressão 

de 45,0 kPa (E2) e de 0,771 L min
-1

 sob pressão de 67,5 kPa (E3). No tratamento utilizando 

M022, essa QP foi de 0,318 L min
-1

 para a pressão de 22,0 kPa (E4), de 0,489 L min
-1

 sob a 

pressão de 45,0 kPa (E5) e de 0,571 L min
-1

 sob pressão de 67,5 kPa (E6). Nos tratamentos 

realizados utilizando U5000, a QP alcançada foi de 0,013 L min
-1

 sob a pressão de 45,0 kPa 

(E7), 0,016 L min
-1

 sob pressão de 67,5 kPa (E8) e de 0,020 L min
-1

 sob pressão de 90,0 kPa 

(E9). Isso ocorreu por causa do poro da membrana. A porosidade da membrana influencia no 

transporte de massa através do poro bem como na escolha da pressão de trabalho, que tem que 

ser suficiente para vencer resistências específicas de cada membrana (EPA, 2005). Existe uma 

série de resistências específicas nos sistemas de filtração com membranas que estão 

associados com a resistência de adsorção membranar, ao fouling ou “bolo” e a formação da 

camada de polarização na superfície da membrana, e mesmo a resistência intrínseca da 

membrana associada principalmente a característica de material e de tamanho de poro (EPA, 

2005; MEDCALF; EDDY, 2007). Ademais, conforme foi demonstrado nas Figuras 14, 15 e 

16, todos os tratamentos empregados não apresentaram perda de vazão de permeado no 

período em que ocorreu a filtração do meio, sendo tanto demonstrado pela linearização dos 

resultados nos gráficos quanto pelos valores obtidos em comparação àqueles realizados com 

recirculação do meio (item 6.4.1). Nesse sistema de tratamento por batelada, com TR igual a 

90 %, foi possível alcançar maiores valores de J, podendo chegar a 462,9 L m
-2

 h
-1

 na 

condição E3 (M065 – 67,5 kPa), a 342,9 L m
-2

 h
-1

 na condição E6 (M022 – 67,5 kPa) e a 11,7 

L m
-2

 h
-1

 na condição E9 (U5000 – 90,0 kPa),  48,9 %, 64,7 % e 17,9 %, respectivamente, a 

mais que no sistema contínuo de tratamento. 

 Com os resultados de caracterização do meio proveniente dos cultivos em minitanque 

(E0), foi possível estabelecer um parâmetro de comparação com os meios tratados (E1 a E9). 

Os resultados de remoção dos resíduos do meio efluente de cultivos de A. platensis em 

minitanque foram satisfatórios após o emprego de membranas de microfiltração e de 

ultrafiltração. Foi possível obter valores de A254 até 55,7 % (E4) menores que no E0 ao ser 

empregado membranas de microfiltração (M065 e M022). Com a utilização da membrana de 

ultrafiltração, foi possível obter até 8,1 % (E7) menos A254 que o valor residual desse 

parâmetro no meio pré-tratado por M022, sob 22,5 kPa (MPT), e 57,8 % menos com relação ao 
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E0. Para os valores de A440, a taxa de remoção foi, em média, de 93,1±1,1 % para o sistema de 

microfiltração. Para o de ultrafiltração, utilizando membrana de 5.000 Da, os valores de A440 

foi de até 28,6 % (E9) menores em relação ao MPT, e de até 94,7 % em relação ao E0. A  

presença de matéria orgânica e os resíduos de pigmentos, principalmente clorofila, são fatores 

que prejudicam o crescimento do micro-organismo pois contribuem para o aumento da 

turvação e coloração do meio, promovendo assim o efeito de sombreamento e interferindo na 

captação de luz pela cianobactéria. 

Com relação aos valores de concentração dos nutrientes residuais, não foi observada 

alteração nas concentrações de carbonatos totais após os tratamentos realizados, mantendo a 

concentração na faixa dos 7,51±0,2 g L
-1

, com a maior taxa de remoção sendo de 10,1 % no 

permeado do E3. Quanto ao íon fosfato, foi visto uma maior diminuição da concentração na 

M065 com menor aplicação de pressão (E1), representando 22,7 % menos fosfato que no E0. 

Contudo, conforme o emprego de maiores pressões, menores foram as taxas de remoção da 

fonte de fósforo. Os tratamentos realizados por U5000 apesar de não apresentarem remoção 

adicional da concentração de PO4
-3 

em nenhuma pressão de trabalho aplicada, apresentaram 

baixos valores na concentração do íon por conta do meio utilizado, que foi pré-tratado por 

M022 – 22,5 kPa (MPT). A remoção do íon nitrato nos tratamentos originou meios contendo 

1,24 g L
-1

 de concentração, sendo que a condição que apresentou maior remoção do íon foi o 

permeado do E3, com 17,1 % menos nitrato. Os dados de STD demonstraram que os 

tratamentos de microfiltração e de ultrafiltração não levaram a grandes variações na remoção 

de compostos dissolvidos no meio, permanecendo entre 11,0 e 12,0 g L
-1

; assim como, não foi 

evidenciada diferença significativa na EC, que permaneceu bem próxima do meio sem 

tratamento, 22,0±0,2 mS cm
-1

. Os valores de pH que não apresentaram quase nenhuma 

alteração e a faixa permanceu entre 10,4 e 10,6. 

Com isso é possivel inferir que, tanto para esse modelo em batelada de tratamento, 

com a recuperação do permeado e a recirculação do retido para o tanque de alimentação, 

quanto para o sistema que simula um modelo contínuo de tratamento, apresentado no item 

6.4.1, as membranas de microfiltração parecem ser eficazes na formação de camada ativa de 

filtração em sua superfície. Essa é uma constatação feita devido os valores de remoção das 

absorbâncias de A254 e de A440 serem praticamente o mesmo, nos dois modelos. De fato, no 

tratamento simulando a operação contínua, RA254 no permeado foi de 55,1±0,8 % (Tabela 05) 

enquanto que no tratamento descontínuo, RA245 foi de 53,9±1,3 % (Tabela 06) . Quando 

comparadas as remoções de absorbância a 440 nm, os valores médios obtidos foram de 

92,1±1,0 % e 93,1±1,1 %, respectivamente. No tratamento utilizando a U5000 foi observado 
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que o primeiro modelo foi um pouco mais eficaz na remoção dos resíduos do efluente (E0), 

com valor médio de RA254 de 65,0±0,5 % e de 97,9±0,0 % para RA440, enquanto que no 

segundo, os valores de RA254 e de RA440 foram de 57,2±0,5 % e 94,0±0,8 %, respectivamente. 

Com a porção do retido do ensaio E4, foi realizada a análise microscópica e a 

coloração da técnica de Gram. E nessa lâmina revelou-se a retenção de muita matéria em 

suspensão, inclusive a presença de micro-organismos como bactérias, que podem ser 

observados na Figura 17.  

 

 

Figura 17 – Análise microscópica, em 1000x, utilizando coloração de Gram do 

material retido do tratamento do meio Schlösser com membrana 0,22 µm. 

 

Após o tratamento do meio por processo de filtração tangencial foi possível observar 

uma diferença, em termos de turbidez, da eficiência da técnica. Na Figura 18 são 

apresentados: (a) meio Schlösser padrão fresco, antes do cultivo, (b) meio Schlösser ao final 

do cultivo, (c) meio de cultivo Schlösser após o tratamento por membrana de microfiltração 

(MF) e (d) meio de cultivo Schlösser após o tratamento por membrana de ultrafiltração (UF).  
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Figura 18 – (a) Meio Schlösser padrão fresco (b) Meio Schlösser ao final do cultivo, 

sem tratamento (c) Meio Schlösser ao final do cultivo, após tratamento (M022 – 22,5 kPa) (d) 

Meio Schlösser ao final do cultivo, após tratamento (U5000 – 45,0 kPa). 

 

(a) 

(b) 

(d) 

 

(c) 
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6.5 Cultivo de A. platensis em meio tratado por processo de microfiltração e de 

ultrafiltração 

 Ao término dos tratamentos com membranas M065, M022 e U5000, utilizando 

diferentes pressões de trabalho (22,5, 45,0, 67,5 e 90,0 kPa), conforme planejamento 

experimental (ensaios E1 ao E9, Tabela 03), os meios foram submetidos a novos cultivos de A. 

platensis a fim de evidenciar a influência desses tratamentos no crescimento e 

desenvolvimento do micro-organismo.   

 Assim, os ensaios foram realizados em processo descontínuo em frascos Erlenmeyer 

de 500 mL contendo o inóculo da cianobactéria em 200 mL dos meios tratados, após prévia 

correção de pH e das fontes de nitrogênio e de fósforo conforme o meio de cultivo padrão 

(SCHLÖSSER, 1982). Juntamente com esses ensaios foram realizados cultivos no meio sem 

tratamento (E0), com a prévia correção do pH e dos sais de nitrato e de fosfato, e no meio 

Schösser fresco (EP), a fim de se estabelecer dois padrões de comparação.  

Os ensaios, realizados em triplicatas, foram conduzidos até que o crescimento celular 

se estabilizasse e as curvas de crescimento, com a média da concentração celular (X), podem 

ser observadas nas Figuras 19, 20 e 21. A mais, ao final do cultivo, a biomassa de cada 

condição foi avaliada quanto a sua composição lipídica e proteíca (Tabela 07). 

 

 

Figura 19 – Curva de crescimento de A. platensis dos cultivos em meios tratados por 

M065 sob as pressões de 22,5 kPa (E1), 45,0 kPa (E2) e 67,5 kPa (E3)  bem como no meio 

Schlösser padrão (EP) e no meio sem tratamento (E0). Barras de erro referentes ao desvio 

padrão. 
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Figura 20 –  Curva de crescimento de A. platensis dos cultivos em meios tratados por 

M022 sob as pressões de 22,5 kPa (E4), 45,0 kPa (E5) e 67,5 kPa (E6)  bem como no meio 

Schlösser padrão (EP) e no meio sem tratamento (E0). Barras de erro referentes ao desvio 

padrão. 

 

 

Figura 21 – Curva de crescimento de A. platensis dos cultivos em meios tratados por 

U5000 sob as pressões de 45,0 kPa (E7), 67,5 kPa (E8) e 90,0 kPa (E9)  bem como no meio 

Schlösser padrão (EP) e no meio sem tratamento (E0). Barras de erro referentes ao desvio 

padrão. 
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Tabela 07 – Dados dos cultivos de A. platensis em meio tratado por microfiltração (E1 

ao E6) e ultrafiltração (E7 ao E9), em meio sem tratamento (E0) e em meio Schlösser padrão 

(EP)*.  

E
n

sa
io

 

M
em

b
ra

n
a 

a
TMP 

(kPa) 

b
 Xm 

(mg L
-1

) 

c
 PX 

(mg L
-1

 d
-1

) 

d 
YX/N 

(mg mg
-1

) 

e
 LIP 

(%) 

f
 PTN 

(%) 

EP - - 3294,8±438
A,B 

463,2±62,7
A,B 

21,3±2,9
B,C 

9,8±0,1
A 

24,9±0,1
A,B,C,D 

E0 - - 3555,7±135
A 

500,4±19,3
A 

29,6±1,1
A 

8,1±0,2
B,C 

25,6±0,5
A,B 

E1 M065 22,5 3586,6±80
A 

505,0±11,6
A 

29,6±0,7
A 

6,5±0,2
D,E,F 

23,3±0,2
C,D,E 

E2 M065 45,0 2738,3±160
B,C 

383,6±22,7
B,C 

27,3±1,6
A 

7,2±0,1
B,C,D,E 

26,0±0,6
A 

E3 M065 67,5 1988,9±207
D 

276,9±29,6
D 

16,1±1,7
D,E 

7,4±0,8
B,C,D,E 

25,2±0,2
A,B 

E4 M022 22,5 3127,3±241
A,B 

439,5±34,5
A,B 

16,2±1,4
D,E 

6,4±0,5
D,E,F 

24,9±0,3
A,B,C 

E5 M022 45,0 2389,1±255
C,D 

333,8±36,3
C,D 

14,8±0,2
E 

5,4±0,1
F 

23,0±1,1
E 

E6 M022 67,5 2148,6±277
C,D 

299,7±39,4
C,D 

17,4±1,8
C,D,E 

8,5±0,7
A,B 

24,9±0,5
A,B,C,D 

E7 U5000 45,0 2045,0±170
D 

284,7±24,4
D 

17,7±1,5
B,C,D,E 

7,7±0,2
B,C,D 

23,5±0,9
C,D,E 

E8 U5000 67,5 2089,1±26
C,D 

290,9±3,6
C,D 

22,3±0,3
B 

6,5±0,6
C,D,E,F 

23,2±0,3
D,E 

E9 U5000 90,0 2111,0±212
C,D 

294,4±30,1
C,D 

19,5±2,0
B,C,D 

5,8±0,2
E,F 

24,2±0,6
B,C,D,E 

*Médias com letras iguais nas colunas não diferem entre si estatisticamente pelo método de Tukey, considerando 

um intervalo de confiança de 95 %. 

(-) não se aplica. 
a
 Pressão transmembrana (kPa). 

b 
Concentração celular máxima (mg L

-1
). 

c
 Produtividade em célula (mg L

-1
 d

-1
). 

d
 Fator de conversão de nitrogênio em célula (mg  mg

-1
)  

e 
Teor de lípideo da biomassa (%). 

f 
Teor de proteína da biomassa (%). 

 

Todos os cultivos do planejamento experimental apresentaram crescimento celular, e 

atingiram no sétimo dia a concentração celular máxima (Xm) do cultivo, sendo possível 

observar o decaimento do crescimento celular no oitavo dia. Foi notório que a Xm na maioria 

dos casos não foi superior a dos cultivos com o meio padrão (EP) e até mesmo àqueles 

alcançados com o meio sem tratamento (E0), com exceção dos ensaios E1 e E4 (M065 – 22,5 

kPa e M022 – 22,5 kPa) onde os valores de Xm atingiram 3586,6±80 mg L
-1

 e 3127±241 mg 

L
-1

, respectivamente, sobrepondo-se àquelas obtidas nos ensaios EP e E0. Foi possível 

constatar ainda que nos cultivos reaproveitando o meio sem tratar (E0) a Xm foi tão superior 

quanto àquelas obtidas nos cultivos com o EP, no entanto, apresentando em termos de valores 

médios, 7,9 % mais biomassa que no EP.  Em outros trabalhos visando o reuso do meio 

proveniente de cultivos de A. platensis em novos cultivos da cianobactéria, após submetê-los 

a tratamento físico-químico com floculante seguido por adsorção com carvão ativado granular 

(CAG) (MOROCHO-JÁCOME et al., 2015a) e com coagulante e carvão ativado em pó 
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(CAP) como adsorvente (MOROCHO-JÁCOME; SATO; CARVALHO, 2015b) também foi 

evidenciado que cultivos com o meio sem tratamento apresentaram valores de Xm superiores 

aqueles alcançados com o meio padrão fresco. Pode-se inferir com essas constatações que 

dentre os resíduos gerados nesse meio efluente, existam nutrientes cuja assimilação esteja 

facilitada para a cianobactéria ou ainda, que haja alguma substância que propicie o 

crescimento do micro-organismo. Contudo, Depraetere et al. (2015), comparando cultivos 

com meio reciclado e o meio padrão fresco, verificaram também que ambos apresentavam 

taxa de crescimento igualmente satisfatório no início dos testes. Porém, após o segundo 

reciclo, a taxa de crescimento no meio reciclado já se demonstrou um pouco menor em 

relação ao padrão. Consecutivos reciclos (cinco repetições) culminaram em valores de 

crescimento celular bastantes inferiores àqueles apresentados nos cultivos padrão, que nas 

cinco comparações se mantiveram com o mesmo perfil. Dessa forma, pode-se inferir que o 

acúmulo de algum componente compromete ou inibe o crescimento da cianobactéria ao longo 

de reciclo consecutivos do meio de cultivo.  

Entre os ensaios reaproveitando os meios tratados de acordo com o planejamento 

experimental (E1 – E9), foi possível observar que maiores Xm foram alcançadas quando 

menores pressões de trabalho foram aplicadas nas membranas de microfiltração. Sendo que na 

M065 houve uma tendência de obter mais biomassa que na M022. Pode-se atribuir esses 

resultados a formação do fouling na superfície da membrana, quanto menor a pressão de 

trabalho maior a capacidade de ocorrer o fouling na superfície da membrana, pois o fenômeno 

de cisalhamento é menor do que em pressões maiores (MIERZWA, 2014). Então, menores 

pressões resultam em maiores taxas de remoção de matéria orgânica (RA254) e de pigmentos 

(RA440), assim como o inverso, como pode ser consultado nos resultados da Tabela 07, ao 

comparar os ensaios E1 e E3 ou E4 e E6. Ainda assim, o tratamento que permitiu a obtenção da 

Xm mais elevada, 3586,6±80 mg L
-1

, (E1), não superou àqueles alcançados por Morocho-

Jácome, Sato e Carvalho (2015b), onde foi alcançado 4863±64 mg L
-1

 de células com o reuso 

do meio após tratamento com sulfato férrico como agente coagulante e adsorção em CAP, 

nem aqueles obtidos por Morocho-Jácome et al. (2016) que obtiveram um Xm de 4890±30 mg 

L
-1

 com o reuso do meio tratado por CAP e por cloreto férrico como agente floculante. 

Contudo, o mesmo tratamento (E1) apresentou um Xm superior àquele obtido no trabalho de 

Morocho-Jácome et al. (2015a), que alcançaram 3140±77 mg L
−1

 após reutilizar o meio 

tratado com agente floculante e CAG como agente adsorvente. Por fim, com todos os 

tratamentos empregados (E1 ao E9) foi possível obter mais biomassa ao final do cultivo que 
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aqueles relatados por Mejia (2014) onde o emprego do meio tratado por CAP e agentes de 

coagulação, não renderam Xm maiores que 1093±16,5 mg L
-1

 de células.  

A produtividade em células (PX) é um parâmetro que demostra a quantidade de célula 

gerada durante o tempo de cultivo. Dessa forma, como todos os cultivos em frascos 

Erlenmeyer se desenvolveram em sete dias, a PX seguiu a tendência de Xm, onde Xm altas 

resultaram em PX mais elevadas.   

O fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N) correlaciona o nitrogênio 

fornecido e consumido exclusivamente para a produção de célula no cultivo. Os ensaios E0 e 

E1 foram os que tiveram melhor aproveitamento do nitrogênio, com um YX/N igual a 29,6±1,1 

e 29,6±0,7 mg mg
-1

, respectivamente. 

A avaliação da composição da biomassa, com a determinação dos teores de lipídios e 

de proteínas, demonstraram que os valores de lipídio obtidos de cada condição de cultivo 

praticamente não variaram entre eles e estão de acordo com relatado por Cohen (1997), que 

afirma que o teor lipídico encontrado é de 6 a 13 % da biomassa seca da A. platensis. A 

porção lipídica alcançada com esses experimentos resultou em valores inferiores àqueles 

obtidos por Mejia (2014), que em seu trabalho, conseguiu alcançar teores que variaram de 

17,4 a 25 % de lipídio da biomassa final. Contudo, os resultados obtidos no presente trabalho 

foram de acordo com aqueles encontrados por Morocho-Jácome et al. (2015a, 2016) e por 

Morocho-Jácome; Sato e Carvalho (2015b).  

Com relação ao teor proteico das biomassas obtidas dos cultivos reaproveitando os 

meios tratados (E1 a E9), do meio sem tratamento (E0) e do meio padrão fresco (EP), não foi 

observada uma diferença numérica significativa entre eles, embora haja valores 

estatisticamente diferentes, sendo observado um teor proteico que variou entre 23 e 26 % da 

biomassa. Esse dado está bastante inferior àqueles valores relatado por Cohen (1997), que 

afirma que 64 a 74 % da biomassa seca da cianobactéria é composta por proteína. Igualmente 

inferior àqueles valores alcançados por Morocho-Jácome et al. (2016), de 36,1±0,6 %, 

Morocho-Jácome et al. (2015a) de 44,9 %, Mejia (2014) de 47%, e por Morocho-Jácome, 

Sato e Carvalho (2015b) de 60,0±0,6 %. Uma possível explicação para valores de proteína tão 

inferiores aos relatados anteriormente é a deficiência de microelementos importantes para o 

desenvolvimento da cianobactéria, principalmente o ferro, bastante utilizado como agentes de 

coagulação ou floculação nos tratamentos acima citados. Lourenço (2006) afirma que o ferro 

é extremamente importante para microalgas devido sua participação em inúmeras funções 

como a biossíntese de clorofila, respiração, fotossíntese, redução de nitrato, nitrito e a fixação 

de nitrogênio molecular, além de participar como co-fator de diversas enzimas. A mais, pode-
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se atribuir o baixo teor de proteína encontrado nessas biomassas pela exclusiva utilização do 

nitrogênio ofertado nos cultivos em Erlenmeyer pelas células para gerar novas células no 

sistema. Fato esse evidenciado pelos elevados valores de YX/N obtidos (Tabela 07) e que dessa 

forma demonstra que o nitrogênio do sistema teve baixa influência na produção de proteína 

nessas biomassas (SASSANO et al., 2007). 

O meio residuário desses cultivos tiveram as concentrações de carbonato, fosfato e 

nitrato quantificadas para avaliar o consumo dos mesmos nesses ensaios, e os resultados 

podem ser conferidos na Tabela 08. 

  

Tabela 08 – Quantificação do pH e dos sais residuais nos meios ao final dos cultivos 

do planejamento experimental realizados em Erlenmeyer. 

Ensaio Membrana 

a 
TMP 

(kPa) 
pH 

b
 CO3

-2 

(g L
-1

) 

c 
PO4

-3 

(g L
-1

) 

d
 NO3

- 

(g L
-1

) 

EP - - 11,03±0,4 7,74±1,1 0,17±0,0 1,15±0,0 

E0 - - 10,71±0,2 9,13±0,2 0,20±0,0 1,30±0,0 

E1 M065 22,5 10,49±0,1 9,02±0,1 0,20±0,0 1,30±0,0 

E2 M065 45,0 10,41±0,2 8,74±0,2 0,19±0,0 1,39±0,0 

E3 M065 67,5 10,38±0,1 9,13±0,0 0,19±0,0 1,29±0,0 

E4 M022 22,5 10,01±0,0 8,46±0,9 0,22±0,0 1,28±0,0 

E5 M022 45,0 10,27±0,1 8,13±1,2 0,23±0,0 1,22±0,1 

E6 M022 67,5 10,23±0,1 8,85±0,5 0,22±0,0 1,30±0,0 

E7 U5000 45,0 10,46±0,1 8,96±0,3 0,21±0,0 1,33±0,1 

E8 U5000 67,5 10,32±0,1 8,41±0,9 0,23±0,0 1,42±0,0 

E9 U5000 90,0 10,31±0,1 9,07±0,1 0,23±0,0 1,36±0,0 

(-) não se aplica. 
a 
Pressão transmembrana (kPa). 

b 
Concentração de carbonato total (g L

-1
). 

c 
Concentração de fosfato total (g L

-1
). 

d
 Concentração de nitrato (g L

-1
). 

 

Considerando que os objetivos de um cultivo reaproveitando um meio oriundo de 

cultivos anteriores seja a redução dos custos de produção referentes ao consumo de água e dos 

sais do meio e a mitigação dos problemas ambientais decorrentes do descarte desse meio em 

corpos hídricos e/ou em solos. Desta forma, foi avaliada a concentração residuária dos sais ao 

final dos cultivos em frascos Erlenmeyer.  

É possível verificar uma relação entre os valores de pH ao final do cultivo e a 

concentração de carbonato total. Isso porque com o consumo dos íons bicarbonato pela 

cianobactéria, demonstrado pela redução do carbonato total, que de 10,56 g L
-1

 iniciais, 
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reduziu à 9,13±0,2 g L
-1

, chegando até 7,74±1,1 g L
-1

, o efeito tamponante do equilíbrio 

carbonato-bicarbonato foi desfeito e o pH alcançou faixas acima do 10,0 chegando até 11,03 

no caso do E1. 

O íon nitrato foi consumido durante os cultivos, e teve sua concentração inicial de 1,82 

mg L
-1

 reduzida para valores de até 1,15 mg L
-1

. Contudo, conforme relatado anteriormente, 

esse resíduo de nitrato no final do cultivo evidencia uma deficiência na assimilação do íon 

pela cianobactéria provavelmente explicada pela carência de algum microelemento, como por 

exemplo o ferro, uma vez que Mejia (2014) encontrou concentrações residual de nitrato que 

chegaram a 0,20±0,05 g L
-1

 ao final dos cultivos de reaproveitamento do meio tratado por 

processo físico-químicos.    

Foi observada uma redução do íon fosfato também, uma vez que dos 0,27 g L
-1

 

fornecidos no começo do cultivo, restou 0,21±0,0 g L
-1

 após os sete dias de cultura. Esse 

consumo pode estar relacionado a grande produção celular em tão pouco tempo observada 

nesses cultivos, uma vez que o fósforo, assim como o nitrogênio, é importante na 

transferência de energia e na constituição de moléculas estruturais (LOURENÇO, 2006).  

O consumo desses nutrientes pela cianobactéria não ocorre de forma total, sendo 

possível encontrar no meio efluente dos cultivos, quantidades residuais consideráveis de 

compostos que podem favorecer o crescimento excessivo de plantas e algas, contribuindo para 

a eutrofização de corpos hídricos (BRASIL, 2014). Visto isso, reforça-se a necessidade do 

reaproveitamento do meio de cultivo em novo processo produtivo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O emprego do processo de separação por membranas de microfiltração e ultrafiltração 

tangencial apresentou êxito nos resultados do tratamento de meio obtido de cultivo de A. 

platensis em minitanques, por possibilitar uma redução do material em suspensão do meio 

final, de até 55,7 % da matéria orgânica natural, em termos de A254, utilizando membrana de 

0,22 µm sob 22,5 kPa de pressão transmembrana, e de até 94,7 % dos pigmentos, em termos 

de A440, com o uso de membrana de 0,65 µm aplicando pressão transmembrana de 22,5 kPa. 

O emprego de membrana de ultrafiltração de 5.000 Da possibilitou a remoção de até 57,8 % 

da matéria orgânica natural, em termos de A254 e de até 94,7 % dos pigmentos, em termos de 

A440, aplicando respectivamente pressões transmembrana de 45,0 kPa e de 90,0 kPa, do meio 

proveniente de minitanques, pré-tratado por microfiltração. 

O tratamento apresentou uma remoção de até 10,1 % dos carbonatos totais (membrana 

0,65 µm, pressão transmembrana 67,5 kPa), até 22,7 % do íon fosfato (membrana 0,65 µm, 

pressão transmembrana 22,5 kPa) e até 17,8 % do íon nitrato (membrana 0,65 µm, pressão 

transmembrana 67,5 kPa), não levando a grandes variações dos sólidos totais dissolvidos, 

permanecendo entre 11,0 e 12,0 g L
-1

, nem nos valores de condutividade elétrica, mantendo-

se em 22,0±0,2 mS cm
-1

, tampouco nos valores de pH, que permaneceu na faixa dos 10,4 e 

10,6. A mínima alteração nas características físico-químicas do meio, após o emprego da 

filtração tangencial, evidencia a baixa influencia do processo de tratamento por membranas na 

perda dos nutrientes, minimizando a necessidade de reposição de sais do meio de cultivo.     

A aplicação de maiores pressões transmembrana (67,5 kPa nas membranas de 

microfiltração e de 90,0 kPa, na de ultrafiltração) permitiu trabalhar com fluxos de permeado 

máximos de 462,9 L m
-2

 h
-1

 (membrana de 0,65 µm), de 342,9 L m
-2

 h
-1

 (membrana de 0,22 

µm) e de 11,7 L m
-2

 h
-1

 (membrana de 5.000 Da), diminuindo assim o tempo de tratamento. 

Foi observado também que, o fouling produzido na superfície da membrana durante os 

tratamentos em batelada e naquele simulando um processo contínuo, atuou como uma camada 

ativa e não comprometeu o desempenho de filtração das mesmas.  

A técnica de tratamento permitiu o reaproveitamento do meio em novos cultivos de A. 

platensis, que ao sétimo dia de cultivo apresentaram valores máximos de concentração 

celular. O meio tratado por membrana de 0,65 µm e pressão transmembrana de 22,5 kPa 

apresentou a mesma concentração celular máxima que as obtidas nos cultivos com meio 

padrão e com meio sem tratamento, de 3586,6±80 mg L
-1

, produtividade em célula de 
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505,0±11,6 mg L
-1

 d
-1

 e fator de conversão em célula de 29,6±0,7 mg mg
-1

. O teor protéico da 

biomassa obtida nessas condições (23,3±0,2 %) foi igual ao obtido em meio novo. 

O conteúdo lipídico apresentou alta frequência de sobreposição entre as médias, e 

permanceram entre 5,4 e 9,8 %. O mesmo comportamento foi observado para os valores de 

teores protéicos alcançados com esses ensaios, que variaram entre 23,0 e 26,0 %.  

Os resultados obtidos evidenciam o potencial da aplicabilidade deste tipo de processo 

para o tratamento de meio de cultura de micro-organismos fotossintetizantes visando o 

reaproveitamento dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABDULQADER, G; BARSANTI, L.; TREDICI, M. R. Harvest of Arthrospira platensis from 

Lake Kossorom (Chad) and its household usage among the Kanembu. Journal of 

Apllied Pycology, v.12, n.3-5, p.493–498, 2000.  

 

 

ABELIOVICH, A.; AZOV, Y. Toxicity of ammonia to algae in sewage oxidation ponds. 

Apllied and Environmental Microbiology, v.3, n.6, p.801–806, 1976. 

 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12772/1992: Água 

– Determinação de fósforo. Rio de Janeiro de 1992. 9 p. 

 

 

AHLGREN, G.; GUSTAFSSON, I.-B.; BOBERG, M. Fatty acid content and chemical 

composition of freshwater microalgae. Journal of Phycology, v.28, n.1, p.37– 50, 

1992.  

 

 

AHMED, M. et al. Isolation, characterization and localization of extracellular polymeric 

substances from the cyanobacterium Arthrospira platensis strain MMG-9. European 

Journal of Phycology, v.49, n.02, p.143–150, 2014. 

 

 

ALBORZFAR, M.; GREN, C.; JONSSON, G. Ultrafiltration in producing drinking water 

from humic groundwaters. Environment International. v.20, n.3, p.411– 417, 1994. 

 

 

ANDRADE, Jr., E. R. Efeitos da Ozonização sobre a Remoção de Matéria Orgânica 

Natural de Águas Eutrofizadas. 2004. 153 p. Dissertação de Mestrado – Escola 

Politécnica – Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.  

 

 

ANDRICH, G. et al. Supercritical fluid extraction of oil from microalga Spirulina 

(Arthrospira) platensis. Acta Alimentaria, v.35, n.2, p.195–203, 2006.  

 

 

ANNAPURNA, V. V.; DEOSTHALE, Y. G.; BAMJI, M. S. Spirulina as a source of vitamin 

A. Plant foods for human nutrition, v.41, n.2, p.125–134, 1991. 

 

 

ANSELME, C.; JACOBS, E. P. Ultrafiltration. In: MALLEVIALLE, J.; ODENDAAL, P. 

E.; WIESNER, M. R. (Eds). Water Treatment: Membrane Processes. New York: 

McGraw Hill, 1996. p. 10.1-10.88. 

 

 



83 
 

AOAC. OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS. Association of official analytical 

chemistry, edition 14, Arlington, p.1141, 1984. 

 

 

BABEL, S.; TAKIZAWA, S. Chemical pretreatment for reduction of membrane fouling 

caused by algae. Desalination, v.274, n.1-3, p.171–176, 2011.  

 

 

BELAY, A. Mass culture of Spirulina outdoors – the earthrise farms experience. In: 

VONSHAK, A., ed. Spirulina platensis (Arthrospira): physiology, cell-biology and 

biotechnology. London: Taylor & Francis, 1997. p.131-158. 

 

 

BENTAMA, J. et al. Technological innovation for the production of drinking water by 

membrane processes. Desalination, v.168, [s.n.], p.283–286, 2004.  

 

 

BEZERRA, R. P. et al. Influence of ammonium chloride feeding time and light intensity on 

the cultivation of Spirulina (Arthrospira) platensis. Biotechnology and 

Bioengineering, v.100, n.2, p.297-305, 2008.  

 

 

BOROWITZKA, M. A. Commercial production of microalgae: ponds, tanks, tubes and 

fermenters. Journal of Biotechnology, v.70, n.1-3, p.313-321, 1999.  

 

 

BOSMA, R. et al. Growth inhibition of Monodus subterraneus by free fatty acids. 

Biotechnology and Bioengineering, v.101, n.5, p.1108–1114, 2008.  

 

 

BOTTES, J. E.; JACOBS, E. E.; BRADSHAW, S. M. Long-term evaluation of a UF pilot 

plant for potable water production. Desalination, v.115, n.3, p.229-238, 1998. 

 

 

BRANGER, B. et al. La spiruline comme complément alimentaire dans la malnutrition du 

nourrison au Kurkina-Faso. Archives de Pédiatrie, v.10, n.5, p.424-431, 2003.  

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de controle da qualidade da água para técnicos 

que trabalham em ETAs. n.1, 2014.  

 

 

CAPONE, D. G. Marine nitrogen fixation: what´s the fuss? Current Opinion in 

Microbiology, v.4, n.3, p.341–348, 2001. 

 

 

CARERI, M. et al. Supercritical fluid extraction for liquid chromatographic determination of 

carotenoids in Spirulina pacifica algae: a chemometric approach. Journal of 

Chromatography A, v.912, n.1, p.61–71, 2001. 

 



84 
 

CARVAJAL, N. et al. Urease of Spirulina maxima. Phytochemistry, v.21, n.12, p.2821–

2823, 1982. 

 

 

CARVALHO, J. C. M. et al. Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis by fed-batch 

addition of ammonium chloride at exponentially-increasing feeding rate. Journal of 

Phycology, v.40, n.3, p.589–597, 2004. 

 

 

CARVALHO, J. C. M.; SATO, S.; MOROCHO-JÁCOME, A. L. Método de 

reaproveitamento de efluente a partir do cultivo de microrganismos 

fotossintetizantes, usos do método de reaproveitamento e usos do material 

orgânico reaproveitado. Protocolada no INPI com N
o
 018100034532 em 16 de 

setembro de 2010. 

 

 

CASTAING, J.B. et al. Investigating submerged ultrafiltration (UF) and microfiltration 

(MF) membranes for seawater pretreatment dedicated to total removal of undesirable 

microalgae. Desalination, v.253, n.1-3, p.71–77, 2010. 

 

 

CASTENHOLZ, R. W. Subsection III, order Oscilatoriales. In: STANLEY, J.T. et al. (Ed.). 

Bergey’s manual of systematic bacteriology. v.3, Baltimore: William and Wilkins, 

1989, p. 1771. 

 

 

CESCO, D. D. Avaliação em escala real da formação de THM’s em águas de 

abastecimento. 2007. 85 p. Dissertação de Mestrado – UNESP, Ilha Solteira, São 

Paulo, Brasil. 

 

 

CHOI, H. et al. Pilot plant study of an ultrafiltration membrane system for drinking water 

treatment operated in the feed-and-bleed mode. Desalination, v.172, n.3, p.281–291, 

2005. 

 

 

CHOJNACKA, K.; NOWORYTA, A. Evaluation of Spirulina sp. growth in 

photoautotrophic, heterotrophic and mixotrophic cultures. Enzymes and Microbial 

Technology, v.34, n.5, p.461–465, 2004. 

 

 

CHRONAKIS, I. S. et al. The bevaviour of protein preparation from blue-green algae 

(Spirulina platensis strain Pacifica) at the air/water interface. Colloids and Surfaces 

A: Physicochemical and Engineering Aspects, v.173, n.1, p.181–192, 2000. 

 

 

CIFERRI, O. Spirulina, the Edible Microorganism. Microbiological Reviews, v.47, n.4, 

p.551–578, 1983. 

 

 



85 
 

CIFERRI, O.; TIBONI, O. The biochemistry and industrial potential of Spirulina. Annual 

Review of Microbiology, v.39, [s.n.], p.503–526, 1985. 

 

 

COHEN, Z. et al. Production and partial purification of γ-linolenic acid and some pigments 

from Spirulina platensis. Journal of Apllied Phycology, v.5, n.1, p.109–115, 1993.  

 

 

COHEN, Z. The chemical of Spirulina. In: VONSHAK, A., ed. Spirulina platensis 

(Arthrospira): physiology, cell-biology and biotechnology. London: Taylor and 

Francis, 1997. p.175–204.  

 

 

COHEN, Z.; VONSHAK, A.; RICHMOND, A. Fatty acid composition of  Spirulina platensis 

strains groth under various environmental conditions. Phytochemistry, v.26, n.8, 

p.2255–2258, 1987.  

 

 

COLLA, L. M. et al. Production of biomass and nutraceutical compounds by Spirulina 

platensis under different temperature and nitrogen regimes. Bioresource Technology, 

v.98, n.7, p.1489–1493, 2007.  

 

 

CROUE, J. P. et al. Formation and Control of Desinfection By-products in Drinking 

Water, American Water Works Association, Denver CO., Denver, 1999, p. 65-93. 

 

 

CYANOTECH CORPORATION. <http://www.cyanotech.com/>. Acessado em 10 de Janeiro 

de 2016. 

 

 

DANESI, E. D. G. Cultivo de Spirulina platensis por processo descontínuo alimentado 

para obtenção de clorofila. São Paulo, 2001, 214p. Tese de Doutorado - Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 

 

 

DE PHILIPPIS, R.; VINCENZINI, M. Exocellular polysaccharides from cyanobacteria and 

their possible applications. FEMS Microbiology Reviews, v.22, n.3, p.151–175, 

1998. 

 

 

DE, B. K.; CHAUDHURY, S.; BHATTACHARYYA, D. K. Effect of nitrogen source on γ-

linolenic acid accumulation in Spirulina platensis. Journal of the American Oil 

Chemists’ Society, v.76, n.1, p.153–156, 1999.  

 

 

DEPRAETERE, O. et al. Influence of culture medium recycling on the performance of 

Arthrospira platensis cultures. Algal Research, v.10, [s.n], p.48–54, 2015.  

 

 



86 
 

DHIAB, R. B. et al. Growth, fluorescence, photosynthetic O2 production and pigment content 

of salt adapted cultures of Arthrospira (Spirulina) platensis. Journal of Apllied 

Phycology, v.19, n.4, p.293-301, 2007. 

 

 

DILLON, J.C.; PHUC, A.P.; DUBACQ, J.P. Nutritional value of the alga Spirulina. World 

Review of Nutrition and Dietetics, v.77, [s.n.], p.32–46, 1995. 

 

 

DREXLER, I. L. C.; YEH, D. H. Membrane applications for microalgae cultivation and 

harvesting: a review. Reviews in Environmental Science and BioTechnology, v.13, 

[s.n.], p.487–504, 2014.  

 

 

DROSTE, R. L. Theory and practice of water and wastewater treatment. John Wiley & 

Sons, Inc, 1997, 800 p. 

 

 

DUFOSSÉ, L. et al. Microorganisms and microalgae as sources of pigments for food use: a 

scientific oddity or an industrial reality? Trends in Food Science and Technology, 

v.16, n.9, p.389–406, 2005. 

 

 

DURAND-CHASTEL, H. Production and use of Spirulina in Mexico. In: SHELEF, G.; 

SOEDER, C.J., eds. Algae biomass. Elsevier–North Holland, Biomedical Press, 

Amsterdam, Holand, 1980, p.851. 

 

 

EARTHRISE® NUTRITIONALS. <http://earthrise.com/>. Acessado em 10 de Janeiro de 

2016. 

 

 

EDZWALD, J. K.; BEKER, W. C.; WATTIER, L.  Surrogate parameters for monitoring 

organic matter and THM precursors. Journal of the American Water Works 

Association, v.77, n.4, p.122–131, 1985. 

 

 

EPA. Membrane filtration guidance manual. United States Environmental Protection 

Agency, Office of Water. 2005, 332 p. 

 

 

FENG, D.-I.; WU, Z.-C. Culture of Spirulina platensis in human urine for biomassa 

production and O2 evolution. Journal of Zhejiang University Science B, v.7, n.1, 

p.34–37, 2006.  

 

 

FERRARI, G. M.; TASSAN, S. A method using chemical oxidation to remove ligth 

absoption by phytoplankton pigments. Journal of Phycology, v.35, n.5, p.1090–1089, 

1999.  

 



87 
 

FERREIRA, L. S. et al. Arthrospira (Spirulina) platensis cultivation in tubular 

photobioreactor: Use of no-cost CO2 from ethanol fermentation. Applied Energy, 

v.92, [s.n.], p.379–385, 2012.  

 

 

FLORES, C. et al. Avances en el diseño conceptual de fotobiorreactores para el cultivo de 

microalgas. Interciencia, v.28, n.8, p.450–456, 2003.  

 

 

GEIDER, R. J.; LA ROCHE, J. Redfield revisited: variability of C:N:P in marine microalgae 

and its biochemical basis. European Journal of Phycology, v.37, n.1, p.1–17, 2002. 

 

 

GIORDANO, G. Avaliação ambiental de um balneário e estudo de alternativa para 

controle da poluição utilizando o processo eletrolítico para o tratamento de 

esgotos. 1999, 137p. Dissertação de Mestrado (Ciência Ambiental) -  Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

GOKHALE, S. V.; JYOTI, K. K.; LELE, S. S. Kinetic and equilibrium modeling of 

chromium (VI) biosorption on fresh and spent Spirulina platensis/Chlorella vulgaris 

biomass. Bioresource Technology, v.99, n.9, p.3600–3608, 2009. 

 

 

GOMES T.; LEITE F. Cianobactérias e suas toxinas. Revista Analytica, [s.v.], n.32, p.36-41, 

2007. 

 

 

GROBBELAAR, J. U. Algal Nutrition – Mineral Nutrition. In: RICHMOND, A. (Ed.), 

Handbook of Microalgal Culture: Biotechnology and Applied Phycology. 

Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2004, pp. 95–115. 

 

 

GUGLIELMI, G.; RIPPKA, R.; TANDEAU DE MARSAC, N. Main properties that justify 

the different taxonomic position of Spirulina spp and Arthrospira spp. among 

Cyanobacteria. Bulletin of the Institute of Oceanography, v.12, [s.n.], p.13, 1993. 

 

 

HADJ-ROMDHANE, F. et al. Development and validation of a minimal growth medium for 

recycling Chlorella vulgaris culture. Bioresource Technology, v.123, [s.n.], p.366–

374, 2012.  

 

 

HER, N. et al. Characterizing algogenic organic matter (AOM) and evaluating associated NF 

membrane fouling. Water Research, v.38, n.06, 1427–1438, 2004. 

 

 

HOFMAN, J. A. M. H. et al. Enhanced surface water treatment by ultrafiltration. 

Desalination, v.119, n.1-3, p.113–125, 1998.  



88 
 

HOLM-HANSEN, O. Ecology, physiology and biochemistry of blue-green algae. Annual 

Reviews of Microbiology, v.2, [s.n], p.47–70, 1968. 

 

 

JENSEN, S.; KNUTSEN, G. Influence of light and temperatura on photoinhibition of 

photosynthesis in Spirulina platensis. Journal of Applied Phycology. v.5, n.5, p.495-

504, 1993. 

 

 

JOURDAN, J. P. Cultivez votre spiruline. Manuel de culture artisanale pour la production 

de Spiruline. France, 2006. 146 p.  

 

 

KABSCH-KORBUTOWICZ, M. Effect of Al coagulant type on natural organic matter 

removal efficiency in coagulation/ultrafiltration process. Desalination, n.185, v.1-3, 

p.327–333, 2005. 

 

 

LEDUY, A.; THERIEN, N. An improved method for optical density measurement of the 

semicroscopic blue algae Spirulina maxima. Biotechnology and Bioengineering, 

v.19, p.1219–1224, 1977. 

 

 

LEE, J. et al. Control of fed-batch fermentation. Biotechnology Advances, v.17, n.1, p.29–

48, 1999.  

 

 

LEON, I. A. A. Estudo do cultivo de  Spirulina platensis por processo contínuo com uréia 

como fonte de nitrogênio. 2010. Dissertação de Mestrado (Tecnologia de 

Fermentações) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil. 

 

 

LEWIS, W. M.; WURTSBAUGH, W. A. Control of lacustrine phytoplankton by nutrients: 

erosion of the phosphorus paradigm. International Review of Hydrobiology, v.93, 

n.4-5, p.446–465, 2008. 

 

 

LOURENÇO, S. O. Cultivo de Microalgas Marinhas: Princípio e Aplicação. São Carlos, 

SP. RiMa. 2006, p.588. 

 

 

MADIGAN, M. et al. Biología de los Microorganismos, 12
a
. edición. Pearson Education, 

2009, p.511-512.  

 

 

MARKOU, G.; VANDAMME, D.; MUYLAERT, K. Microalgal and cyanobacterial 

cultivation: The supply of nutrients. Water Research, v.65, p.186–202, 2014.  

 

 



89 
 

MATSUDO, M. C. Cultivo contínuo de Arthrospira (Spirulina) platensis em fotobiorreator 

tubular utilizando uréia como fonte de nitrgênio e CO2 puro ou proveniente de 

fermentação alcoólica. 2010. 145 p. Tese de Doutorado (Tecnologia Bioquímico-

Farmacêutica) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil. 

 

 

McCARTY, M. F. Clinical potencial of Spirulina as a source of phycocyanobilin. Journal of 

Medicinal Food, v.10, n.4, p.566–570, 2007. 

 

 

MEDIOLA, J. A. et al. Enrichment of vitamin E from Spirulina platensis microalga by SFE. 

Journal of Supercritical Fluids, v.43, n.3, p.484–489, 2008. 

 

 

MEJIA, L. C. Reutilização de meios do cultivo de Arthrospira (Spirulina) platensis 

tratados com carvão ativado em pó e diferentes agentes coagulantes. 2014. 91p. 

Dissertação de Mestrado (Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

 

METCALF & EDDY. Water Reuse: Issues, Technologies and applications. McGraw-Hill, 

1
st
 ed., 2007, 1569 p. 

 

 

MIERZWA, J. C. et al. Direct drinking water treatment by spiral-wound ultrafiltration 

membranes. Desalination, v.230, n.1-3, p.41–50, 2008a.  

 

 

MIERZWA, J. C. et al. Tratamento de água para abastecimento público por ultrafiltração: 

avaliação comparativa através dos custos diretos de implantação e operação com os 

sistemas convencional e convencional com carvão. Engenharia Sanitária ambiental, 

v.13, n.1, p.78–87, 2008b. 

 

 

MIERZWA, J. C. Notas de aula da disciplina Processos de Separação por Membranas 

para o Tratamento de Águas e Efluentes. Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 2014. 

 

 

MIERZWA, J. C.; HESPANHOL, I. Água na Indústria - Uso racional e reuso. 1 ed. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2005. v.1. 144 p. 

 

 

MILLER, A. G.; COLMAN, G. Evidence for HCO3
-
 transport by the blue-green alga 

(cyanobacterium) Coccochloris peniocystis. Plant Physiology, v.65, [s.n.], p.397–402, 

1980. 

 

 



90 
 

MIYAKE, M. et al. Polyhydroxybutyrate production from carbono dioxide by cyanobacteria. 

Apllied Biochemistry and Biotechnology, v.84-86, n.1-9, p.991–1002, 2000. 

 

 

MORINEAU-THOMAS, O.; JAOUEN, P.; LEGENTILHOMME, P. The role of 

exopolysaccharides in fouling phenomenon during ultrafiltration of microalgae 

(Chlorella sp and Porphyridium purpureum): Interest of a swirling decaying flow. 

Bioprocess Biosystem Engineering, v.25, n.1, p.35–42, 2002. 

 

 

MOROCHO-JÁCOME, A. L. et al. Continuous cultivation of Arthrospira platensis using 

exhausted medium treated with granular activated carbon. Journal of Hydrology, 

v.522, [s.n], p.467–474, 2015c.  

 

 

MOROCHO-JÁCOME, A. L. et al. Evaluation of physicochemical treatment conditions for 

the reuse of a spent growth medium in Arthrospira platensis cultivation. Algal 

Research, v.13, [s.n.], p.159–166, 2016.  

 

 

MOROCHO-JÁCOME, A. L. et al. Ferric chloride flocculation plus carbon adsorption allows 

to reuse spent culture medium of Arthrospira platensis. Engineering in Life Sciences, 

v.15, n.2, p.208–219, 2015a.  

 

 

MOROCHO-JÁCOME, A. L.; SATO, S.; DE CARVALHO, J. C. M. Ferric sulfate 

coagulation and powdered activated carbon adsorption as simultaneous treatment to 

reuse the medium in Arthrospira platensis cultivation. Journal of Chemical 

Technology & Biotechnology, doi 10.1002/jctb.4655, 2015b.  

 

 

MOSULISHVILI, L. M. et al. Experimental substantion of the possibility of developing 

selenium- and iodine-containing pharmaceuticals based on blue-green algae Spirulina 

platensis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v.30, n.1, p.87-97, 

2002. 

 

 

MOZIA, S.; TOMASZEWSKA, M. Treatment of surface water using hybrid processes – 

adsorption on PAC and ultrafiltration. Desalination, v.162, [s.n.], p.23–13, 2004.  

 

 

MÜHLING, M. et al. Reversal of helix orientation in the cyanobacteria Arthrospira. Journal 

of Phycology, v.39, n.2, p.360–367, 2003. 

 

 

NAKATSUKA, S.; NAKATE, I.; MIYANO, T. Drinking water treatment by using 

ultrafiltration hollow fiber membranes. Desalination, v.106, n.1-3, p55–61, 1996. 

 

 

NICOLAISEN, B. Developments in membrane technology for water treatment. Desalination, 

http://dx.doi.org/10.1002/jctb.4655


91 
 

v.153, n.1-3, p.355–360, 2003.  

 

 

OGBONNA, J. C.; YOSHIZAWA, H.; TANAKA, H. Treatment of high strength organic 

wastewater by mixed culture of phtosynthetic microorganisms. Journal of Apllied 

Phycology, v.12, n.3-5, p.177–284, 2000. 

 

 

OLGUÍN, E.J. et al. The effect of low light flux and nitrogen deficiency on the chemical 

composition of Spirulina sp. (Arthrospira) grown on digested pig waste. Bioresource 

Technology, v.77, p.19–24, 2001.  

 

 

OLIVEIRA T. F. de. Tratamento de água para abastecimento público por sistema de 

separação por membrana de ultrafiltração: Estudo de caso na ETA Alto da Boa 

Vista (São Paulo, SP). São Paulo, 2010, 95p. Dissertação de Mestrado – Escola 

Politécnica – Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

 

PAOLETTI, C.; PUSHPARAJ, B.; TOMASELLI, L. Ricerche sulla nutrizione minerale di S. 

platensis. In: Atti del Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia, 

17, 26-28 ott. 1975, Padova, Italia. Società Italiana di Microbiologia, v.2, 1975, p. 

845-853. 

 

 

PARRON, L.M.; MUNIZ, D.H.; PEREIRA, C.M. Manual de procedimentos de 

amostragem e análise físico-química de água. Colombo, Embrapa Florestas. 2011. 

 

 

PATEL, S. Potable water by ultrafiltration. Membrane Technology, [s.v.], n.30, p.5, 1992.  

 

 

PEDRAZA, G. X.; Aplicación de la biotecnologia apropiada para la producción de proteína 

unicelular a partir de A. máxima. CIPAV. Buga–Valle, 2000. 

 

 

PELIZER, L. H. et al. O. Influence of inoculum age and concentration in Spirulina platensis 

cultivation. Journal of Food Engineering, v.56, [s.n.], p.371–375, 2003. 

 

 

PELIZER, L. H. et al. Padronização do método de secagem da biomassa de Spirulina 

platensis. Revista de Farmácia e Bioquímica, v.32, n.1, p.37–40, 1999. 

 

 

PETRUSEVSKI, B. Tangential flow filtration: a method to concentrate freshwater algae. 

Water Research, v.29, n.5, p.1419–24, 1995. 

 

 

PIERCE, W. C.; HAENISCH, E. L. Quantitative Analysis, 3th ed., John Willey e Sons Inc., 

New York, 1948. 



92 
 

PIORRECK, M.; BAASCH, K. H.; POHL, P. Biomass production, total protein chlorophylls, 

lipids and fatty acids of freshwater green and blue green algae under different nitrogen 

regimes. Phytochemistry, v.23, n.2, p.207–216, 1984. 

 

 

PRIYADARSHANI, I.; RATH, B. Commercial and industrial applications of microalgae – A 

review. Journal of Algal Biomass Utilization, v.3, n.4, p.89–100, 2012.  

 

 

PULZ, O.; GROSS, W. Valuable products from biotechnology of microalgae. Applied 

Microbiology Biotechnology, v.65, [s.n.], p.635–648, 2004. 

 

 

QUOC, K. P.; DUBACQ, J.-P. Effect of growth temperature on the biosynthetic of eukaryotic 

lipid molecular species by the cyanobacterium Spirulina platensis. Biochimica et 

Biophysica Acta, v.1346, n.3, p.237–246, 1997.  

 

 

RADMANN, E. M.; COSTA, J. A. V. Conteúdo lipídico e composição de ácidos graxos de 

microalgas expostas aos gases CO2, SO2 e NO. Química Nova, v.31, n.7, p.1609–

1612, 2008.  

 

 

RAMANAN, R. et al. Enhanced algal CO2 sequestration through calcite deposition by 

Chlorella sp and Spirulina platensis  in a mini-raceway pond. Biosource Technology, 

v.101, n.8, p.2616–2622, 2010.  

 

 

RANGEL-YAGUI, C. O. et al. Chlorophyll production from Spirulina platensis: cultivation 

with urea addition by fed-bach process. Bioresource Technology, v.92, n.2, p.133–

141, 2004. 

 

 

RECHTER, S. et al. Antiviral activity of Arthrospira-derived spirulan-like substances. 

Antiviral Research, v.72, n.3, p.197–206, 2006.  

 

 

RENAN, K.; SANTOS, D. E. S. Estudos de desenvolvimento, moleculares e do potencial 

biotecnológico em cepas de cianobactérias provenientes de lagoas salinas do 

Pantanal da Nhecolândia, MS, Brasil : Anabaenopsis elenkinii (Nostocales) e 

Arthrospira platensis (Oscillatoriales). São Paulo, 2013, 194p. Tese de Doutorado – 

Curso de Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente – Instituto de Botânica da 

Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, Brasil.  

 

 

RICHMOND, A. Large scale microalgae culture and applications. Progress in Phycology 

Research, v.7, [s.n.], pp.1–62, 1990. 

 

 



93 
 

RICHMOND, A. Spirulina. In: BOROWITZKA, M. A.; BOROWITZKA, L. J. (Eds). 

Microalgal Biotechnology. Combridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 85–

121. 

 

 

RODOLFI, L. et al. Microalgae for oil: Strain selection, induction of lipid synthesis and 

outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor. Biotechnology and 

Bioengineering, v.102, n.1, p.100–112, 2009.  

 

 

RODRIGUES, M. S. et al. Fed-batch cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis: 

Potassium nitrate and ammonium chloride as simultaneous nitrogen sources. 

Bioresource Technology, v.101, n.12, p.4491–4498, 2010.  

 

 

RODRIGUES, M. S. et al. Metal biosorption onto dry biomass of Arthrospira (Spirulina) 

platensis and Chlorella vulgaris: Multi-metal systems. Journal of Hazardous 

Materials, v.217-218, [s.n.], p.246–255, 2012 

 

 

RONDA, A. R.; LELE, S. S. Culture conditions stimulating high γ-linolenic acid 

accumulation by Spirulina platensis. Brazilian Journal of Microbiology, v.39, n.4, 

p.693–697, 2008. 

 

 

ROSSI, N. et al. Arthrospira platensis harvesting with membranes: Fouling phenomenon with 

limiting and critical flux. Bioresource Technology, v.99, n.14, p.6162– 6167, 2008. 

 

 

ROSSI, N. et al. Harvesting of cyanobacterium Arthrospira platensis using organic filtration 

membranes. Food and Bioproduct Processing, v.82, n.3, p.244–250, 2004. 

 

 

ROSSIGNOL, N. et al. Comparison of two membrane photobioreactors, with free or 

immobilized cells, for the production of pigments by a marine diatom. Bioprocess 

Engineering, v.23, n.5, p.495–501, 2000b. 

 

 

ROSSIGNOL, N. et al. Production of exocellular pigments by the marine diatom Haslea 

ostrearia Simonsen in a photobioreactor equipped with immersed ultrafiltration 

membranes. Bioresource Technology, v.73, n.2, p.197–200, 2000a. 

 

 

RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981. 897 p. 

 

 

SAJILATA, M. G.; SINGHAL, R. S.; KAMAT, M. Y. Fractionation of lipids and purification 

of γ-linolenic acid (GLA) from Spirulina platensis. Food Chemistry, v.109, n.4, 

p.580–586, 2008. 

 



94 
 

SÃO PAULO (ESTADO). Plano Estadual de Recursos Hídricos: 2012/2015. v. I, p.210, 

2013. 

 

 

SARANRAJ, P.; SIVASAKTHI, S. Spirulina platensis – food for future : a review. Asian 

Journal of Pharmaceutical Science & Technology v.4, n.1, p.26–33, 2014.  

 

 

SASSANO, C. E. N. et al. Cultivation of Spirulina platensis by continuous process using 

ammonium chloride as nitrogen source. Biomass and Bioenergy, v.31, n.8, p.593–

598, 2007.  

 

 

SCHLÖSSER, U. G. Sammlung von Algenkulturen. Berichte der Deutschen Botanischen 

Gesellschaft, v.95, p.181–276, 1982. 

 

 

SCHMIDELL, W. et al. (Coord). Biotecnologia industrial, vol. 2, 1ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2001. Cap.9-12, p.193-246. 

 

 

SCHNEIDER, R. P.; TSUTIYA, M. T. Membranas filtrantes para o tratamento de água, 

esgoto e água de reuso. 1ed. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, 2001. 234p. 

 

 

SHARMA, N. K. et al. Sustainability and cyanobacteria (blue-green algae): facts and 

challenges. Journal of Apllied phycology, v.23, n.6, p.1059–1081, 2011. 

 

 

SMITH, V. H.; TILMAN, G. D.; NEKOLA, J. C. Eutrophication: impacts of excess nutrient 

inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. Environmental Pollution, 

v.100, n.1-3, p.179–196, 1999.  

 

 

SOBCZUK, T. M. et al. Carbon dioxide uptake efficiency by outdoor microalgal cultures in 

tubular airlift photobioreactors. Biotechnology Bioengineering, v.67, n.4, p.465–475, 

2000.  

 

 

SPOLAORE, P. et al. Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and 

Bioengineering, v.101, n.2, p.87– 96, 2006. 

 

 

STANCA, D.; POPOVIC, E. Urea as nitrogen source in modified Zarrouk medium. Review 

Roumain de Biology Animals, v.41, n.1, p.25–31, 1996.  

 

 

STANIER, R. Y.; COHEN-BAZIRE, G. Phototrophic prokaryotes: the cyanobacteria. 

Annual Reviews of Microbiology, v.31, [s.n.], p.225-274, 1977. 



95 
 

STEWART, C.; HESSAMI, M.-A. A study of methods of carbon dioxide capture and 

sequestration – the sustainability of a photosynthetic bioreactor approach. Energy, 

Conversion and Management, v.46, n.3, p.403–420, 2005.  

 

 

SUN, X. et al. A comparative study of microfiltration and ultrafiltration for algae harvesting. 

Algal Research, v.2, n.4, p.437–444, 2013. 

 

 

SURESH, M. et al. The detection of Hg
2+

 by cyanobacteria in aqueous media. Chemical 

Communications, [s.v.], n.18, p.2496–2498, 2009. 

 

 

SYDNEY, E. B. et al. Potencial carbon dioxide fixation by industrially important microalgae. 

Bioresource Technology, v.101, n.15, p.5892–5896, 2010. 

 

 

TANTICHAROEN, M. et al. Optimization of γ-linolenic acid (GLA) production in Spirulina 

platensis. Journal of Applied Phycology, v.6, n.3, p.295–300, 1994. 

 

 

TOMASELLI, L. Morphology, Ultrastructure and Taxonomy of Arthrospira (Spirulina) 

maxima and Arthrospira (Spirulina) platensis). In: VONSHAK, A., ed. Spirulina 

platensis (Arthrospira): phisiology, cell-biology and biotechnology. London: Taylor 

and Francis, 1997, p. 79-99.  

 

 

TRABELSI, L. et al. Partial characterization of extracellular polysaccharides produced by 

cyanobacterium Arthrospira platensis. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 

v.14, n.1, p.27–31, 2009. 

 

 

TSUKADA, O.; KAWAHARA, T.; MIYACHI, S. Mass culture Chlorella in Asian coutris. 

In: MITSUI, A. et al. Eds. Biological Solar Energy Conversion. Academic Press, 

New York, 1977, p. 363-365. 

 

 

UTEX. The Culture Collection of Algae at the University of Texas at Austin. Algae Detail. 

<http://www.utex.org/>. Acessado em 10 de Janeiro de 2016. 

 

 

VICKERS, J. C. Introduction. In: AWWA. Microfiltration and Ultrafiltration Membranes 

for Drinking Water. 1
st
 ed. American Water Works Association, 2005, p. 1-7. 

 

 

VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 

Brazil. 2002. 

 

 



96 
 

VONSHAK, A. Spirulina: Growth, Physiology and Biochemistry. In: VONSHAK, A., ed. 

Spirulina platensis (Arthrospira): phisiology, cell-biology and biotechnology. 

London: Taylor and Francis, 1997. p. 43-97.  

 

 

WANG, Z. P.; ZHAO, Y. Morphological reversion of Spirulina (Spirulina) platensis 

(Cyanophita): from linear to helical. Journal of Phycology, v.41, n.3, p.662–628, 

2005. 

 

 

WEISHAAR, J. L. et al. Evaluation of specific ultraviolet absorbance as an indicator of the 

chemical composition and reactivity of dissolved organic carbon. Environmental 

Science and Technology, v.37, n.20, p.4702–4708, 2003. 

 

 

WEISSMAN, J. C.; GOEBEL, R. P. Design and analysis of microalgal open pond systems 

for the purpose of producing fuels: a subcontract report. U.S. DOESERI; 1987. 

 

 

WU, J. T. et al. Cytotoxic effects of free fatty acids on phytoplankton algae and 

cyanobacteria. Aquatic Toxicology, v.80, n.4, p.338–345, 2006. 

 

 

XIA, S. et al. Study of drinking water treatment by ultrafiltration of surfasse water and its 

application  to China. Desalination, v.170, n.1, p.41–47, 2004. 

 

 

XUE, C. et al. Molecular species composition of glycolipids from Spirulina platensis. Food 

Chemistry, v.77, n.1, p.9–13, 2002 

 

 

YU et al. Accumulation characteristics of soluble algal products (SAP) by a freshwater 

microalga Scenedesmus sp. LX1 during batch cultivation for biofuel production. 

Bioresource Technology, v.110, p.184–189, 2012. 

 

 

YUAN, X. et al. Impact of ammonia concentration on Spirulina platensis growth in an airlift 

photobioreactor. Bioresource Technology, v.102, n.3, p.3234–3239, 2011. 

 

 

ZARROUK, C. Contribution à l’étude d’une cyanophycée. Influence de divers facteurs 

physiques er chimiques sur la croissance er la photosynthése de Spirulina maxima 

(Setch. Et Gardner) Geitler. 1966. Tese de Doutorado – Universidade de Paris, 

Paris. 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

FICHA DO ALUNO 

 

 

 
 

9134  8726668/1   Camila Knysak Camargo de Jesus 

Email: caknysak@usp.br 

Data de Nascimento:                             22/11/1988 

Cédula de Identidade: RG  334478728  SP 

Local de Nascimento: Estado de São Paulo 

Nacionalidade: Brasileira 

  

Graduação:                                            Farmacêutica  Instituto Superior de Comunicação 

Publicitária  São Paulo  Brasil  2013 

  

Curso: Mestrado 

Programa: Tecnologia BioquímicoFarmacêutica 

Área: Tecnologia de Fermentações 

Data de Matrícula: 25/07/2013 

Início da Contagem de Prazo: 25/07/2013 

Data Limite para o Depósito: 26/01/2016 

Orientador: Prof. Dr. João Carlos Monteiro de Carvalho 

25/07/2013 até o presente.  

Email: jcmdcarv@usp.br 

  

Proficiência em Línguas: Inglês, Aprovado em 25/07/2013 

  

Data de Aprovação no Exame de 

Qualificação: 

Aprovado em 08/09/2014 

  

Histórico de Ocorrências: Primeira Matrícula em 25/07/2013  

Aluno matriculado no Regimento da PósGraduação 

USP (Resolução nº 5473 em vigor de 18/09/2008 até 

19/04/2013). 

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 

28/07/2015 

 

 

Impresso em: 20/01/2016  

 

   Sistema Administrativo da PósGraduação 

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Documento sem validade oficial 

 

FICHA DO ALUNO 



99 
 

  
            

9134  8726668/1  Camila Knysak  Camargo de Jesus 

Sigla 
Nome da 

Disciplina 
Início Término 

C. 

Hor. 

 

Cred. Freq. Conc. Exc Situação 

FBT5733

 

5/5 

Uso Industrial 

de enzimas 
12/08/2013 13/10/2013 90 0 - - N 

Matrícula 

cancelada 

FBT5768

 

4/3 

 

Princípios de 

Fermentação 

Contínua 

07/02/2014 13/03/2014 75 5 90 A N Concluída 

PSE5825

 

2/1 

Preparação 

Pedagógica 

(Instituto de 

Psicologia – 

Universidade de 

São Paulo) 

11/03/2014 21/04/2014 30 2 85 A N Concluída 

BIB5704 

 

4/2 

 

Atualização 

Ficológica 

(Instituto de 

Biociências – 

Universidade de 

São Paulo) 

11/03/2014 12/06/2014 30 0 - - N 
Matrícula 

cancelada 

FBT5700

 

3/1 

Preparo de 

Artigos 

Científicos na 

Área de 

Tecnologia 

Bioquímico-

Farmacêutica 

03/04/2014 04/06/2014 90 0 - - N 
Matrícula 

cancelada 

PHD5053

- 

2/4 

Processos de 

Separação por 

Membranas para 

Tratamento de 

Águas e 

Efluentes 

(escola 

Politécnica – 

Universidade 

São Paulo) 

09/06/2014 05/09/2014 120 8 92 B N Concluída 

FBT5773

- 

7/4 

Tópicos 

Especiais em 

Tecnologia 

Bioquímico-

Farmacêutica 

04/08/2014 12/10/2014 30 2 75 A N Concluída 

   Sistema Administrativo da PósGraduação 

 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Documento sem validade oficial 

 

FICHA DO ALUNO 



100 
 

FBF5805

- 

1/3 

Delineamento 

de Experimentos 

e Ferramentas 

Estatísticas 

Aplicadas às 

Ciências 

Farmacêuticas 

24/09/2014 28/10/2014 45 3 80 B N Concluída 

Atividade 

do 

Programa 

Participou da 

Etapa de Estágio 

Supervisionado 

em Docência do 

Programa de 

Aperfeiçoament

o de Ensino 

junto à 

Disciplina 

Biossegurança e 

Primeiros 

Socorros, 

ministrada aos 

alunos de 

graduação do 

curso de 

Farmácia e 

Bioquímica da 

Faculdade de 

Ciências 

Farmacêuticas 

da Universidade 

de São Paulo (1) 

23/02/2015 04/07/2015 - 1 100 A - - 

FBT5736

- 

6/1 

Métodos Gerias 

de Esterilização 

com Aplicação 

no Campo 

Farmacêutico 

25/02/2015 28/04/2015 90 6 90 A N Concluída 

FBT5700

- 

3/2 

Preparo de 

Artigos 

Científicos na 

Área de 

Tecnologia 

Bioquímico-

Farmacêutica 

08/05/2015 09/07/2015 90 0 - - N 

Pré-

matrícula 

indeferida 

 

 Créditos mínimos exigidos Créditos obtidos 

 Para exame de qualificação Para depósito da dissertação  

Disciplinas 0 25 27 

Estágios    

Total 0 25 27 

 

Créditos Atribuídos à Dissertação: 71 

 

 

 



101 
 

Observações: 

1) Créditos atribuídos de acordo com o disposto na Portaria GR3588 e GR4391  PAE, de 

31.08.09 e aprovados pela Comissão de PósGraduação, em Sessão de 08/10/2015.  

 

Conceitos a partir de 02/01/1997: 

A  Excelente, com direito a crédito;  

B  Bom, com direito a crédito;  

C  Regular, com direito a crédito; 

R  Reprovado;  

T  Transferência. 

 

Um (1) crédito equivale a 15 horas de atividade programada. 

 

 

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 28/07/2015 

Impresso em: 20/01/2016  

  



102 
 

 
 
 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 

Mestrado/Doutorado 

 

 
1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração máxima de 

trinta minutos. 

 

2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador disporá, no máximo, 

de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre o tema do trabalho 

apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua resposta. 

 

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada a argüição 

na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 

 

3. A sessão de defesa será aberta ao público. 

 

4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se reunirá 

reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou reprovação do 

candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 

 

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão Julgadora deverá 

emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado na ata. 

 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por unanimidade ou 

pela maioria da banca. 

 

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação: 

pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 

 
 

São Paulo, 23 de maio de 2014. 
 
 

Prof. Dr. Adalberto Pessoa Junior 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 
 
 
 
 
 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP 
Fone: (11) 3091 3621 - Fax (11) 3091 3141 – e-mail: pgfarma@usp.br 


