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RESUMO 

 

ANDRADE, C. F. Otimização do cultivo de cianobactérias para a produção de 

hidrogênio. 2017. 112 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

O hidrogênio (H2) produzido a partir de microrganismos fotossintetizantes (microalgas e 
cianobactérias) é considerado um vetor energético sustentável do ponto de vista ambiental. 
Quando comparado a outras formas de produção são encontradas limitações técnicas e 
econômicas principalmente pela geração de pequenos volumes de gás e pela inexistência de 
um ciclo de vida completo que assegure a produção contínua de H2 por esses organismos. 
Nesse sentido, o presente projeto teve por propósito avaliar a capacidade de produção de H2, 
sob condições mixotróficas, em três estirpes de cianobactérias: Anabaena sp. UTEX 1448, 
Anabaena sp. PCC7120 (selvagem) e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante). O primeiro 
capítulo tratou da otimização de biomassa da estirpe UTEX 1448, utilizando meio de cultura 
BG-11 (Rippka, 1979), em condições controladas de pH (10,2), temperatura (32 ºC), radiação 
(30µmol.m-2.s-1), com cinco diferentes substratos orgânicos (ácido lático, glicerol, glicose, 
frutose e sacarose), em três concentrações de carbono (0,20; 0,52 e 0,84 gC.L-1). No segundo 
capítulo, investigou-se a produção de H2, pelas enzimas hidrogenase bidirecional, de 
assimilação e nitrogenase, com medições in vivo, a partir do uso do eletrodo de H2 
(Hansatech, Ltd) e análises de clorofila a, proteínas (Western Immunoblotting) e géis de 
poliacrilamida desnaturantes. Os ensaios de H2 foram realizados para as três estirpes, em 
triplicata, com réplicas biológicas nos dias 0h, 24h, 48h, 72h e 7 dias, após passagem das 
culturas de condições não fixadoras de nitrogênio para condições fixadoras de H2, 
considerando a condição otimizada encontrada no Capítulo 1. Utilizou-se BG-11 para 
aumento da densidade celular em níveis que viabilizassem a realização dos ensaios e BG-
110 (sem nitrato) para estímulo à diferenciação celular em heterocistos, estrutura importante 
por conter a enzima nitrogenase, diretamente relacionada à geração de H2. A fonte de carbono 
orgânico frutose a 0,84 gC.L-1 foi a condição otimizada encontrada, com produtividade de 
biomassa de 190 ± 18 mg.L-1.dia-1 (Anova, Tukey, p<0,05). A estirpe mutante não cresceu nas 
condições otimizadas do cultivo e consequentemente não foi possível quantificar a geração 
de H2. Em fase clara, aos 7 dias, a maior produtividade de H2 foi de 0,50 ± 0,38 µmolH2.mg 
clorofila a-1.h-1 para a cepa PCC 7120 (selvagem) e na fase escura obteve-se produtividade 
média de H2 de 0,147 ± 0,00 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, ao dia 0 (0h) para a estirpe UTEX 
1448.  
 

Palavras-chave: Anabaena spp.; mixotrofia; fontes de carbono orgânico; Hidrogênio. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

ANDRADE, C. F. Optimization of cyanobacteria cultures for hydrogen production. 2017. 

112 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2017. 

Hydrogen (H2) produced from photosynthetic microorganisms (microalgae and cyanobacteria) 

is considered an environmentally sustainable energy vector. When compared to other 

production ways, some technical and economic limitations are found mainly because of the 

small amount of gas generated and also due the lack of a complete life cycle that assures the 

constant generation of hydrogen by these organisms. Regarding to this, the following study 

intended to evaluate the capacity of hydrogen production under mixotrophic conditions in three 

cyanobacteria strains: Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp.  PCC7120 (wild type) and 

Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutant). The first chapter refers to the optimization of the 

biomass of the UTEX1448 strain, using BG-11 as a mean of culture (Rippka, 1979) under 

controlled conditions of pH (10,2), radiation (30 μmol.m-2.s- 1), temperature (32ºC), with no 

photoperiod, five different organic substrates (lactic acid, glycerol, glucose, fructose and 

sucrose) in three different carbon concentrations (0.20, 0.52 and 0.84 gC.L-1). The second 

chapter investigated the hydrogen production by the bidirectional hydrogenases enzymes, by 

uptake and nitrogenase, with in vivo measurements using the hydrogen electrode (Hansatech, 

Ltd), chlorophyll a and proteins analyses (Western Immunoblotting and SDS-Polyacrylamide 

gels). The H2 assays were performed for the three strains, in triplicate, with biological replicates 

on days 0h, 24h, 48h, 72h and 7 days, considering the optimized condition found in Chapter 

1. BG-11 medium was used to increase cell density at levels that would be viable to perform 

the tests and BG-110 (without nitrate) to stimulate cell differentiation in heterocysts, an 

important structure that contains the nitrogenase enzyme, directly related to H2 generation. 

The source of organic carbon fructose at 0.84 gC.L- 1 was the optimized condition found, with 

biomass productivity of 190 ± 18 mg.L-1.day-1 (ANOVA,  Tukey, p <0.05). The mutant strain did 

not grow under optimized culture conditions and consequently it was not possible to quantify 

H2 generation. In the light phase, at 7 days, the highest yield of hydrogen was 0.50 ± 0.38 

μmolH2.mg chlorophyll a-1.h-1 for the strain PCC 7120 (wild) and in the dark phase yielded 

average productivity of hydrogen from 0.147 ± 0 μmolH2.mg chlorophyll a - 1.h- 1, at day 0 (0h) 

for strain UTEX 1448. 

 

Keywords: Anabaena spp.; mixotrophic cultures; organic carbon sources; hydrogen. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado foi estruturada de forma a facilitar o 

entendimento, constando primeiramente de uma parte introdutória e revisão bibliográfca, 

seguida de dois capítulos, em que se detalhou a metodologia aplicada e os resultados obtidos 

na otimização de biomassa da cultura da cianobactéria Anabaena sp. UTEX 1448 e na 

produção de H2 pelas estirpes de Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC 7120 

(selvagem) e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante).  

Na etapa inicial do projeto foi necessário desenvolver uma revisão bibliográfica em 

que foram abordados aspectos gerais da economia de H2 e formas convencionais e 

sustentáveis de geração de H2, além de detalhar a influência das condições experimentais e 

os mecanismos específicos de produção de H2 realizado por cianobactérias heterocísticas.  

O primeiro capítulo trata da otimização da cultura sob condições mixotróficas, i.e, 

com associação entre radiação luminosa e fontes exógenas de carbono orgânico, nas 

condições experimentais de crescimento definidas.  

No segundo capítulo utilizou-se as condições otimizadas de biomassa resultantes 

do cultivo mixotrófico de Anabaena  UTEX 1448 (Capítulo 1) para avaliação da produção de 

H2, tanto para as estirpes de Anabaena  sp. UTEX 1448 quanto para as estirpes controle 

Anabaena  sp. PCC 7120 (selvagem) e Anabaena  sp. PCC7120 ΔhypF (mutante).   

As atividades desse projeto se desenvolveram em parceria Brasil-Portugal, entre o 

Laboratório de Biotoxicologia em Águas Continentais e Efluentes, da Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo (BIOTACE/EESC/USP) e o Laboratório de 

Bioengenharia e Microbiologia Sintética, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

(i3S) da Universidade do Porto, em Portugal. 

  

http://www1.eesc.usp.br/ppgshs/laboratorio/1/laboratorio-de-biotoxicologia-em-Aguas-continentais-e-efluentes
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Revolução Industrial foi um marco histórico importante dentro do cenário industrial 

e de transportes do século XVIII, pois iniciou um novo modelo de desenvolvimento tanto social, 

alterando gradativamente o modelo de sociedade rural em urbana, quanto econômico, 

consolidando o capitalismo. O avanço na industrialização e nos transportes acarretou o 

aumento da necessidade por energia, tendo o petróleo assumido o papel de fonte energética 

principal.  

Até o momento, as fontes fósseis são utilizadas em larga escala para suprir a 

demanda energética sempre crescente. Estima-se que 65% (sessenta e cinco por cento) da 

energia utilizada no mundo é proveniente do petróleo (JAIN, 2009). No entanto, sabe-se da 

existência de um limite para a sua utilização, por se tratar de uma fonte esgotável de energia 

e ser potencialmente poluidora, considerada como a maior fonte de emissões antropogênicas 

de dióxido de carbono, que justificam as alterações do clima e implicam diretamente na saúde 

pública (JAIN, 2009). 

De acordo com Chu e Majumdar (2012), o mundo precisa de outra revolução 

industrial com o estabelecimento de fontes de energia confiáveis, acessíveis e sustentáveis. 

Para este novo modelo energético ser implantado são necessárias além da eficiência 

energética e conservação, medidas para descarbonização dos recursos energéticos, ou seja, 

a diminuição paulatina do uso dos combustíveis fósseis, com a substituição por fontes 

alternativas de energia que supram a demanda energética mundial e que impliquem 

diretamente na mitigação da poluição e diminuição dos riscos relacionados às alterações 

climáticas.  

Com o enfoque voltado à manutenção do padrão de produção em atividade houve a 

necessidade por fontes alternativas de energia e, neste contexto, observou-se a criação de 

novas fontes, desenvolvidas somente para suprir a demanda energética e que continuaram a 

gerar subprodutos tóxicos e poluentes em seus processos de produção e combustão, sem a 

preocupação devida em relação ao ponto de vista ambiental. Como exemplo, a Reforma de 

Vapor de Metano (“Steam Methane Reforming” - termo em inglês), que ocorre através da 

quebra do gás metano com liberação de monóxido de carbono para a atmosfera, é o principal 

método atualmente utilizado para atender a demanda mundial por H2 (BALAT, 2008).  

Por outo lado, a partir da década de 50, autoridades de diversos países, sociedade 

civil, mobilizaram-se com a finalidade de propor soluções sustentáveis à problemática da 

poluição ambiental, das alterações climáticas, com o intuito de minimizar os danos à saúde 

humana e proteger o meio ambiente (PARMAR et al., 2011). Dentro desta percepção 

ambiental ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável, promoveu-se maiores 
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incentivos econômicos no desenvolvimento de novas fontes sustentáveis de energia, sendo 

assim desenvolvidos os biocombustíveis.  

Os biocombustíveis são fontes alternativas limpas, seguras e mais sustentáveis e 

podem ser utilizados em motores de combustão, sem a necessidade de alterações mecânicas 

significativas (PARMAR et al., 2011).  

Há alguns anos, os biocombustíveis vêm sendo produzidos e usados na Europa, 

Estados Unidos, Brasil e alguns países asiáticos. No momento, o etanol é considerado o 

principal biocombustível de primeira geração, com produção global que ultrapassa 22,6 

milhões de galões americanos, sendo 90% da produção fornecida pelo Brasil e Estados 

Unidos (SINGH et al, 2016).  

Investigações atuais indicam um crescimento na produção de biomassa de 

microalgas para biocombustíveis, suplementos alimentares (super alimentos) e biofertilizantes 

para a agricultura segura (SINGH et al., 2016). Segundo Yamaguchi (1997) e Benson, Kerry 

e Malin (2014), os processos microbianos de produção de energia verde ganharam interesse 

como ferramenta sustentável para a geração de biocombustíveis de terceira geração, 

nomeadamente o metano, o etanol, o H2, butanol, gás de síntese, entre outros.  

As microalgas (organismos eucarióticos) e cianobactérias (organismos procarióticos) 

são consideradas potencialmente úteis na produção de biocombustiveis, principalmente 

biodiesel, pela produção de lipídeos em microrganismos eucarióticos e H2, pelas 

cianobactérias, sendo reconhecida a produção de H2 por pelo menos 14 gêneros de 

cianobactérias (TIWARI; PANDEY, 2012). 

O H2 é o elemento mais abundante no universo, bem avaliado do ponto de vista 

ambiental, possui características especiais, como ser renovável, realizar combustão direta, 

produzir quantidade significativa de energia e, em sua combustão, gerar pequenas 

quantidades de óxidos de nitrogênio e água, contrariamente ao modelo energético atual em 

que emissões de dióxido de carbono, monóxido de carbono, material particulado, agravam a 

qualidade do ar e interferem no aquecimento global (TIWARI; PANDEY, 2012).  

A produção biológica de H2, a partir de cianobactérias, é uma alternativa sustentável, 

sendo considerada ideal pela realização de fotossíntese, exigência de baixos requisitos 

nutricionais para crescimento (água e sais minerais) que possibilita a realização de processos 

semelhantes aos das plantas, com a vantagem de ocupar menores espaços e obter produções 

de H2 relativamente maiores (BARBOSA, 2009; TAMAGNINI; LEITÃO; OLIVEIRA, 2003).  

A cianobactéria filamentosa Anabaena sp. é um dos gêneros com maior quantidade 

de estudos, sendo considerada com grande potencial de produção de H2 pelos relatos 
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encontrados na literatura, com a obtenção de resultados satisfatórios na produção biológica 

de H2 (TIWARI; PANDEY, 2012).  

As cianobactérias, de modo geral, possuem três tipos de enzimas que atuam no 

metabolismo de produção do H2, quais sejam: a. Nitrogenase; b. Hidrogenase de assimilação 

e c. Hidrogenase bidirecional. Porém, essas enzimas são sensíveis à presença de oxigênio, 

sendo essa uma desvantagem no processo de produção de H2. (BARBOSA, 2009; BOTHE et 

al., 2010; TAMAGNINI et al., 2002; TIWARI; PANDEY, 2012). 

Estudos mais específicos na área bioquímica elucidaram o funcionamento da 

maturação das hidrogenases - [Ni-Fe], primeiramente em Escherichia coli (BOCK et al., 2006). 

Posteriormente foi reconhecido que as cianobactérias contêm genes homólogos a essa 

bactéria, podendo assim desempenhar funções semelhantes (ZANNONI; PHILIPPIS, 2014). 

Estudos genéticos relacionados à hidrogenase reconheceram um grupo de enzimas 

chamadas proteínas Hyp, codificadas pelos genes HypABCDEF, que são responsáveis pela 

montagem do sítio ativo da hidrogenase, que inclui principalmente a incorporação de metais 

como o ferro e níquel (LINDBERG et al., 2011). Com esse conhecimento, podem ser avaliadas 

produções de hidrogênio em estirpes mutantes, com alterações nesses genes, que interferirão 

na configuração do sítio ativo da hidrogenase e consequentemente podem surgir alterações 

na produção de hidrogênio pela cianobactéria.   

De modo geral, ocorre maior volume de investigações em cultivos mixotrófios e 

heterotróficos, sendo os mixotróficos indicados, por produzir efeito significativo na atividade 

fotossintética, particularmente por associarem tanto radiação como substratos orgânicos de 

carbono. Esses fatores, quando utilizados em conjunto promovem o aumento da taxa de 

produção da biomassa e, consequentemente, maiores taxas de produção de H2 são 

observadas (YEAGER et al., 2011). 

Em qualquer ramo em que se apliquem as cianobactérias, a otimização da biomassa 

é um dos fatores principais para o cultivo, sendo um fator limitante à obtenção de bons 

resultados, principalmente pelo fato da literatura ser pouco conclusiva em relação às 

concentrações adequadas de fontes orgânicas no meio de cultura que propiciem o 

desenvolvimento ideal sem causar efeitos inibitórios (BONINI, 2012).  

O processo de otimização de biomassa envolve testes com diferentes arranjos 

experimentais, que relacionam condições de cultivo (meio de cultura, rotas metabólicas) a 

condições físico-químicas (pH, radiação, oxigenação, temperatura etc). A diversidade de 

desenhos experimentais dificulta a comparação de resultados e definição da condição 

otimizada da cultura. Recentemente, estudos vêm aprimorando técnicas de modelagem 

computacional para bioreatores com microalgas em geral, para aumentar a quantidade de 
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condições testadas e alcançar de forma mais rápida a otimização necessária (ZHANG; 

DECHATIWONGSE; HELLGARDT, 2015). 

Mesmo reconhecendo as vantagens que a produção de H2 por cianobactérias 

apresenta, existem obstáculos que impedem a sua utilização, muito ainda por conta da falta 

de domínio completo do ciclo de vida e de produção, que garanta a continuidade do 

fornecimento de H2, além de lacunas no conhecimento de formas de armazenamento e 

distribuição de H2. Tiwari e Pandey (2012) nomearam alguns desafios, tais como a baixa 

produtividade geral; a inibição das enzimas envolvidas diretamente na produção de H2 

ocasionada pela sensibilidade ao oxigênio e o consumo de H2 pela hidrogenase de 

assimilação. 

Espera-se a partir desse estudo aprofundar o conhecimento atinente à otimização de 

biomassa em cultivos mixotróficos, com o enfoque em estabelecer uma concentração ideal 

de substrato orgânico que intensifique a produção de biomassa de Anabaena sp. UTEX 1448. 

E, como consequência, permita investigar a capacidade de produção de H2 pelas cepas de 

cianobactérias heterocísticas Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC7120 (selvagem) 

e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante), utilizando o cultivo otimizado.  

 

 



6 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1  Cianobactérias: características principais  
 

As cianobactérias são microrganismos procariontes fotossintetizantes reconhecidas 

pela capacidade de sintetizar clorofila a. Durante a fotossíntese, a água assume o papel de 

doador de elétrons, levando à evolução do oxigênio. De forma geral, as cianobactérias 

possuem pigmentos como ficocianina e ficobilina que, em elevadas concentrações, dão a cor 

azulada aos organismos, justificando os nomes pelos quais são geralmente conhecidos, 

cianobactérias ou algas azuis-verdes (OLIVER et al., 2000).  

A existência de um senso comum entre geólogos e geoquímicos em relação à longa 

história evolutiva das cianobactérias indica a sua existência há 3500 milhões de anos. Nesse 

sentido, Shopf e Walter (1982) estabeleceram a Era Proterozóica (2500-570 Ma) como a 

"Idade de cianobactérias", por ser o período com maior abundância de registros fósseis. 

Summons et al. (1999), corroboram com as afirmações de Shopf e Walter (1982) pela 

ocorrência de derivados de um biomarcador (2-methylbacteriohopanepolyols) em muitas 

cianobactérias modernas e foram encontrados em sedimentos orgânicos datados de 2500 

milhões de anos. 

Algumas das razões para o sucesso de cianobactérias em habitats modernos podem 

estar relacionadas à sua longa história evolutiva. Robinson et al (1998) consideram que com 

a mudança na composição de metais em ambientes primários durante o período em que o 

oxigênio (O2) foi pela primeira vez liberado para a atmosfera pode ter influenciado a evolução 

de novos determinantes de resistência do metal e proteínas que o utilizam. Tolerância a 

condições de baixo oxigênio é ainda muito difundida em cianobactérias (STAL, 2000) e de 

sulfeto livre é tolerada por algumas estirpes em níveis muito mais elevados do que aqueles 

tolerado pela maioria de algas eucarióticas (PADAN; COHEN, 1982).  

Outra característica de algumas estirpes é a sua alta tolerância à radiação 

ultravioleta-B e radiação-C, uma característica provável que tenha sido especialmente 

importante na evolução precoce de cianobactérias (CASTENHOLZ; GARCIA-PICHEL, 2000). 

A temperatura máxima registrada para cianobactérias foi de 73 ˚C, alcançada pela estirpe 

Synechococcus em muitas fontes termais na América do Norte ocidental (WARD; 

CASTENHOLZ, 2000). Para o pH (potencial hidrogeniônico), o limite mínimo gira em torno de 

4,0 (WHITTON, 1992). Numerosos registros de cianobactérias em águas doces e solos 

indicam que a sua diversidade e abundância são grandes em valores de pH mais elevados, 

embora a explicação para o seu sucesso particular, sob estas condições ainda é incerto. 
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 Cianobactérias diferem dos demais organismos eucarióticos por sua organização 

celular concentrar todas as estruturas em um mesmo espaço, suas células exibirem parede 

celular sem celulose, membrana plasmática, cápsula ou bainha mucilaginosa, nucleóide, 

ribossomos, proteínas, lipídios, citoplasma e lamelas fotossintéticas (tilacóides), sendo este 

último o local de armazenamento dos pigmentos fotossintetizantes (Figura 2.1) (CALIJURI; 

ALVES; SANTOS, 2006; STEBEGG, 2011). 

 Algumas linhagens de cianobactérias são fixadoras de nitrogênio atmosférico, sendo 

que essa habilidade torna esses microrganismos com requisitos nutricionais mais simples de 

todos os seres conhecidos (BARSANTI; GUALTIERI, 2006; BONINI, 2012).   

No decorrer do tempo, foram reconhecidas mais de 2400 espécies, sendo 

descobertas diversas características peculiares a este microrganismo, quais sejam: (1) 

estratégias de adaptação aos mais diferenciados ecossistemas; (2) condições físicas 

(temperatura, pH); (3) variedade de formatos (esférico, cilíndrico etc); (4) morfologia – 

unicelulares, filamentosas e coloniais; (5) variadas tonalidades de cores, entre elas, azul, 

verde, amarelo, vermelho e preto, devido aos pigmentos como a clorofila a, carotenoides e 

ficobiliproteínas (BARBOSA, 2009). 

 

Figura 2.1 - Desenho esquemático da estrutura de cianobactérias 

 

Fonte: Calijuri, Alves e Santos (2006). 
 

 

Nas cianobactérias filamentosas, a partir de suas células vegetativas podem se 

desenvolver células diferenciadas conhecidas por acinetos e heterocistos. Os acinetos são 

células de resistência, semelhante aos esporos de bactérias, com paredes espessas, que 

acumulam reservas de proteínas sob a fórmula de grânulos de cianoficina, são altamente 

resistentes ao dessecamento e ficam em sedimentos durantes anos (CALIJURI; ALVES; 

SANTOS, 2006). Os heterocistos (Figura 2.2) são células especializadas na fixação de 
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nitrogênio, com uma estrutura capaz de promover um ambiente anaeróbio que permite a 

atuação da nitrogenase no interior das células de cianobactérias filamentosas. 

Segundo Stal (2000) e Postgate (1998), os heterocistos possuem características 

peculiares, apresentam membrana mais espessa que reduz a difusão de oxigênio, além de 

processarem altas atividades do Fotossistema I (PSI), não há presença do Fotossistema II 

(PSII) e perdem a capacidade de divisão celular.   

 

Figura 2.2 - Heterocistos e acineto: estruturas encontradas em cianobactérias filamentosas 

 

Fonte: A: Adaptado de Sant’Anna e Azevedo (2000); B: Autora (2016). 

 

As cianobactérias são componentes importantes do fitoplâncton de águas doces e 

marinhas e podem formar florações em ambientes aquáticos eutrofizados (BONINI, 2012). 

Desenvolvem-se, além de ambientes aquáticos, em solos húmidos, semiúmidos e em 

ambientes extremos, como geleiras e vulcões.  

Em regiões de clima tropical, como o Brasil, destacam-se três espécies de 

cianobactérias em meios eutrofizados: Microcystis aeruginosa, Anabaena sp. e 

Cylindrospermopsis raciborskii.  (Figura 2.3). Neste caso, esses organismos são considerados 

um problema ambiental por poderem produzir toxinas, conhecidas como cianotoxinas. A 

presença das cianotoxinas no meio aquático se torna uma preocupação, pois o consumo 

dessa água pode afetar funções importantes, como as hepáticas e neurológicas (a depender 

do tipo de cianotoxina) e, em elevadas concentrações, podem ser fatais tanto em humanos 

como em animais (CALIJURI; ALVES; SANTOS; 2006). 
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Figura 2.3 - Exemplos de cianobactérias A: Anabaena sp., B: Microcystis aeruginosa e C: 
Cylindrospermopsis raciborskii 

 
 

Fonte: A e B - Adaptado de Schennegurt (2002); C- Sant'Anna et al. (2007).  

 

2.1.1 Característica do gênero de cianobactéria Anabaena sp.  

 

O gênero de cianobactéria Anabaena sp. se reproduz assexuadamente, caracteriza-

se por ser filamentosa, sendo capaz de formar filamentos com 100 ou mais células vegetativas 

idênticas. Como em todas as células Gram-negativas possui duas membranas, uma interna e 

outra externa separadas pelo periplasma. A membrana externa engloba todas as células 

vegetativas, e, internamente a membrana reveste, exclusivamente, cada unidade celular 

(BARBOSA, 2009).  

A cianobactéria filamentosa Anabaena sp. é um exemplo de microrganismo com 

potencial de produção de H2 que vem sendo investigada há alguns anos, sendo relatado na 

literatura a obtenção de resultados satisfatórios na produção biológica de H2 (BARBOSA, 

2009). Na Figura 2.4 é apresentada a estirpe em estudo Anabaena sp. UTEX 1448 com a 

presença de heterocistos, uma estratégia de adaptação a partir da privação de nitrogênio em 

meio de cultura BG-110. 

 



10 
 

Figura 2.4 – Imagem da estirpe de cianobactéria Anabaena sp. UTEX 1448 

 
 

 Fonte: A - Flores e Herrero (2010); B - Autora (2016). 
 

A estirpe Anabaena sp. PCC 7120, é também reconhecida na literatura como Nostoc 

sp. PCC 7120, Gram-negativa e sua característica morfológica mais evidenciada é a 

multicelularidade, com capacidade de formação de filamentos com 100 ou mais células 

vegetativas intercaladas com heterocistos. Essa cianobactéria é fixadora de nitrogênio e 

possui capacidade de se diferenciar formando heterocistos de forma completa e 

irreversivelmente 12 -20 horas após a remoção de fontes de nitrogênio do meio (BARBOSA, 

2009).  

Na literatura atribuem-se os melhores resultados de produção de H2 às estirpes 

mutantes de Anabaena sp. PCC 7120 quando comparada à estirpe selvagem. Não existem 

publicações relacionadas à estirpe Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF utilizada nessa 

dissertação (estirpe em estudo no laboratório da Prof. Paula Tamagnini, Universidade do 

Porto, Portugal), sendo essa investigação pioneira.  

 

2.2 Hidrogênio: contexto geral e aplicações 
 

O H2 é o elemento mais abundante no universo, porém a molécula de H2 não se 

encontra livremente disponível no ambiente, sendo considerado um vetor secundário de 

energia (DOS SANTOS; DOS SANTOS, 2005).  

Estudos econômicos consideram o H2 como um sistema energético inevitável, em 

que a atuação de diversificadas fontes de energia disponíveis, preferencialmente renováveis, 

sejam usadas para gerar H2 que aliado à eletricidade atuem como portadores de energia 

limpa, suprindo as demandas energéticas mundiais (SHERIF; BARBIR; VEZIROGLU, 2005) 

De acordo com Tiwary e Pandey (2012), contrariamente ao modelo energético atual 

em que ocorrem emissões de dióxido de carbono (CO2), que agravam a qualidade do ar e 

interferem no aquecimento global, o H2 possui características especiais por ser renovável, 
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realizar combustão direta produzindo quantidade significativa de energia e gerando uma 

pequena quantidade de óxidos de nitrogênio (NOx) e água (H2O).  

A produção de H2 no mundo é de aproximadamente 44,5 milhões de toneladas por 

ano, o que representa 2% da procura de energia primária (DUPONT, 2000). 

Aproximadamente 96% do H2 produzido no mundo é obtido industrialmente, a partir da 

conversão de combustíveis fósseis, como a reforma de gás natural, óleos e carvão (LIPMAN, 

2004).  

A produção de H2 em larga escala que atende a demanda industrial mundial é 

realizada pricipalmente através da reforma de vapor de metano (SMR), também conhecida 

por reforma de gás natural. Realizada em múltiplas etapas, ocorre uma reação endotérmica 

de um hidrocarboneto, geralmente o metano, com excesso de vapor, gerando como produtos 

o H2 e o monóxido de carbono. Esse tipo de produção gera poluentes tóxicos ao meio 

ambiente que contribuem com o efeito estufa (ARMOR, 2005; ELIVERY et al., 2002). 

Estudos avançam em relação aos fatores que garantem a viabilidade de uso futuro 

do H2 como biocombustível. Considera-se que para o combustível alternativo ser adequado, 

este deve possuir certas características, como: ser tecnicamente viável, economicamente 

competitivo, ambientalmente aceitável e prontamente disponível (MEHER; VIDYASAGAR; 

NAIK, 2006).  

Pesquisas em relação ao volume de produção, técnicas de armazenamento, 

adaptações e modificações nos motores dos automóveis, eficiência econômica e implicações 

ambientais se intensificaram nos últimos anos, com o intuito de garantir respostas concretas 

e viabilizar o uso do combustível em um futuro próximo. Apesar dos avanços no 

aperfeiçoamento de diferentes métodos de produção, se faz necessário desenvolver 

infraestruturas viáveis para o armazenamento e transporte de H2 de forma a generalizar o seu 

uso e desenvolver formas de produção menos poluentes (TAMAGNINI; LEITÃO; OLIVEIRA, 

2003). 

Quando comparado aos demais combustíveis conhecidos, o H2 se destaca por não 

apresentar moléculas de carbono em sua composição (“carbono free” – carbono livre) e 

possuir o maior valor energético quando comparado a diversos combustíveis existentes 

(Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 - Comparação de diferentes combustíveis entre altos (AVA) e baixos valores (BVA) de 

aquecimento (energia) 

Combustível 
Condições ambientes                                          

de temperatura e 
pressão 

AVA 
(MJ/Kg) 

BVA   
(MJ/Kg) 

Hidrogênio Gás 141,9 119,9 

Metano Gás 55,5 50 

Etanol Gás 51,9 47,8 

Gasolina Líquido 47,5 44,5 

Diesel Líquido 44,8 42,5 

Metanol Líquido 20 18,1 

Fonte: Adaptado de Dincer (2012). 

 

No entanto, ao contrário dos combustíveis fósseis, a molécula de H2 não se encontra 

livremente disponível no ambiente, pois o H2 é um vetor de transporte energético, i.e., uma 

fonte secundária de energia que depende de fontes primárias para ser produzido e, com o 

apoio de tecnologias de armazenamento adequadas pode ser posteriormente utilizado como 

energia associado a diversos processos domésticos, industriais e como combustível para 

automóveis. Sendo assim, ele é dependente de fontes primárias para a sua produção 

(NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017; TAMAGNINI; LEITÃO; OLIVEIRA, 2003).   

 

2.2.1 Métodos atuais de produção de H2 

 

Atualmente o H2 é produzido quase em sua totalidade a partir de fontes fósseis, com 

média de produção anual de 0,1 Gt (gigatoneladas), sendo consumido principalmente no 

próprio local de produção, na refinação e no tratamento de metais (MOMIRLAN, VEZIROGLU, 

2005; MARBAN, VALDÉS-SOLIS, 2007). Espera-se no futuro próximo a aplicação do H2 na 

geração de energia, com aumento do número de veículos que utilizem esse combustível e no 

aquecimento de residências e indústrias (PASMAN; ROGERS, 2010). 

Nikolaidis e Poullikkas (2017) dividiram a grande variedade de processos de produção 

de H2, em duas categorias principais: as tecnologias convencionais e renováveis, conforme 

apresentado na Figura 2.5. A primeira categoria se relaciona às tecnologias convencionais, 

que envolvem combustíveis fósseis na cadeia de produção de H2 e inclui os métodos de 

pirólise e reforma de hidrocarbonetos, sendo nesses métodos utilizadas técnicas químicas de 

reforma a vapor, reforma auto termal e oxidação parcial, que geram subprodutos nocivos ao 

meio ambiente e saúde humana. 
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Figura 2.5 – Principais métodos de produção de H2 

Fonte: Adaptado de Nikolaidis e Poullikkas (2017). 

 

A segunda categoria envolve produção sustentável de H2 a partir de recursos 

renováveis, principalmente a partir de água e biomassa. Os processos de eletrólise, termólise 

e foto eletrólise, são os principais métodos utilizados na produção de H2 considerando 

somente água como insumo. Em relação à biomassa, Nikolaidis e Poullikkas (2017) citam 

duas subcategorias gerais: processos termoquímicos e biológicos. A tecnologia termoquímica 

engloba principalmente pirólise, gaseificação, combustão e liquefação, enquanto que os 

processos biológicos principais são biofotólise direta e indireta, fermentação escura e foto 

fermentação (NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017).  

Mesmo com as diversificadas formas de produção de H2, a expansão da quantidade 

de fontes renováveis atuantes no sistema de abastecimento energético encontra-se limitada 

por sua natureza intermitente e imprevisível. Para a efetiva contribuição das fontes de energia 

renováveis no mercado de energia são necessárias adaptações entre produção e procura; 

utilização de sistemas de armazenamento de energia que garantam manter a energia 

armazenada e capacidade de reabastecimento no tempo de retorno necessário (DELL; 

RAND, 2001; HADJIPASCHALIS; POULLIKKAS; EFTHIMIOU, 2009; HALL; BAIN, 2008; 

NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017). A utilização de gás H2 como combustível apresenta 

desvantagens, sendo os principais problemas a indisponibilidade na natureza seguida da 

necessidade de métodos com custos de produção acessíveis (KAPDAN; KARGI, 2006).  

 

2.2.2 Produção de hidrogênio por cianobactérias heterocísticas 

 

As cianobactérias são consideradas candidatas ideais para a produção fotobiológica 

de H2 por necessitarem de poucos recursos nutricionais e luz solar como fonte de energia. 

Além de crescerem em meios contendo sais minerais simples, utilizam o nitrogênio e gás 
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carbônico atmosféricos como fontes de nitrogênio e carbono, água como fonte de elétrons e 

poder redutor (BENEMANN, 1996/1997; TAMAGNINI; LEITÃO; OLIVEIRA, 2003). 

Os primeiros registros de estudo da produção de H2 realizada pela cianobactéria 

filamentosa Anabaena sp. apontam para os estudos realizados por Jackson e Ellms em 1896 

e o início da investigação fotobiológica de produção de H2 se deu em 1942, com os trabalhos 

de Gaffron e Rubin, com a microalga Scenedesmus obliquos, onde perceberam uma pequena 

produção de H2 após um período de adaptação em anaerobiose em fase escura e aumento 

da taxa de produção após iluminação (GAFFRON, H.; RUBIN, J., 1942; BARBOSA, 2009).  

Existe uma grande quantidade de estudos relacionados à temática, sendo 

reconhecidos pelo menos quatorze gêneros de cianobactérias produtoras de H2, com as mais 

diversas espécies e estirpes de cianobactérias (marinhas, heterocísticas e não-

heterocísticas), testadas sob diversas formas de cultivos, fontes de carbono orgânico, meios 

de cultura e condições físico-químicas e até mesmo com associações de culturas diferentes, 

todos com o objetivo comum, de tornar esse tipo de produção de H2 viável em termos 

econômicos e ambientais (PINTO; TROSHINA; LINDBLAD, 2002; TIWARI; PANDEY, 2012).  

Algumas espécies de cianobactérias filamentosas desenvolvem células 

especializadas, os heterocistos, uma estratégia adaptativa que protege a atividade da 

nitrogenase. Nessas células ocorre um ambiente microaeróbio que permite a fixação de 

nitrogênio. O nitrogênio fixado nos heterocistos é exportado para células vegetativas vizinhas 

e o poder redutor necessário à fixação do nitrogênio é importado das células vegetativas 

(CHEN et al., 2008). 

A redução do nitrogênio pela nitrogenase é uma reação que requer alta energia 

metabólica ATP e redutora, sendo produzido 1 mol de H2 enquanto 1 mol de nitrogênio é 

fixado (TAMAGNINI et al., 2002; CHEN et al., 2008). No entanto, esse processo sofre 

influência da hidrogenase de assimilação, que catalisa o consumo de H2, sendo a presença 

dessa enzima desvantajosa para a produção de H2 (TSYGANKOV et al., 1999; PINTO; 

TROSHINA; LINDBLAD, 2002; LINDBERG; LINDBLAD; COURNAC, 2004; SCHUTZ et al., 

2004; CHEN et al., 2008). 

Existem três enzimas relacionadas a produção de H2 em cianobactérias: nitrogenase, 

hidrogenase de assimilação e hidrogenase bidirecional (HANSEL; LINDBLAD, 1998; DUTTA 

et al., 2005). As equações 1, 2 e 3, apresentadas se relacionam a essas enzimas que atuam 

na produção de H2 por cianobactérias (YEAGER et al., 2011): 

Hidrogenase : H2   2H+ + 2e- (1) 

Nitrogenase (+N2): N2 + 8e- + 8H+ + 16 ATP   2NH3 + H2 + 16 ADP + 16Pi (2) 

Nitrogenase (-N2): 2H+ +2e- + 4ATP   H2 + 4ADP + 4Pi (3) 
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O esquema apresentado na Figura 2.6 ilustra os processos de geração de H2 nas 

células vegetativas e nos heterocistos de algumas cianobactérias filamentosas (YEAGER et 

al., 2011).  

A energia solar, através dos fótons ativa o Fotossistema II (PSII) em células 

vegetativas, ocorrendo a fotólise da água, ou seja, retirada de elétrons da água, tendo 

participação direta do oxigênio nesse processo. Durante o crescimento, muitos elétrons com 

alta energia são redirecionados, via ferredoxinas, à fomentação do Ciclo de Kelvin redutor 

para fixação de CO2. De maneira alternativa, podem ser produzidas pequenas quantidades 

de H2 através da hidrogenase bidirecional (BI HYD) utilizando elétrons gerados a partir dos 

fotossistemas I e II (PSI e PSII) nas células vegetativas (Equação 1). 

 

Figura 2.6 - Esquema simplificado da atuação das enzimas hidrogenase e nitrogenase na produção de 
H2 por cianobactérias filamentosas 

 
 Fonte: Adaptado de Yeager et al. (2011).  

 

Nas cianobactérias heterocísticas, o H2 é produzido principalmente pela nitrogenase 

como um subproduto durante a reação de fixação de nitrogênio à amônia. Sendo essa reação 

extremamente sensível ao oxigênio (CHEN et al., 2008). Uma hidrogenase de assimilação 

(UP HYD) interfere no processo oxidando o H2 produzido, o que pode diminuir 

significativamente as taxas de produção líquida de H2 (YEAGER et al., 2011).  

A fim de manter o ambiente intracelular altamente reduzido, para adequada atividade 

da nitrogenase, os heterocistos devem: 1) não possuir um fotossistema II totalmente funcional 

(responsável pela geração de O2 fotossintética); 2) possuir uma parede celular que impeça a 

difusão do H2 e 3) expressar níveis elevados de atividade de enzimas respiratórias que 

diminuam a tensão de O2 dentro dos heterocistos. Na presença de N2, mais de 75% dos 
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elétrons são transferidos para o sítio ativo das nitrogenases comuns de Fe-Mo e utilizados 

para reduzir N2 a NH4
+, sendo o restante alocado para a produção de H2 (Equação 2) 

(YEAGER et al., 2011).  

Na ausência de N2, há o entendimento que todos os elétrons transportados pela 

nitrogenase estão disponíveis para a produção de H2 (Equação 3). Os heterocistos também 

são especializados em fornecer ATP (gerado pelo fluxo de elétrons cíclicos em torno do 

fotossistema I e/ou fosforilação oxidativa) e poder redutor (derivado da diferenciação do 

carbono fixado importado de células vegetativas) para a atividade de nitrogenase (YEAGER 

et al., 2011).  

Estudos compararam resultados obtidos em três décadas de estudos sobre a 

produção de H2 entre 50 a 100 tipos de cianobactérias e encontraram taxas de produção que 

variaram do menor resultado 1 ao maior 180 µmol mg chl a-1 h-1 (PINTO; TROSHINA; 

LINDBLAD, 2002; DUTTA et al., 2005; TIWARI; PANDEY, 2012). Na Tabela 2.2 são exibidas 

taxas de produção biológica de H2 em cianobactérias (TIWARI; PANDEY, 2012).  

 

Tabela 2.2 - Taxas de produção biológica de H2 em cianobactérias 

Estirpe  
Produção Máxima de H2 

 (µmolH2.mgClorofila a-1.h-1) 
Referências 

Anabaena sp. PCC 7120 2.6  

Masukawa et al. (2001) 

Anabaena cylindrica IAMM-58 4.2  

Anabaena cylindrica UTEX B-629 0.91  

Anabaena flos-aquae UTEX LB 
2558 

3.2  

Anabaenopsis circularis IAM M-13 0.31  

Nostoc muscorum IAM M-14 0.60  

Nostoc linckia IAM M-30 0.17  

Nostoc commune IAM M-13 0.25  

Anabaena variabilis PK84 0.11  Famigliett et al. (1993) 

Anabaena variabilis ATCC 29413 39.4  Sveshnikov et al. (1997) 

Fonte: Adaptado de Tiwary e Pandey (2012). 

No entanto, Chen et al. (2008) observaram a dificuldade em estabelecer 

comparações críticas dos resultados de produção de H2 e rendimentos obtidos pois, além dos 

estudos utilizarem diversos tipos de cianobactérias ocorre, também, grande variabilidade nos 

desenhos experimentais de cada projeto, ou seja, os arranjos entre pH, temperatura, fontes 

de carbono, meios de cultura não são padronizados nos experimentos.  

Após ampla investigação em estirpes selvagens de cianobactérias, esforços foram 

voltados nos últimos anos aos estudos de engenharia genética (fabricação de estirpes 

mutantes) e proteínas relacionadas à produção de H2. Contudo, Yeager et al. (2011) 
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concluíram que mesmo com o progresso alcançado nos estudos genéticos, maior atenção 

deveria ser dada à ocorrência natural de diversidade fisiológica, que é outro fator importante 

que interfere no padrão de produção de H2 por cianobactérias. 

A partir da análise do estado da arte, podem ser feitas várias generalizações sobre a 

produção de H2 entre as cianobactérias. Em primeiro lugar, as taxas de produção de H2 

catalisadas pela nitrogenase excedem os mecanismos geradores de H2 baseados em 

hidrogenase ou fermentação em cianobactérias (PINTO; TROSHINA; LINDBLAD, 2002; 

SCHUTZ et al., 2004; ANANYEV et al., 2008; YEAGER et al., 2011).  

Em segundo lugar, a produção de H2 através da nitrogenase é reconhecida há muitas 

décadas e susceptível à inibição pelo oxigênio (BENEMAN; WEARE, 1974; WEISSMAN; 

BENEMANN, 1974; LAMBERT; SMITH, 1977; TSYGANKOV et al., 1999).  

A maioria das cianobactérias abrigam uma ou mais hidrogenases de absorção que 

oxidam o H2 evoluído para iniciar uma reação de oxihidrogênio (para recuperar energia gasta 

pelo poder redutor durante a produção de H2), o que pode diminuir significativamente as taxas 

líquidas de produção de H2 (HAPPE et al., 2000; MASUKAWA; MOCHIMARU; SAKURAI, 

2002; YOSHINO et al., 2007). 

As cianobactérias possuem potencial na produção de H2, porém os estudos 

relacionados a essa temática concluem que ocorre durante a produção de H2, sensibilidade 

ao oxigênio na hidrogenase bidirecional, que em presença de O2, consome parte do H2 

produzido. Para solucionar esses desafios, estudos se direcionam a produção e seleção de 

mutantes de cianobactérias, que passam por modificações (engenharia genética), com o 

objetivo de inativar a assimilação de H2 obtendo-se, assim, maiores quantidades de H2 

(TAMAGNINI et al., 2002).  

Mesmo reconhecendo as vantagens que a produção de H2 por cianobactérias 

apresenta, existem muitos obstáculos que impedem a sua utilização, muito ainda por conta 

da falta de domínio completo do ciclo de vida e de produção, que garanta a continuidade do 

fornecimento de H2. Tiwari e Pandey (2012) nomearam alguns desafios, tais como a baixa 

produtividade geral; a inibição das enzimas envolvidas diretamente na produção de H2 

ocasionada pela sensibilidade ao oxigênio e o consumo de H2 pela hidrogenase de 

assimilação. 
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2.2.3 Inativação da função da enzima hidrogenase de assimilação para 

aumento das taxas médias de produção de H2 

 

Nas cianobactérias, três enzimas podem estar envolvidas no metabolismo do H2: 

nitrogenase, que produz H2 como subproduto da fixação de nitrogênio; de assimilação 

heterodimérica (HupSL), cujo papel é reoxidar o gás H2 liberado pela nitrogenase; e 

bidirecional pentamérica (HoxYHEFU), que pode absorver ou produzir H2 (Figura 2.7) 

(TAMAGNINI et al. 2007).  

 

Figura 2.7 - Enzimas diretamente envolvidas no metabolismo H2 em cianobactérias 

 

Fonte: Tamagnini et al. (2007). 

 

As enzimas catalisam reações químicas simples que atuam na formação reversível 

de H2 de prótons e elétrons: 2H+ + 2e-  H2. Independentemente do número de hidrogenases 

existentes (assimilação, bidirecional, etc), as cianobactérias normalmente contêm apenas 

uma cópia dos genes chamados “hyp”, cujos produtos protéicos realizam o processo de 

maturação para a grande subunidade nas duas hidrogenases (assimilação e bidirecional) 

(TAMAGNINI et al. 2007). 

 Estudos com a estirpe Anabaena sp. PCC 7120 indicaram que ela é fixadora de 

nitrogênio e possui todas as três enzimas relatadas (HOUCHINS; BURRIS, 1981). Foram, 



19 
 

também, identificados nesse organismo dois genes que podem codificar proteínas específicas 

da maturação das hidrogenases, hoxW e hupW (WÜNSCHIERS; BATUR; LINDBLAD, 2003).  

De modo a examinar a função destes genes e das respectivas proteínas codificadas 

adicionalmente, que se relacionam com as proteases específicas de hidrogenase de 

cianobactérias, foram desenvolvidos mutantes que inativaram o gene responsável pelo último 

passo de maturação da hidrogenase de assimilação (hupW) em investigações com a estirpe 

Anabaena sp.  PCC 7120 (LINDBERG et al., 2011).  

São utilizados, nesse tipo de experiência, eletrodos de H2 para medir in vivo 

aerobicamente, em culturas de cianobactérias fixadoras de nitrogênio. Como exemplo, 

Lindberg et al. (2011) cultivaram as estirpes em análise em meio BG-110 (RIPPKA, 1979), sob 

iluminação contínua (40 µmol fótons.m-2.s-1), a 25 °C, tal como anteriormente descrito por 

Oxelfet et al. (1995).   

A Figura 2.8 exemplifica o sinal do eletrodo de H2 numa experiência representativa 

para cada estirpe, onde se verifica a liberação de H2 pela estirpe mutante hupW, com taxa 

média de 3,3 µmol H2. mg clorofila a-1.h-1, enquanto que a estirpe de tipo selvagem liberou 

apenas pequenas quantidades de H2. 

A partir destes resultados, fica claro que a ruptura do gene hupW em Anabaena  sp. 

PCC 7120 tem um efeito direto sobre a função da hidrogenase de assimilação (HupSL). A 

função da hidrogenase de assimilação é reoxidar o H2 produzido como um subproduto durante 

a fixação de nitrogênio pela nitrogenase (TAMAGNINI et al., 2007).   

Quando a hidrogenase de assimilação é inativada, por interrupção dos genes 

estruturais bem como dos genes acessórios, o H2 será liberado para a atmosfera e pode ser 

facilmente detectado, tal como previamente demonstrado em várias espécies e estirpes, tais 

como Anabaena variabilis, Nostoc punctiforme ATCC 29133, Anabaena sp. PCC 7120 e 

Nostoc sp. PCC 7422 (HAPPE et al., 2000; MASUKAWA; MOCHIMARU; SAKURAI, 2002;  

YOSHINO et al., 2007; LINDBERG et al., 2011). 
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Figura 2.8 - Exemplo de diferenças entre medições in vivo de eletrodo de H2 em duas culturas da 
cianobactéria Anabaena sp. PCC7120 mutante hupW (melhor desempenho) e estirpe selvagem (WT) 

 
Fonte: (LINDBERG et al., 2011) 

 

Além disso, a presença da hidrogenase de assimilação em cianobactérias é 

dependente das condições de crescimento (TAMAGNINI et al., 2007). A formação dos 

heterocistos depende da limitação de nitrogênio no meio de cultura. Para seu 

desenvolvimento, deve-se utilizar o meio de cultura que não apresenta nitrogênio combinado 

na sua composição. A atividade da nitrogenase ocorre somente no interior dos heterocistos e 

na presença de luz. A hidrogenase de assimilação está relacionada à nitrogenase, por ocorrer 

na membrana dos heterocistos e se desenvolver quando a nitrogenase está ativa. Então, na 

presença de heterocistos, há atividade da nitrogenase e hidrogenase de assimilação. Em meio 

de cultura que apresenta nirogênio combinado na sua composição somente há atividade da 

hidrogenase bidirecional, não ocorrendo atividades de nitrogenase e hidrogenase de 

assimilação, pela ausência de heterocistos.  

Em cianobactérias heterocísticas cultivadas sem nitrogênio combinado, a atividade 

hidrogenase de assimilação está principalmente confinada a heterocistos, onde é protegido 

da inativação por oxigênio. Contudo, a localização exata da enzima em cianobactérias deve 

ser mais investigada em ambas estirpes, heterocísticas e não-heterocísticas (TAMAGNINI et 

al., 2007). 

A forte correlação entre o processo de fixação de nitrogênio e a atividade de 

hidrogenase de assimilação para cianobactérias indica que a função fisiológica principal da 

hidrogenase de assimilação é reutilizar e recuperar os elétrons produzidos pela evolução do 

H2 através da nitrogenase (LAMBERT; SMITH, 1981; HOUCHINS, 1984; WOLK et al., 1994; 

OXELFELT et al., 1995; SCHUTZ et al., 2004). Esta reciclagem tem sido sugerida para ter 

pelo menos três funções benéficas para o microrganismo: (1) proporciona ATP através da 

reação oxihidrogênio, minimizando a perda de energia; (2) remove o oxigênio da nitrogenase, 
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protegendo-o da inativação; e (3) fornece equivalentes redutores (elétrons) a várias funções 

celulares (BOTHE et al., 1977; HOWARTH; CODD, 1985; WEISSHAAR; BOGER, 1985; 

SMITH, 1990; TAMGNINI et al., 2007). 

A disposição física dos genes estruturais que codificam a hidrogenase de assimilação 

é muito semelhante em todas as cianobactérias estudadas até agora: hupS e hupL são 

contíguos, com o gene codificando a subunidade menor localizada a montante do gene que 

codifica o maior (CARRASCO et al., 1995, OXELFELT et al., 1998, HAPPE et al., 2000; 

LINDBERG et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2004)  

O gel de poliacrilamida desnaturante seguido por Western immunoblotting são 

procedimentos padrões utilizados para detectar a proteína HupL em extratos celulares de 

culturas fixadoras de nitrogênio em cianobactéiras. Na Figura 2.9, extraída de Lindberg et al. 

(2011), apresenta o resultado da análise de proteínas, onde, a título de exemplo, há o 

reconhecimento da hidrogenase de assimilação para as estirpes selvagens e mutantes de 

Anabaena sp. PCC 7120 ΔhupW. A interpretação é realizada através das bandas (faixas mais 

escuras indicam maior reconhecimento da proteína). Nesse exemplo (Figura 2.9), os 

resultados de Western Imunoblotting demonstraram um sinal mais forte na estirpe selvagem 

de Anabaena sp. PCC7120 comparado à mutante hupW que foi modificada para interromper 

o centro ativo da hidrogenase de assimilação, assim confirmado pela presença de sinal mais 

fraco (LINDBERG et al., 2011). 

   

Figura 2.9 – Exemplo de utilização de Wester Immunoblotting com reconhecimento das bandas de 
extratos de proteínas HupL das estirpes selvagem (WT) e mutante (hupW) de Anabaena sp. PCC 7120 

 
Fonte: (LINDBERG et al., 2011) 
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2.3 Condições experimentais que influenciam a produção de H2 
 

2.3.1 Vias metabólicas de crescimento  

 

Stebegg (2011) descreve a existência de três modos de crescimento existentes na 

natureza, em que os organismos podem ser distinguidos por seus metabolismos, que são: as 

fontes de energia (quimiotrófico e fototrófico), fontes de elétrons (litotróficos e organotróficos) 

e fontes de carbono (autotrófico, heterotrófico, mixotrófico e combinações). 

Em relação aos recursos nutricionais de carbono, as cianobactérias recorrem a três 

vias importantes para a manutenção dos níveis energéticos intracelulares: autotrófica, 

mixotrófica e heterotrófica (Tabela 2.3).  

 
Tabela 2.3 - Principais modos de nutrição das cianobactérias 

Modo nutricional Características 

           Heterotrófico 
Organismos que conseguem energia por meio de 

alimentos capturados do ambiente. 

Autotrófico Organismos capazes de produzir seu próprio alimento. 

Mixotrófico Heterotrofia + Autotrofia 

Fonte: Luísa e Medeiros (2013). 

 

2.3.1.1 Autotrofia e Heterotrofia 

 

Na condição autotrófica, as cianobactérias utilizam a energia luminosa, água e gás 

carbônico para produção de carboidrato, processo conhecido como fotossíntese, e para isto, 

necessitam de condições ambientais propícias à realização deste processo (intensidade 

luminosa, posição na coluna d’água etc).  

Conforme Eriksen (2008), a produtividade de cultivos fotoautotróficos pode ser 

limitada pela baixa eficiência da fotossíntese que, sob baixas taxas de iluminação fornece 

energia insuficiente para as células atuarem na conversão de energia luminosa em biomassa, 

e sob alta iluminação a energia inibe o processo fotossintético.  

Na via heterotrófica, esses organismos precisam capturar alimentos disponíveis no 

ambiente aquático para conseguir energia. A desvantagem para cultivos heterotróficos se 

encontra no gasto com a fonte orgânica de carbono, em média 80 % do custo total do meio 

de cultivo (BHATNAGAR et al., 2011). 
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2.3.1.2 Cultivo mixotrófico 

 

O regime mixotrófico é uma variação do regime heterotrófico, que consiste na 

assimilação simultânea do CO2 e do carbono orgânico fazendo com que os dois 

metabolismos, respiratório e fotossintético operem simultaneamente (LUISA; MEDEIROS, 

2013; STEBEGG, 2011) 

O cultivo de cianobactérias em via mixotrófica produz um efeito significativo na 

atividade fotossintética, particularmente pela utilização de substratos orgânicos de carbono e 

radiação luminosa, sendo estes os fatores mais importantes que influenciam no aumento da 

taxa de produção da biomassa (STEBEGG, 2011). Além da atividade fotossintética (rota 

metabólica preferencial), algumas linhagens de cianobactérias conseguem ativar o 

metabolismo heterotrófico na fase escura utilizando moléculas orgânicas solúveis, como 

açúcares, ácidos orgânicos e acetatos (QUEIROZ et al., 2002; BASTOS et al., 2004; PEREZ-

GARCIA et al., 2011; BONINI, 2012)   

De acordo com Garcia et al. (2005), a síntese de produtos, como os pigmentos, 

ocorrem somente de maneira autotrófica, porém a baixa produtividade da autotrofia prejudica 

a obtenção de produção em larga escala. O crescimento mixotrófico que combina 

metabolismo fotoautotrófico e heterotrófico é potencialmente útil para superar as limitações 

impostas pelo crescimento fotoautotrófico. 

O crescimento mixotrófico requer intensidades de luz relativamente baixas e, 

consequentemente, pode reduzir os custos de energia, sendo uma vantagem importante 

quando comparado aos demais cultivos (GARCIA et al., 2005).  

 

2.3.2 Fontes de carbono orgânico 

 

Diversos trabalhos apontam resultados superiores de produção de biomassa com 

utilização de cultivos mixotróficos com suplementação com fontes de carbono orgânico 

(ABREU et al., 2012).  

Os efeitos das fontes de carbono sobre o crescimento e a composição bioquímica 

têm sido relatados para várias espécies de microalgas e cianobactérias e a produção 

mixotrófica de biomassa de microalgas, em vários casos, demonstrou ser uma alternativa 

viável à cultura de massa fotoautotrófica convencional. A alta produtividade da cultura 

mixotrófica é, possivelmente, devido ao efeito sinérgico da luz e do carbono orgânico (GARCIA 

et al., 2005).  
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Segundo Lourenço (2006), o carbono é considerado elemento essencial para as 

microalgas e cianobactérias, por ser o elemento mais presente na estrutura de qualquer 

molécula orgânica, tais como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, lipídeos, 

entre outros.  

Estudos desenvolvidos por Wolk e Shaffer (1976) concluíram que as cianobactérias 

podem utilizar açúcares como fontes de carbono em condições mixotróficas e heterotróficas. 

De acordo com Garcia et al. (2005), um nutriente orgânico para uso potencial em culturas 

mixotróficas em escala comercial deve ser barato, de fácil esterilização, promover um bom 

crescimento e favorecer a síntese dos bioprodutos desejados. 

 Para Lee (2004), em cultivos mixotróficos ou heterotróficos, podem ser utilizados 

substratos orgânicos, tais como açúcares como a glicose, frutose, sacarose, ácidos orgânicos 

(ácido acético, ácido lático), glicerol, álcoois ou aminoácidos. Em geral, os açúcares 

satisfazem esses requisitos, sendo os substratos orgânicos mais relatados na literatura. 

 A habilidade de produção de H2 utilizando fontes exógenas de carbono orgânico vem 

sendo avaliada em diversas estirpes de cianobactérias, entre elas Anabaena variabilis, 

Anabaena sp. PCC7120 e Synechococcus sp. (TIWARY; PANDEY, 2011). A adição de 

carbono exógeno às culturas de cianobactérias pode aumentar as taxas de produção de H2 e 

rendimento. Inicialmente era utilizado apenas CO2, mas também se descobriu que a adição 

de carbono orgânico estimula a produção de H2 por cianobactérias (TSYGANKOV et al., 1998; 

BERBEROGLU et al., 2008).  

Neuer e Bothe (1985), concluíram que a atividade da enzima nitrogenase é 

potencializada na presença de fonte de carbono, ocorrendo doação de elétrons por compostos 

cofatores que aumentam a atividade enzimática e, como consequência, ocorre aumento na 

produção de H2 pelas cianobactérias. A partir desse estudo muitos trabalhos com 

cianobactérias começaram a introduzir fontes de carbono orgânico no cultivo tanto mixotrófico 

(fonte de carbono e fonte de luz) quanto heterotrófico (fonte de carbono sem luz). Os trabalhos 

de Datta et al. (2000) e Shah et al. (2001), evidenciaram que a adição de açúcares ao cultivo 

estimulou a produção de H2 por cianobactérias (TIWARY; PANDEY, 2012).  

Na literatura são observados testes com diversas fontes de carbono orgânico, 

principalmente açúcares e CO2, utilizadas como carga adicional de nutrientes que se 

transforma em maior energia para as células e, consequentemente, interferem no maior 

potencial de produção biológica de H2  justificando os cultivos realizados em mixotrofia (CRUZ, 

2011; SANTOS, 2013).   

As fontes de carbono orgânico podem ser obtidas por meio de efluentes industriais, 

como o glicerol, resíduo final na produção de produtos de limpeza e higiene pessoal e em 
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biocombustíveis de origem vegetal (soja) (CRUZ, 2011; SANTOS, 2013). Estima-se, em um 

futuro próximo, inserir a produção de H2 por cianobactérias nesse contexto, com o 

aproveitamento de novas fontes de carbono oriundas principalmente de águas residuais, 

associando o tratamento desses efluentes à produção de H2, com vistas à mitigação de 

problemas ambientais, com a redução da poluição e implantação de tecnologias limpas.  

O glicerol também pode ser uma alternativa de substrato orgânico para a produção 

de H2 por cianobactérias. Estudos já foram realizados com o uso de glicerol bruto e purificado 

em culturas microbianas, sendo considerado uma fonte de carbono com capacidade de 

assimilação por bactérias e leveduras sob condições aeróbias e anaeróbias para obtenção de 

energia metabólica (DILLIS et al., 1980). Ele é um subproduto importante na cadeia produtiva 

do biodiesel, sendo gerados, em média, 10 litros de glicerol bruto a cada 100 litros de 

biodiesel, podendo ser obtido também a partir da extração de óleos vegetais (soja, girassol, 

mamona, dendê) ou ser de origem animal (LAGES et al., 1997; CAVALHEIRO et al., 2009). 

Devido ao acúmulo de glicerol bruto nas usinas de produção de biodiesel, ele tornou-

se um produto de baixo valor de mercado, sendo ainda limitado por conter impurezas e ter 

altos custos para purificação. Pesquisas se intensificam no sentido de agregar valor ao 

produto e garantir sua utilização de forma segura, responsável e sustentável (YAZDANI; 

GONZALEZ, 2007; JITRWUNG; YARGAU, 2011). 

A produção de H2 com glicerol como fonte de carbono orgânico pode ser observada 

em trabalhos como o de Bandyopadhyay et al. (2010), que avaliou a ação da nitrogenase na 

geração de taxas relevantes de produção de H2 na estirpe marinha Cyanothece 51142, que 

cultivada sob condições mixotróficas na presença de glicerol, alcançou produção de 465 µmol 

de H2.mg clorofila a-1.h-1 (BANDYOPADHYAY et al., 2010). 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo principal da pesquisa foi encontrar a condição otimizada de produção de 

biomassa para a estirpe de cianobactéria Anabaena sp. UTEX 1448 em cultivo mixotrófico, 

utilizando substratos orgânicos e, posteriormente, aplicar esse resultado para avaliar a 

capacidade de produção de H2 nas estirpes de Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC 

7120 (selvagem) e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante).  

 

3.2 Objetivos específicos 
 

i. Otimizar a produção de biomassa com diferentes fontes e concentrações de 
carbono orgânico 
 

ii. Desenvolver e avaliar curvas de crescimento da estirpe Anabaena sp. UTEX 
1448 sob diferentes substratos orgânicos; 
 

iii. Analisar a remoção dos nutrientes nitrato (No3
-) e ortofosfato (PO4

-) presentes 
no meio de cultura durante os ensaios de otimização de biomassa dessa 
estirpe; 
 

iv. Avaliar a metodologia escolhida para medições de consumo e produção de 
hidrogênio (eletrodo Hansatech); 
 

v. Avaliar os métodos de quantificação de proteínas Western Immunoblotting e 
SDS-PAGE corado com Coomassie Blue e uso de anticorpo primário; 
 

vi. Avaliar a capacidade de produção de H2 nas estirpes de Anabaena sp. UTEX 
1448, Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF 
(mutante), em cultivo mixotrófico, utilizando substrato orgânico.  
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4. CAPÍTULO 1 - OTIMIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BIOMASSA DA ESTIRPE 
FILAMENTOSA Anabaena sp. UTEX 1448 EM CULTURA MIXOTRÓFICA 

 

4.1 Resumo 
 

No presente capítulo foi investigada a influência do uso de fontes de carbono orgânico em 
diferentes concentrações na otimização de biomassa do gênero de cianobactéria Anabaena 
sp. UTEX 1448. A otimização da produção de biomassa foi feita a partir de cultivo mixotrófico, 
com cultivos axênicos expostos à luz (24h) e fonte de carbono orgânico. O cultivo foi realizado 
em meio de cultura BG-11 (Rippka, 1979) associado a condições controladas de pH (10,2), 
temperatura (32°C), intensidade luminosa (30 µmol.fótons.m-2.s-1). Os testes de crescimento 
envolveram 5 fontes de carbono (ácido lático, glicerol, glicose, frutose e sacarose) e cultivo 
controle somente com BG-11, associados a três concentrações de carbono distintas (0,20; 
0,52 e 0,84 gC.L-1). Com a aplicação de testes estatísticos (Anova, Tukey, p<0,05) aos 
resultados foi possível concluir que a maior produtividade de biomassa deu-se no cultivo com 
frutose a 0,84 gC.L-1, que gerou 190 ± 18 mg.L-1.dia-1. Houve diferença estatística significativa 
no uso de fontes de carbono na produtividade de biomassa, entre a frutose e glicose, porém 
não houve diferenças significativas entre as concentrações testadas. Portanto, o cultivo foi 
otimizado somente em relação à fonte de carbono (frutose), sendo inconclusivo para as 
concentrações de carbono testadas. Neste estudo foi possível concluir que houve relação 
benéfica entre a frutose e o crescimento da estirpe de cianobactéria Anabaena sp. UTEX 
1448. 
 

Palavras-chave: cianobactérias, otimização de cultivo, energia limpa, fontes de carbono 
orgânico. 
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4.2 Introdução 
 

Desde a década de 70, estudos confirmam que a adição de carbono exógeno em 

culturas de cianobactérias potencializam tanto o rendimento de biomassa quanto aumento 

das taxas de produção de H2. O uso de fontes de carbono orgânico em mixotrofia vem sendo 

indicado como uma associação promissora para a produção de H2 (TSYGANKOV et al., 1998; 

BERBEROGLU et al., 2008).  

As cianobactérias podem utilizar açúcares como substrato orgânico e produzir H2. No 

entanto, a preferência do substrato de carbono varia com a estirpe e as condições utilizadas. 

Estudos com estirpes de Anabaena  sp. revelam que a utilização de frutose e glicose em 

cultivos mixotróficos geraram maiores taxas de H2 quando comparadas a cultivos autotróficos 

e heterotróficos. Mesmo com diversos estudos relacionados à  otimização de biomassa, não 

foi estabelecido um senso comum a respeito da concentração de fontes de carbono orgânico 

ou outros fatores que são primordiais à elevação das taxas de produção de biomassa em 

cianobactérias. Essa inconclusão se justifica, principalmente, pela diversificação dos arranjos 

experimentais onde são testados fatores diferentes entre as pesquisas, dificultando a 

comparação de resultados (CHEN et al., 2008). 

No entanto, mesmo com todas as vantagens citadas, alguns fatores ainda impedem 

que as cianobactérias se tornem organismos efetivamente produtores de energia em larga 

escala, sendo eles: otimização de biomassa, expandir a escala de produção (atualmente 

laboratorial), entender o ciclo de vida de produção com o intuito de torná-la viável do ponto de 

vista econômico, pois esses custos são altos, e esforços devem ser feitos para torná-los mais 

competitivos em relação a outros microrganismos produtores de H2 (HARUN et al., 2010; 

TIWARI; PANDEY, 2012). 

O presente capítulo investigou a otimização da produção de biomassa de 

cianobactéria Anabaena  sp. UTEX 1448, realizando testes com fontes exógenas de carbono 

orgânico, com o intuito de intensificar o crescimento da cianobactéria em cultivo mixotrófico 

e, poder contribuir para o cultivo voltado à produção de H2 (Capítulo 2). 
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4.3 Materiais e Métodos 
 

Para melhor entendimento da metodologia aplicada a este capítulo optou-se pela 

utilização do Fluxograma apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma experimental das etapas de otimização de biomassa de Anabaena sp. UTEX 

1448 

         

*FCO: Fonte de carbono orgânico 
Fonte: Autora 

 

4.3.1 Obtenção e manutenção da estirpe 

 

A estirpe utilizada pertence ao gênero de cianobactéria Anabaena sp. UTEX 1448, 

adquirida no Banco de microrganismos The Culture Collection of Algae, Universidade do 

Texas, Estados Unidos (UTEX) e encontra-se armazenada no Banco de Microalgas e 

Cianobactérias do Laboratório de Biotoxicologia de Águas Continentais e Efluentes 

(BIOTACE/SHS/USP). 

A análise desse microrganismo foi realizada primeiramente por Vargas (2016), que 

caracterizou os seguintes processos: fases de crescimento da espécie; quantificação da 

biomassa; determinação das condições ideais de cultivo (pH, meio de cultura, intensidade 
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luminosa); purificação da estirpe para garantir que a cultura estivesse axênica, ou seja, livre 

de influência de bactérias que pudessem interferir na produção de H2, e testes de métodos de 

vias de produção de H2.  

A manutenção da estirpe no banco de microalgas e cianobactérias do Laboratório 

BIOTACE é continuamente realizada observando-se o intervalo de dois meses para repicar 

os inóculos, preservando-a em condições de assepsia. Para tal, mantém-se a proporção de 

10% de meio de cultura tamponado com TRIS (2-amino-2-[hidroximetil]-1-3-propanediol), 

previamente autoclavado à 121ºC, por 20 minutos, sendo essa a melhor maneira encontrada 

para controlar o pH do meio de cultivo (LOURENÇO, 2006). 

As estirpes são conservadas em tubos de cultura de vidro de 50 ml com tampa 

rosqueável com 20 ml de cultura, em ambiente climatizado (sala de cultivo), nas condições de 

manutenção definidas por Vargas (2016), exibidas na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1- Condições de manutenção da estirpe aplicadas à estirpe Anabaena sp. UTEX 1448 

Condições Parâmetros      Concentrações (unid.) Referências 

Meio de cultura 
BG-11 e soluções estoque 10 mL.L-1 e 1 mL.L-1* 

Rippka (1979) 

TRIS 500 mg.L-1 BG-11 

Aspectos                
físico-químicos 

pH 8,5 

Vargas (2016) 

Temperatura 24˚C 

Fotoperíodo 12 horas 

Tempo de geração (Tg) 36 horas 

Intensidade luminosa 60 µmol.fótons.m-2.s-1 

Fonte: Vargas (2016). 
 

Segundo orientações do banco de microrganismos onde foi adquirida a estirpe, o 

meio de cultura mais indicado ao cultivo e manutenção dessa estirpe é o BG-11 (RIPKA, 

1979), sendo sua composição apresentada na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Composição do meio de cultura BG-11 e BG-110* 

Componente 
Quantia 
 (mL.L-1) 

Concentração solução 
 (g.L-1 dH2O) 

Concentração  
Final (µM) 

NaNO3* 10 150 17600 
K2HPO4 10 4 230 
MgSO4·7H2O 10 0,75 30 
CaCl2·2H2O 10 3,6 240 
Ácido Cítrico·H20 10 0,6 31 
Citrato Amônio 
Férrico 

10 0.6 21 

Na2EDTA·2H2O 10 0,1 2,7 
Na2CO3 10 2 190 
Solução metais 
traço 

1   

H3BO3  2,86 46 
MnCl2·4H2O  1,81 9 
ZnSO4·7H2O  0,22 0,77 
Na2MoO4·2H2O  0,39 1,6 
CuSO4·5H2O  0,079 0,3 
Co(NO3)2·6H2O  0,0494 0,17 

*Meio de Cultura BG-110 não possui o componente (NaNO3) para sua preparação.     
Fonte: Rippka (1979). 

 

4.3.2 Caracterização da estirpe UTEX 1448 quanto ao crescimento e 

quantificação de biomassa 

 

Para essa etapa foi necessário conhecer as condições de crescimento da estirpe de 

Anabaena sp. UTEX 1448 através das curvas de crescimento e das variáveis físico-químicas 

adequadas ao cultivo e entender a metodologia para confecção de curvas de crescimento e 

quantificação de biomassa.   

A curva de crescimento fornece respostas quanto às fases de crescimento (lag, 

exponencial, estacionária e de senescência) da cianobactéria (Figura 4.2). O conhecimento 

dessas fases foi importante para a identificação do período ideal de realização dos repiques 

tanto para os ensaios de otimização de biomassa com fontes exógenas de carbono orgânico 

quanto para o ensaio de produção de H2 realizado no Capítulo 2.  

Não são conhecidos estudos anteriores aos de Vargas (2016) para a estirpe de 

Anabaena sp. UTEX 1448. Por esse motivo, foi utilizada a caracterização inicial desta estirpe 

realizada por Vargas (2016), que definiu as fases de crescimento; parâmetros cinéticos 

relacionados ao crescimento nas condições de manutenção da estirpe (Tabela 4.1), usando 

a modelagem de Gompertz (ZWIETERING et al., 1990) e estudo da relação entre densidade 

óptica (750nm) e sólidos totais (regressões lineares), possibilitando a estimativa de biomassa 

por espectrofotometria.  
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Figura 4.2 - Fases de crescimento de cianobactérias 

 
Fonte: (Adams, 2000). 

 

A metodologia para a realização de curvas de crescimento consistiu no preparo do 

meio de cultura BG-11 (Tabela 4.2), com a distribuição em vidrarias identificadas (tubos de 

cultura de 50 mL e Erlenmeyers) seguida de 20 minutos de autoclavagem a 121 ˚C e 

armazenamento em geladeira em temperatura ambiente (opcional). 

O aumento da cultura se deu em 4 repiques, em intervalos de 36 horas, o que 

correspondeu à metade da fase exponencial da curva de crescimento nas condições de 

manutenção da cepa realizada por Vargas (2016), com proporção de transferência de 10%, 

para que a cultura alcançasse o volume final de 1 Litro (meio de cultura BG-11 e cultura) nos 

dois Erlenmeyers utilizados, conforme esquema da Tabela 4.3. Optou-se pelos 4 repiques, 

para garantir o aumento gradual da cultura e, por segurança, foi realizado em duplicata.   

 
Tabela 4.3 - Esquema dos repiques utilizados para aumento da cultura e aclimatação das condições 
físico-químicas fixadas para Anabaena sp. UTEX 1448 

 
Fonte: Autora 

 

A partir do quarto repique foi iniciado o monitoramento, com dois Erlenmeyers com 

capacidade de 2 litros, contendo apenas 1 litro de cultura axênica em cada frasco, retirando-

se alíquotas diárias, em ambiente asséptico (capela de fluxo laminar), com leituras da 
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densidade óptica no comprimento de onda 750 nm (GRIFFITHS et al., 2011), e análise de 

sólidos suspensos totais (APHA, 2005), com alternância dos Erlenmeyers para que não 

houvesse diferença entre os volumes dos dois recipientes não interferindo no crescimento das 

culturas. O monitoramento do crescimento foi interrompido quando atingiu a fase estacionária 

(Figura 4.2).  

As regressões lineares entre densidade óptica e sólidos totais foram realizadas para 

confirmar a relação espectrofotométrica entre estes parâmetros. As curvas de crescimento 

(densidade óptica por tempo) foram traçadas. Com a modelagem de Gompertz (ZWIETERING 

et al., 1990) foram determinados os parâmetros de crescimento, tais como velocidades 

específicas de crescimento (µmáx), tempo de geração (Tg), produção e produtividade de 

biomassa. A Figura 4.3 mostra os modelos de curva de crescimento e de regressão linear da 

estirpe UTEX 1448. 

 
Figura 4.3 - Curva de crescimento (A), e regressão linear de sólidos suspensos totais (mg.L-1) e 
absorbância (A.U. λ 750nm) (B) da estirpe de Anabaena sp. UTEX1448 

 
Fonte: Autora 

 

4.3.3 Otimização da biomassa - ensaios com fontes de carbono orgânico 

 

A otimização da biomassa de Anabaena sp. UTEX 1448 se deu em 6 ensaios, com 

a presença de fontes de carbono orgânico no meio para se obter um melhor desenvolvimento 

no processo de produção de H2. 

Para o primeiro ensaio realizou-se o cultivo controle, apenas com meio de cultura 

BG-11 e os outros 5 ensaios utilizou-se as seguintes fontes de carbono orgânico: ácido lático, 

glicerol, glicose, frutose e sacarose, associadas às 3 concentrações de carbono orgânico 

distintas (0,20; 0,52 e 0,84 gC.L-1). Essas três concentrações foram definidas a partir de 

resultados obtidos nas análises de carboidratos realizadas por Vargas (2016).  

Os testes de crescimento para otimização da biomassa foram realizados 

observando-se quatro passos principais esquematizados na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 - Esquema de preparo do ensaio de otimização de biomassa com cultivo controle e cinco 

fontes de carbono escolhidas para o projeto 

 
   Fonte: Autora 

 

O Passo I da Figura 4.4 consistiu no preparo de meio de cultura BG-11 com TRIS, 

com correção de pH (10,2), transferência para as vidrarias e autoclavagem à 121˚C por 20 

minutos. Em câmara de fluxo laminar foram realizados três repiques, em duplicata, 

considerando a proporção de 10% de cultura e volumes finais de 100, 200 e 400 mL. Os 

repiques foram executados em intervalos de 36 horas (Vargas, 2016), seguidos de 

aclimatação em incubadora (BOD 411D), sob luz contínua, a 32˚C e intensidade luminosa de 

30 µmol.fótons.m-2.s-1, conforme descrito na Tabela 4.4.  

Para o Passo II (Figura 4.4), realizado em câmara de fluxo laminar, foram separadas 

e identificadas 16 amostras em frascos Duran de 250 mL. Cada amostra foi preenchida com 

100 mL de BG-11 com TRIS, sendo acrescentadas as fontes de carbono em fase líquida 

(glicerol e ácido lático) e em fase sólida (glicose, frutose e sacarose), nas 3 concentrações de 

carbono definidas (0,2; 0,52 e 0,84 gC.L-1), totalizando assim 15 frascos com fontes de 

carbono e um frasco (com 100 mL) para o cultivo controle (somente com BG-11). Em seguida, 

ajustou-se o pH a 10.2 para as 16 amostras.  
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Tabela 4.4 - Condições físico-químicas e demais definições para realização do ensaio de otimização 

de biomassa 

Condições Parâmetros 
Concentrações 

(unid.) 
Referências 

Meio de 
cultura 

BG-11 e 
soluções 
estoque 

10 mL.L-1 e 1 mL.L-1 Rippka 
(1979) 

TRIS* 500 mg.L-1 BG-11 

Aspectos                
físico-

químicos 

pH 10,2 

Vargas 
(2016) 

Temperatura 32 ˚C 

Fotoperíodo 24h 

Intensidade 
luminosa 

30 µmols.fótons.m-2.s-1 

Tipo de 
cultivo 

Axênico  - 

Mixotrófico - 

Fonte: Autora 

 
No Passo III, para as 16 amostras foi necessário realizar filtração estéril, pois os 

meios de cultura com as fontes de carbono (Figura 4.4 - Passo II), não poderiam ser 

autoclavados, pois o aquecimento poderia dissociar as estruturas moleculares das fontes de 

carbono, interferindo no experimento. Por esse motivo, realizou-se a filtração estéril (axênica), 

utilizando-se o filtro seringa com membrana de acetato de celulose, marca Sartorius, com 

porosidade de 0,20 µm. Como os ensaios foram realizados em quadruplicada, foram utilizados 

4 tubos de ensaio para o cultivo controle e para cada fonte de carbono nas três concentrações 

especificadas, totalizando 64 tubos de ensaio. Portanto, a filtração estéril dos 100 mL de cada 

Duran (16 amostras) ocorreu com a transferência de 18 mL de volume filtrado para os tubos 

de ensaio (4 para cada condição), com capacidade de 50 mL de volume (Figura 4.4 - Passo 

III).  

Para finalizar (Figura 4.4 – Passo IV), na câmara de fluxo laminar, utilizou-se o 

Erlenmeyer com 400 mL de cultivo, provenientes do terceiro repique (Figura 4.4 - Passo I), 

para acréscimo de 2 mL de cultura de Anabaena sp. UTEX 1448, totalizando um volume final 

de 20 mL em cada um dos 64 tubos. Em seguida, esses tubos foram distribuídos e 

monitorados em incubadora nas condições de temperatura e intensidade luminosa, 

previamente descritas na Tabela 4.4. 

O acompanhamento do crescimento das culturas foi realizado a partir de leituras 

diárias da densidade óptica, de 12 em 12 horas, até estabilização do cultivo em fase 

estacionária de crescimento. No dia zero (início) e no dia do encerramento do experimento, 
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foram realizados ensaios de clorofila a, sólidos suspensos totais e nutrientes dissolvidos 

(nitrato e ortofosfato).  

Realizado o acompanhamento da absorbância (750nm) do cultivo controle com BG-

11 sem fonte de carbono e das 5 fontes de carbono nas 3 concentrações especificadas, foram 

traçadas as curvas de crescimento (absorbância por tempo), realizadas em escala logarítmica 

para melhor interpretação e linearizadas para realização da modelagem de Gompertz.  

A partir da análise das curvas de crescimento, sólidos, clorofila a e nutrientes 

dissolvidos foi possível avaliar quais fontes de carbono orgânico e quais concentrações 

favoreceram o crescimento da estirpe. E, assim, foram definidas quais curvas de crescimento 

prosseguiriam à modelagem de Gompertz, para análise do tempo de geração, velocidade de 

crescimento, produção e produtividade.  

O conjunto dessas informações resultou na determinação da condição otimizada, ou 

seja, a melhor fonte de carbono na melhor concentração que posteriormente pode ser aplicada 

na produção de H2 apresentada no segundo capítulo (Seção 5).  

 

4.3.4 Análises físico-químicas e quantificação de biomassa 

 

As análises espectrofotométricas e leituras de densidade óptica de acompanhamento 

de crescimento, foram realizadas com uso de espectrofotômetro DR4000 (HACH) equipado 

com luz Ultravioleta (UV). Para avaliar o pH foi utilizado o medidor de pH TEC-2mp (Tecnal).  

O monitoramento da biomassa, parâmetro importante para a análise do 

comportamento do crescimento da estirpe, foi determinado a partir da análise de sólidos 

suspensos totais (APHA, 2005) e clorofila a, sendo essa realizada pelo método de extração 

com etanol 80% (NUSH, 1980 modificado por NEDERLANDSE NORM, 1981). As demais 

análises físico-químicas realizadas nesse capítulo foram realizadas conforme metodologia 

descrita na Tabela 4.5 a seguir.  

      
 
 
 

Tabela 4.5 - Variáveis físico-químicas e suas respectivas metodologias e referências 

Análise Método Referência 

pH Potenciométrico - 

SST Gravimétrico - Método 2540D 
APHA 
(2005) 

P-PO4 Espectrofotométrico - Método 4500P E - Ácido Ascórbico 

N-NO3 Espectrofotométrico Ultravioleta - Método 4500NO3 B 

     SST: sólidos suspensos totais; P-PO4: ortofosfato; N-NO3: nitrato.                                                                        
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      Fonte: Adaptado de Vargas (2016). 

 

4.3.5 Análise dos resultados: rendimento de biomassa, cálculo dos 

parâmetros cinéticos, produção e produtividade  

 

O software Origin Pro 8 foi a ferramenta computacional utilizada para as análises das 

curvas de crescimento, de acordo com o modelo de Gompertz (ZWIETERING et al., 1990).  

 O uso da modelagem de Gompertz implicou no uso de escala logarítmica, como 

exemplo, para os dados relativos ao crescimento das culturas e absorbância. Para tal, foi 

utilizada a equação y = ln (X/X0), sendo X o dado determinado no dia de interesse e X0 o dado 

determinado no dia zero do ensaio. Após a normalização dos dados, estes foram plotados 

contra o tempo e ajustados ao modelo de Gompertz (ZWIETERING et al., 1990), conforme 

Equação 1 a seguir: 

 

 

(1) 

Para as análises dos resultados de curvas de crescimento foram estabelecidos os 

parâmetros cinéticos de crescimento, velocidades específicas máxima de crescimento (µmáx) 

e tempo de geração (Tg), observando-se os parâmetros para a modelagem (a, xc e K), 

conforme Zwietering et al. (1990): 

 

Velocidades específicas máxima de crescimento (µmáx): µmáx = a.K/e. (2) 

Tempo de geração: Tg = ln2/µmáx.                                                                      (3) 

Para avaliação da maior produção de biomassa, foi calculado o rendimento de 

biomassa a partir dos dados de concentração de sólidos suspensos totais, pela diferença 

entre o valor final e o inicial desse resultado. O resultado que atingiu o melhor rendimento de 

biomassa foi também relacionado à maior produção de biomassa (Vargas, 2016).  

A produtividade em relação à biomassa foi obtida a partir da equação P =X/t, onde X 

é o valor correspondente a produção máxima de biomassa (mg.L-1) da cultura pelo seu tempo 

de cultivo (dias) (t), sendo no final obtida a concentração em (mg.L1.dia-1). 

Foi aplicado tratamento estatístico com uso de análise de variância (ANOVA), seguido 

do post hoc Teste de Tukey, realizado a parit dos softwares Original Pro 8.0 e BioEstat 5.0, 

para a comparação entre os resultados obtidos na otimização de biomassa (curvas de 
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crescimento) com as fontes de carbono orgânicos e cultivo controle. Em todos os testes 

estatísticos foi considerado p<0,05 para indicar a existência de diferença significativa ente os 

parâmetros analisados. 
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4.4 Resultados e Discussão 
 

4.4.1 Caracterização do crescimento e aumento de biomassa da estirpe 

Anabaena sp. UTEX 1448 

 

Foi necessário conhecer dados sobre o crescimento da cepa Anabaena sp. UTEX 

1448 para posterior aplicação nos ensaios do projeto. Portanto, recorreu-se à caracterização 

realizada por Vargas (2016).  

O conhecimento dos resultados obtidos por Vargas (2016), em relação ao 

crescimento inicial da cepa UTEX 1448, foi importante para fixar o período ideal de realização 

dos repiques (Tg = 36 horas) e o entendimento dos processos metodológicos que levaram à 

caracterização da cepa, sendo posteriormente aplicados nos ensaios de otimização da 

biomassa (seção 4.3.3) e produção de H2 (Capítulo 2- Seção 5). 

 Além disso, as condições físico-químicas de pH (10,2), temperatura (32 ºC), 

intensidade luminosa (30µmols.m-2.s-1), além de concentrações de carbono orgânico (0,20; 

0,52 e 0,84 g.C.L-1) e fotoperíodo utilizados nesse trabalho foram definidos a partir dos 

resultados de Vargas (2016), que realizou testes para melhoramento das condições de cultivo 

da cepa de Anabaena UTEX 1448 utilizando glicose como um dos substratos orgânicos.  

O principal motivo para a realização da otimização de biomassa se relacionou à 

produção de H2 (Capítulo 2, Seção 5), pois era necessário elevada densidade celular para a 

realização dos ensaios e também para que se tornasse uma solução viável na produção de 

H2 (TAMBURIC et al., 2011; VARGAS, 2016).  

 

4.4.2  Otimização da cultura 

 

Primeiramente, analisou-se os gráficos de absorbância por tempo de todas as fontes 

de carbono orgânico e do experimento controle (BG-11 sem fonte de carbono) (ver Figura 

4.5). No entanto, analisando o comportamento das fases de crescimento e os valores de 

absorbância obtidos, foi possível perceber que não houve progresso nas concentrações 

testadas de ácido lático, glicerol e sacarose. Os valores encontrados de absorbância 

continham desvios padrão elevados e as estirpes nessas condições testadas entravam em 

senescência rapidamente.  

Com a finalidade de confirmar os resultados das fontes de carbono testadas foram 

comparados os resultados de sólidos suspensos totais (SST), clorofila a e nutrientes, entre as 

5 fontes de carbono estudadas e o experimento controle, exibidos na Tabela 4.6. Obteve-se 
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para a glicose e frutose resultados consistentes na análise estatística, sendo assim escolhidas 

apenas essas duas fontes de carbono orgânico para dar prosseguimento à investigação.  

De acordo com a literatura, esforços vêm se concentrando na tentativa de explicar 

os mecanismos de crescimento mixotróficos e entender qual forma de cultivo se relaciona à 

maior produção de biomassa (CHOJNAKA; MARQUEZ-ROCHA, 2004). Estudos de 

Bhatnagar et al. (2011) indicaram que o balanço final da produção de biomassa em cultivos 

mixotróficos foi superior à soma das biomassas encontradas para os cultivos fototróficos e 

heterotrófico realizados separadamente. Contrariamente, Marquez et al. (1995) na 

investigação com Spirulina platensis em cultivo mixotrófico, verificaram que a biomassa total 

produzida coincidiu com o somatório das biomassas em cultivos autotróficos e heterotróficos 

isolados. 

Bonini (2012), indicou que diferenças nos tipos de cultivos, associados ao pH e meios 

de cultura envolvidos, podem dificultar o entendimento de qual cultivo seria o mais eficiente. 

Reconhece-se em cultivos autotróficos, pH mais alcalinos devido ao consumo de CO2. Para 

cultivos heterotróficos, pH são mais ácidos, pela produção de CO2 a partir do substrato 

orgânico. E para cultivos mixotróficos, o valor de pH dependerá do metabolismo dominante, 

mas tenderá a se manter constante, na grande maioria das vezes (CHOJNAKA; MARQUEZ-

ROCHA, 2004).  

As melhores condições de pH reconhecidas para a estirpe UTEX 1448 foram de 9,2 

e 10,2 (VARGAS, 2016). Para o trabalho foi aplicada a condição mais básica (10,2), que se 

alinha a etapa autotrófica de produção de biomassa, dentro do cultivo mixotrófico 

estabelecido, podendo o pH ser um dos fatores que influenciou o baixo desenvolvimento da 

cultura em presença de ácido lático, glicerol e sacarose, avaliados a partir dos dados de 

absorbância, SST e clorofila a (Figura 4.6 ) e em testes estatísticos, conforme mencionado 

anteriormente. Sendo assim, após a análise conjunta da estatística (modelagem de 

Gompertz), o comportamento do crescimento (curvas de absorbância versus tempo – Figura 

4.5) e os demais resultados de SST, Clorofila a (Tabela 4.6) e nutrientes (Figura 4.6), optou-

se por prosseguir o experimento somente com testes com o cultivo controle (BG-11) e as 

fontes de carbono orgânico frutose e glicose, mantendo-se os testes nas três concentrações 

de carbono estabelecidas.  
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Figura 4.5 - Gráficos das médias de absorbância (750nm) por tempo do cultivo controle e das 5 fontes de carbono orgânico em 3 concentrações apresentados 

em escala logarítmica (log2)   

 
       Fonte: Autora 
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Tabela 4.6 - Estimativa de biomassa sólidos (mg.L-1) e clorofila a (mg.L-1) de Anabaena sp. UTEX 1448 no início e final do ensaio de otimização de biomassa 

Fonte de Carbono   
orgânico 

Duração                      
(dias) 

Concentração 
(gC.L-1) 

Absorbância (750 nm)1 SST (mg.L-1)1 Clorofila a (mg.L-1)1 

Inicial (Dia 0)  Final 
Inicial 
(Dia 0)  

Final 
Inicial (Dia 

0)  
Final 

Ácido Lático 6 

0,20 0,021 ± 0,003 0,162 ± 0,001 

49,5 ± 4,7 

190,6 ± 48,3 

0,12 ± 0,02 

1,78 ± 0,18 

0,52 0,020 ± 0,000 0,188 ± 0,022 286,0 ± 16,5 1,36 ± 0,20 

0,84 0,021 ± 0,002 0,175 ± 0,044 291,4 ± 39,0 1,68 ± 0,60 

Glicerol 6 

0,20 0,021 ± 0,002 0,059 ± 0,061 167,8 ± 37,5 1,01± 0,41 

0,52 0,021 ± 0,001 0,108 ± 0,055 179,2 ± 50,5 0,91 ± 0,45 

0,84 0,020 ± 0,000 0,069 ± 0,026 76,3 ± 51,3 1,49 ± 0,19 

Glicose 9 

0,20 0,025 ± 0,004 0,334 ± 0,017 204,7 ± 14,2 1,83 ± 0,25 

0,52 0,022 ± 0,017 0,576 ± 0,023 343,2 ± 70,9 4,05 ± 0,88 

0,84 0,022 ± 0,003 0,668 ± 0,024 335,7 ± 24,2 4,56 ± 0,26 

Frutose 7 

0,20 0,018 ± 0,002 0,602 ± 0,027 307,9 ± 51,5 4,34 ± 0,51 

0,52 0,019 ± 0,010 1,301 ± 0,098 848,0 ± 131,0 9,38 ± 0,45 

0,84 0,021 ± 0,002 1,557 ± 0,019 1329,7 ± 128,4 11,61 ± 1,38 

Sacarose 6 

0,20 0,020 ± 0,010 0,123 ± 0,054 159,8 ± 29,1 0,93 ± 0,41 

0,52 0,021 ± 0,030 0,110 ± 0,052 137,3 ± 34,0 0,74 ± 0,09 

0,84 0,020 ± 0,021 0,091 ± 0,040 176,0 ± 42,5 0,80 ± 0,26 

BG-11 controle* 6 0 g.L-1 0,018 ± 0,000 0,121 ± 0,067 105,5 ± 22,0 0,63 ± 0,48 

*Controle com meio de cultura BG-11 sem fonte de carbono orgânico.  
1Os valores apresentados foram calculados a partir de médias de quadruplicatas. 
Fonte: Autora 
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Figura 4.6 - Assimilação de nitrato e ortofosfato durante ensaio de otimização de biomassa de 
Anabaena sp. UTEX 1448 

 
Fonte: Autora 

 

4.4.3  Análises físico-químicas e quantificação de biomassa 

 

Iniciou-se a comparação entre a glicose e frutose nas três concentrações 

(Tabela 4.6), dos resultados de absorbância, SST e clorofila a, com a finalidade de 

encontrar o resultado final da otimização de biomassa da estirpe em estudo. Utilizou-se 

o cultivo controle para comparação dos resultados de SST, Clorofila a e nutrientes, e as 

médias das quadruplicatas foram apresentadas na Tabela 4.6. 

Para facilitar o entendimento, foram nomeadas as concentrações de 0,20; 0,52 

e 0,84 gC.L-1, como A, B e C respectivamente.  

Para a análise estatística dos resultados de SST, Clorofila a e nutrientes, foi 

realizada ANOVA, seguida de Teste de Tukey (p<0,05), em que se comparou os 

resultados entre glicose e frutose para análises de sólidos suspensos totais - SST, 

Clorofila a e nutrientes (nitrato e ortofosfato).  

Para melhor compreensão, das comparações dos testes ANOVA, as letras A, 

B e C corresponderam às concentrações de carbono de 0,20; 0,52 e 0,84 gC.L-1.  

 

 

4.4.3.1 Análises de Sólidos Suspensos Totais (SST) 

 

Os resultados para sólidos suspensos totais (SST) no cultivo controle foram 

inicialmente de 49,5 ± 4,7 mg.L-1, alcançando 105,5 ± 22,0 mg.L-1 no final do ensaio. A 

partir desses valores, foram comparados os resultados do cultivo controle com os 
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resultados dos cultivos com glicose e frutose nas três concentrações de carbono 

definidas.  

Para a glicose, obteve-se os valores de SST 343,2 ± 70,9; 335,7 ± 24,2 e 307,9 

± 51,5 mg.L-1, que corresponderam à 1,94; 3,25 e 3,18 vezes o cultivo controle, nas 

concentrações A, B e C, respectivamente (Tabela 4.6). Os resultados de glicose nas 

concentrações B e C foram muito próximos não havendo diferença significativa entre 

concentrações B e C (Anova, Tukey, p<0,05). O teste de Tukey (p<0,05) ainda revelou 

que não houve diferença significativa entre as três concentrações de glicose 

comparadas entre si e, entre as três concentrações de glicose relacionadas com a 

frutose na condição B (0,52 gC.L-1).      

Para a frutose, os valores obtidos de SST foram de 307,9 ± 51,5; 848,0 ± 131,0 

e 1329,7 ± 128,4 mg.L-1, que foram 2,91; 8,03 e 12,59 vezes maiores quando comparado 

ao cultivo controle, seguindo a ordem crescente das concentrações de carbono 

estudadas. A ANOVA (Tukey, p<0,05) confirmou a existência de diferença significativa 

entre as três concentrações de carbono testadas (A, B e C) para a frutose. Além disso, 

houve diferença significativa entre as concentrações de carbono nas concentrações B 

e C, sendo a frutose na concentração C (0,84 gC.L-1), o maior resultado obtido (1329,7 

± 128,4 mg.L-1). 

Houve diferença significativa entre o maior resultado de SST (1329,7 ± 128,4 

mg.L-1) da frutose e a glicose (307,9 ± 51,5 mg.L-1) na concentração C (0,84 gC.L-1), 

(ANOVA, Tukey, (p<0,05)), tendo a frutose apresentado valores 9,41 vezes maiores em 

relação à glicose na concentração C. 

A aplicação da ANOVA (Tukey, (p<0,05)) permitiu concluir que, de modo geral, 

houve diferença significativa entre as três condições para a glicose e as condições B e 

C para a frutose. E, ainda, houve diferença significativa entre as três condições de 

frutose quando comparadas entre si. Por fim, ficou comprovado que o valor final 

encontrado para a frutose (1329,7 ± 128,4 mg.L-1) foi numericamente e estatisticamente 

maior quando comparado aos demais resultados.   

Na comparação de desempenho entre glicose e frutose, foi perceptível que a 

frutose, na concentração C (0,84 gC.L-1), obteve os melhores resultados de absorbância 

e SST (1329,7 ± 128,4 mg.L-1). O fator tempo também se destacou para a frutose que 

em menor tempo (7 dias), produziu 9,41 vezes mais quantidade de biomassa (SST), e 

quando comparada à glicose, com tempo de experimento de 9 dias. Os resultados foram 

confirmados estatisticamente por meio da ANOVA (Tukey, p<0,05).  
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4.4.3.2 Análises de Clorofila a 

 

Na análise da clorofila, os resultados do cultivo controle foram de 0,12 ± 0,02 

mg.L-1 (inicial) e de 0,63 ± 0,48 mg.L-1 (final).  

Quando relacionados esses valores aos obtidos para a glicose, foram 

encontrados valores 2,9; 6,43 e 7,24 vezes superior ao valor final obtido no cultivo 

controle, nas concentrações A, B e C, respectivamente. Os dois maiores valores 

numéricos foram encontrados nas concentrações B e C (4,05 ± 0,88 e 4,56 ± 0,26 

mg.L- 1), respectivamente. Os dois valores encontrados foram numericamente próximos 

e a aplicação da ANOVA, seguida do teste de Tukey (p<0,05), indicou que não houve 

diferença significativa entre as concentrações B e C de glicose.   

Para a frutose, os valores encontrados foram 6,88; 14,88 e 18,43 vezes 

maiores que o valor final do cultivo controle, também respeitada a ordem crescente das 

concentrações de carbono testadas.  A ANOVA (Tukey (p<0,05) indicou que houve 

diferença significativa entre as três concentrações de frutose comparadas entre si, para 

as análises de clorofila a.  

As concentrações B e C de frutose se relacionaram aos maiores valores 

encontrados para a clorofila a (9,38 ± 0,45 e 11,61 ± 1,38 mg.L-1), respectivamente. E 

foram 8,45 e 11,19 vezes superiores quando comparados à glicose nas mesmas 

concentrações sendo utilizada como base de comparação os valores finais do cultivo 

controle. A ANOVA (teste de Tukey, p<0,05), corroborou com os resultados indicando 

que houve diferenças estatísticas significativas entre a glicose e a frutose, nas 

concentrações B e C. Logo, os valores encontrados para a frutose na condição C foram 

interpretados como os resultados numericamente e estatisticamente maiores obtidos 

para o ensaio de clorofila a. 

Os resultados de SST, bem como a clorofila a, foram fatores importantes na 

investigação da estirpe UTEX 1448, por se relacionarem à geração de biomassa e a 

densidade celular, sendo assim utilizados para caracterização da produtividade de 

biomassa.  

Guoce et al. (2011) investigaram a estirpe Anabaena  sp. PCC 7120, em cultivo 

mixotrófico suplementado com glicose e indicaram que o cultivo mixotrófico interfere na 

variação da composição de pigmentos celulares, aumentando a concentração de 

clorofila a e diminuindo caratenóides e ficobiliproteínas (GUOCE et al., 2011). Os dois 

parâmetros (SST e Clorofila a), nessa ordem, corroboraram para a indicação de maiores 

quantidades de biomassa e o aumento dos níveis de clorofila observados no 

experimento se relacionam diretamente ao aumento da densidade celular na melhor 

condição encontrada, frutose na concentração de 0,84 gC.L-1.  
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4.4.3.3  Análise de nutrientes 

 

Com a finalidade de se conhecer a disponibilidade de nutrientes e remoção 

destes, foram avaliadas concentrações de nitrato e ortofosfato no início (Dia 0) e final 

do ensaio de otimização de biomassa, sendo aplicados testes estatísticos aos 

resultados obtidos.  

 

4.4.3.3.1 Nitrato (NO3
-) 

 

A concentração inicial (Dia 0) de nitrato foi de 218,0 ± 26,9 mg.L-1. No meio 

contendo glicose, as concentrações finais de nitrato foram de 145,3 ± 24,6; 166,3 ± 10,8 

e 177,5 ± 3,5 mg.L-1, que em porcentagem de assimilação representaram 33,34%; 

23,72% e 18,58%, nas concentrações A (0,20); B (0,52) e C (0,84) gC.L-1, 

respectivamente. 

Para a frutose, obteve-se valores maiores quando comparados à glicose, com 

concentrações de nitrato de 157,5 ± 12,1; 138,0 ± 11,3 e 98,3 ± 6,7 mg.L-1, que 

representaram 27,75%; 36,69% e 54,90% em porcentagem de assimilação na fase 

estacionária de crescimento (final do experimento), em ordem crescente das 

concentrações de carbono (A, B e C).  

A frutose apresentou maior taxa de assimilação de nitrato (54,90%), na 

concentração C (0,84 gC.L-1) e segundo melhor valor (36,69%) na concentração B (0,52 

gC.L-1) (Figura 4.6). 

A frutose apresentou maior taxa de assimilação de nitrato (54,90%), na 

concentração C (0,84 gC.L-1) e segundo melhor valor (36,69%) na concentração B (0,52 

gC.L-1). Contudo, a análise estatística ANOVA (Tukey, p<0,05) não indicou diferenças 

significativas entre esses resultados de frutose. No entanto, a mesma análise indicou 

que somente houve diferença estatística nas concentrações A e C (27,75% e 54,90%). 

Nessa comparação, estatisticamente a frutose na concentração C, com 54,90% foi 

considerada estatisticamente a fonte de carbono mais eficiente na assimilação de 

nitrato.  

O teste estatístico ANOVA indicou também que houve diferença significativa 

na assimilação de nitrato na comparação entre os valores encontrados para a glicose 

na concentração B (23,72%) e frutose na concentração C (54,90%) de assimilação de 

nitrato (Tukey, p<0,05). 
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Pode-se concluir pela ANOVA que existem diferenças na assimilação de nitrato 

entre as fontes de carbono orgânico frutose e glicose, sendo favorável à frutose na 

concentração C.  

 

4.4.3.3.2 Ortofosfato (P04
3-) 

 

Na análise do ortofosfato, foi encontrada a concentração de 156,0 ± 10,7 µg.L-

1, correspondente ao dia 0 (início do experimento). Para a glicose obteve-se as 

concentrações de 32,0 ± 8,5; 20,9 ± 1,8 e 19,6 ± 5,7 µg.L-1 e para a frutose 3,6 ± 1,1; 

2,5 ± 0,3 e 2,6 ± 0,7 µg.L-1, observada a ordem das concentrações (0,20; 0,52 e 0,84 

gC.L-1). Esses valores corresponderam à remoção de fósforo de 79,49%; 86,60% e 

87,44% para glicose e 97,69%; 98,39% e 98,33% para a frutose, em ordem crescente 

das três concentrações testadas.  

Comparando os resultados de glicose e frutose, nas três concentrações 

estudadas, a frutose, na concentração de carbono C (0,84 gC.L-1), apresentou 

resultados numéricos maiores de remoção de fósforo (98,33% de remoção de fósforo), 

em relação aos valores encontrados para a glicose (87,44 % de remoção de fósforo). 

Foi aplicado tratamento estatístico aos dados (ANOVA, Tukey, p<0,05), que indicou que 

não houve diferença significativa entre a frutose e glicose na condição C (0,84 gC.L-1). 

Com o mesmo teste estatístico foi possível concluir que existiu diferença 

estatística entre as fontes de carbono glicose e frutose, sendo essa diferença indicada 

somente nas comparações entre as concentrações de glicose (A e B) e nas três 

concentrações de frutose (A, B e C). No entanto, não existem diferenças significativas 

entre as três concentrações (A, B e C) para a frutose. 

Portanto, o resultado (frutose, condição C (0,84 gC.L-1), 98,33% de remoção de 

fósforo) indicou que entre a glicose e a frutose, a frutose foi mais eficiente na remoção 

de fósforo, porém, não foi possível concluir, nesse caso, que a concentração C, que 

gerou maior resultado numérico, foi significativa estatisticamente para esse caso 

(ANOVA, Tukey, p<0,05).  

Os processos que envolvem a remoção de fósforo por cianobactérias 

apresentam elevado potencial como fonte de nutrientes, moléculas químicas e energia 

(CHISTI, 2007). A partir do resultado de remoção de fósforo na condição otimizada 

(frutose a 0,84 gC.L-1), percebe-se a viabilidade da aplicação da estirpe UTEX 1448, em 

condições mixotróficas otimizadas, na eliminação de fósforo em águas residuárias, 

devido ao cultivo mixotrófico assimilar simultaneamente formas inorgânicas e orgânicas 

de carbono (POWELL et al., 2009; VARGAS, 2016).  
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4.4.4 Análise dos resultados: rendimento de biomassa, cálculo dos 

parâmetros cinéticos, produção e produtividade 

 

Para complementar a análise dos resultados, realizou-se a modelagem de 

Gompertz novamente (Tabela 4.7), apenas para a glicose e frutose, nas concentrações 

A, B e C (0,20; 0,52 e 0,84 gC.L-1).  Na busca da otimização do resultado, foram 

confeccionados dois gráficos, o primeiro em que se comparou a densidade óptica (750 

nm) por tempo (Figura 4.7A) e o segundo gráfico, de barras, onde foram representados 

as diferenças de produtividade (mg.L-1.dia-1) e os desvios padrão calculados para as 

duas fontes de carbono orgânico (glicose e frutose) (Figura 4.7B). Foi realizado 

tratamento estatístico ANOVA, seguida de Teste de Tukey (p<0,05), para apontar a 

existência de diferenças significativas entre os resultados. 

 

Tabela 4.7 - Resultados de parâmetros cinéticos de crescimento das estirpes de Anabaena  sp. 
Utex 1448 contendo glicose e frutose em 3 concentrações diferentes utilizando a modelagem de 
Gompertz 

Fonte de                    
Carbono 
Orgânico 

Concentração           
(gC.L-1) 

µmáx             
(dia-1) 

Tg         
(dias) 

Produção                   
(mg.L-1) 

Produtividade    
(mg.L-1.dia-1) 

Glicose 
0,20 0,63 ± 0,17b 1,09 ± 0,25b  205 ± 14b 22 ± 2 b 
0,52 0,90 ± 0,04b 0,77 ± 0,04b 343 ± 71b 38 ± 10 b 
0,84 0,86 ± 0,09 b 0,81 ± 0,09b 335 ± 24b 37 ± 4 b 

Frutose 

0,20 1,71 ± 0,08b 0,41 ± 0,02 b 308 ± 51b 44 ± 7 b 

0,52 1,51 ± 0,08b 0,46 ± 0,02b 848 ± 131a 121 ± 18a 

0,84 1,48 ± 0,11b 0,47 ± 0,04b 1330 ± 128a 190 ± 18a 
(a) As diferenças são significativas de acordo com a Anova (Tukey, p< 0,05). 
(b) As diferenças não são significativas de acordo com a Anova (Tukey, p<0,05) 
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Figura 4.7 - A: Curvas de crescimento (absorbância (750 nm) por tempo (dias) de glicose e 
frutose nas três concentrações testadas selecionadas para o estudo de otimização de biomassa. 
B: Produtividade entre as melhores fontes de carbono orgânico frutose e glicose testadas 

 

Fonte: Autora. 
 

Pela análise gráfica (Gráfico 4.7A), as curvas de crescimento com os melhores 

resultados de absorbância foram para a frutose, primeiramente na concentração C de 

0,84 gC.L-1 seguida da curva de crescimento na concentração B (0,52 gC.L-1). Os 

valores exibidos na Tabela 4.6 foram as médias de absorbância utilizadas na confecção 

do Gráfico 4.7A e também corroboram para a interpretação desses resultados. 

Em relação às velocidades específicas de crescimento (µmáx), o valor máximo 

encontrado foi de 1,71 ± 0,08 (dia-1) e se relacionou à frutose na concentração 

0,20 gC.L- 1. Também pode-se notar que dentre todas as possibilidades testadas (fontes 

de carbono e concentrações), para esse parâmetro (µmáx), a frutose apresentou valores 

superiores em todas as concentrações quando comparada à glicose (Tabela 4.7). 

Estatisticamente não houve diferença significativa pelo teste ANOVA (Tukey, p<0,05) 

na comparação de todos os resultados das velocidades específicas (µmáx) obtidos para 

a frutose e glicose. Portanto, infere-se desse resultado estatístico que não houve 

diferença entre o uso da frutose e da glicose em relação às velocidades específicas de 

crescimento.  

Para o Tg (tempo de geração), os valores menores indicam que a estirpe de 

Anabaena sp. UTEX 1448 se duplicaria com maior eficiência, em menor tempo. A 

frutose apresentou os menores resultados nas três concentrações, sendo a 

concentração A (0,20 gC.L-1) com o menor resultado (0,41 ± 0,02 dia), indicou que nessa 

concentração a estirpe UTEX1448 se duplicaria mais rapidamente, seguida da 

concentração B (0,52 gC.L-1) com 0,46 ± 0,02 dia e concentração C (0,84 gC.L-1) com 

0,47 ± 0,04 dia (Tabela 4.7). Os valores encontrados para a frutose nas três 

concentrações A, B e C foram muito próximos, sendo necessário aplicar ANOVA (Tukey, 

p<0,05) onde ficou constatado que não houve diferença significativa entre os resultados 
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de tempo de geração (Tg). Desse modo, qualquer um dos três tempos de geração 

seriam eficientes na duplicação celular e otimização da biomassa. 

Os resultados de Tg obtidos para a frutose (Tabela 4.7) foram semelhantes ao 

aplicado neste projeto (Tg = 36h), obtido de Vargas (2016) que o aplicou nos repiques 

relacionados à manutenção da cepa (Tabela 4.1 – Seção 4.3.1). Contudo, já que não 

houve diferença estatística entre os resultados, optou-se por fixar o Tg de 36 horas como 

padrão a ser aplicado na produção de H2 (Capítulo 2- Seção 5). 

Em termos de produção de biomassa (Tabela 4.7), obteve-se para a frutose, o 

maior valor na concentração C (0,84 gC.L-1), 1330 ± 128 (mg.L-1) e, o segundo maior 

valor que foi de 848 ± 131 (mg.L-1) na concentração B (0,52 gC.L-1). O teste ANOVA 

(Tukey, p<0,05) comprovou que houve diferença significativa entre esses resultados. 

Portanto, o valor de produção de biomassa encontrado (frutose na concentração 0,84 

gC.L-1) foi numericamente e estatisticamente maior que o segundo melhor resultado 

(frutose na concentração B).  

Além disso, foi possível concluir que em relação à produção de biomassa houve 

diferença significativa entre a escolha do uso das fontes de carbono (frutose ou glicose), 

havendo diferença significativa na escolha das concentrações de carbono, concluindo-

se que a escolha pela frutose e pela maior concentração de carbono foram fatores que 

interferiram no resultado final de produção de biomassa e consequentemente na 

otimização da biomassa da estirpe UTEX 1448 ANOVA (Tukey, p<0,05).  

Por fim, foi analisada a produtividade e os resultados demonstraram que a 

frutose nas duas maiores concentrações (B e C) apresentou valores superiores de 

produtividade quando comparada à glicose (Figura 4.7B).  

A frutose, na concentração C (0,84 gC.L-1), foi a condição em que houve maior 

produtividade (190 ± 18 mg.L-1.dia-1). Esses dados foram exibidos na Tabela 4.7 e o 

gráfico comparativo da produtividade entre glicose e frutose foi exibido na Figura 4.7B. 

Houve diferença estatística significativa no uso de fontes de carbono na produtividade 

de biomassa, contudo, o teste ANOVA (Tukey, p<0,05), para os resultados de 

produtividade, foi inconclusivo na comparação entre as concentrações testadas, pois 

não houve diferença significativa entre as três concentrações utilizadas.  

Essa etapa de produtividade de biomassa foi realizada na intenção de se 

encontrar a taxa de produção ideal para posteriormente ser utilizada na produção de H2 

(Seção 5), onde se faz necessário a obtenção de densidade celular adequada para a 

realização dos ensaios.  

Por essas análises, concluiu-se que foi possível melhorar o crescimento e 

otimizar a biomassa com a metodologia aplicada, sendo a fonte de carbono frutose com 

a concentração de 0,84 gC.L-1 definida como a condição otimizada para esse estudo. 
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Sendo assim, essa condição foi utilizada no Capítulo 2 (Seção 5), na avaliação da 

produção de H2 pela estirpe de Anabaena  sp. UTEX 1448. 

Rozen, Schönfeld e Tel-or (1988), investigaram a estirpe Anabaena variabilis e 

pontuaram que o cultivo mixotrófico com frutose, gerou o acúmulo de glicogênio, que 

pode suportar altas taxas de respiração, mantendo baixas concentrações de O2, 

implicando na estabilização da atividade de nitrogenase. Além disso, concluíram que o 

máximo crescimento da frutose dependia somente da atividade do Fotossistema 1 (PSI) 

e indicaram produção de biomassa com frutose, em mixotrofia, superior a três vezes 

quando comparada ao cultivo autotrófico (ROZEN; SCHÖNFELD; TEL-OR, 1988).  

Zhang, Zhang e Chen (1999) aplicaram modelos matemáticos de otimização 

no cultivo mixotrófico de Spirulina platensis UTEX 1926, suplementada com glicose, em 

condições físico-químicas (glicose a 0,80 gC.L-1 e 30 ºC), semelhantes às fixadas nesse 

projeto e alcançaram produção de biomassa de 2477,1 mg.L-1, bem superior ao valor 

máximo encontrado para a UTEX 1448, suplementada com glicose (335 mg.L-1) e ao 

valor otimizado com frutose (1330,0 mg.L-1).  

Marquez et al. (1993) comparou o desempenho de cultivos autotróficos, 

mixotróficos e heterotróficos para Spirulina platensis UTEX 1926, suplementada com 

glicose, em diferentes concentrações de carbono (1,0; 2,0 e 4,0 g.L-1) e condições físico-

químicas semelhante às estabelecidas nesse projeto (30 ºC e 20 µmols.m - 2.s-1), que 

produziu em mixotrofia 2521,0 mg.L-1 de biomassa, resultado semelhante ao encontrado 

por Zhang, Zhang e Chen (1999) e também superior ao resultado obtido nesse projeto 

para a estirpe UTEX 1448 (1330,0 mg.L-1).  

Os valores encontrados nessa pesquisa, para o cultivo mixotrófico com glicose 

se assemelharam aos resultados encontrados por Vargas (2016), porém foi possível 

concluir que a estirpe UTEX 1448 se adaptou melhor e indicou melhores resultados de 

produção de biomassa com a fonte de carbono orgânico frutose.   

A glicose ainda é o substrato mais utilizado em pesquisas relacionadas a 

cultivos heterotróficos e mixotróficos, tanto para microalgas quanto para bactérias. 

Estudos com frutose vêm gerando bons resultados, porém são menos recorrentes 

comparados à glicose, principalmente sendo aplicados para a investigação da produção 

de H2, como é o caso da pesquisa realizada por Chen et al. (2008) que testaram diversas 

fontes de carbono nesse enfoque, encontrando a frutose como melhor fonte de carbono 

para a produção de H2. 

Para Zhang, Zhang e Chen (1999), em cultivos mixotróficos há uma relação de 

compensação entre a concentração de substratos orgânicos e a luminosidade, pela 

existência de dois processos metabólicos independentes no interior das células: o 
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metabolismo fotossintético e a respiração aeróbica, que estão relacionados à 

intensidade luminosa e à concentração de substratos orgânicos.  

Dessa forma, uma taxa inicial alta de fonte de carbono implicará na aplicação 

de menores taxas de intensidade luminosa, sendo assim uma vantagem em relação a 

outros cultivos. A presença da fonte de carbono orgânico inicialmente gerou a 

necessidade de menores taxas de iluminação empregada durante o projeto (30 

µmols.m-2.-1), corroborando com o relatado pelos autores supracitados(ZHANG; 

ZHANG; CHEN, 1999),.  

 

4.5 Considerações finais 
 

Este capítulo descreveu o uso da estirpe Anabaena sp. UTEX1448 para a 

otimização da produção de biomassa com uso de fontes exógenas de carbono orgânico 

em cultivo mixotrófico. A otimização da cultura foi realizada utilizando cultivo mixotrófico 

e testes com cinco fontes de carbono orgânico (ácido lático, glicerol, glicose, frutose e 

sacarose). 

Compreende-se que na presença de substratos orgânicos, as microalgas 

necessitam passar por um período de adaptação para assimilação e consumo das 

moléculas orgânicas dissolvidas (PEREZ-GARCIA et al., 2012). Além disso, grande 

parte das cianobactérias utiliza a fase de cultivo escuro, para rearranjo da fotossíntese 

e dos mecanismos de biossíntese, um preparo para as condições posteriores na fase 

claro (ARDELAN; ZARNEA, 2008; ZAK et al., 2001; BONINI, 2012).  

A frutose foi comparada à glicose e os resultados de frutose foram 9,11 vezes 

melhores para SST; 11,19 vezes superiores nas análises de clorofila a; 36% mais 

eficiente na assimilação do nitrato e 10,89% melhor na remoção de fósforo, sendo esse 

último recomendado na literatura para aproveitamento na remoção de fósforo em águas 

residuárias. Somente para o tempo de geração (Tg) e velocidade específica de 

crescimento (µmáx), não houve diferenças significativas entre os resultados. 

Em termos de produtividade de biomassa para Anabaena  sp. UTEX 1448, foi 

alcançado o valor de 190 ± 18 mg.L-1.dia-1 na concentração de 0,84 gC.L-1 para a 

condição suplementada com frutose (Anova, Tukey, p<0,05). A frutose nessas 

condições gerou maior biomassa em menor tempo (7 dias), quando comparada à 

glicose, que gerou menos biomassa com cultivo mais lento (9 dias).  

Essa produção de biomassa, realizada em cultivo mixotrófico, foi otimizada 

devido, principalmente, aos efeitos sinergéticos entre luz e a fonte de carbono orgânico 

(AVILA et al., 1984; CID et al., 1992; CERÓN et al., 2000).  
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Foi possível concluir que a otimização de biomassa foi eficiente para a definição 

da melhor fonte de carbono, no caso, a frutose, porém, novos testes para otimização 

das concentrações deverão ser realizados para que se alcance a concentração de 

carbono ideal para o crescimento da estirpe de Anabaena sp. UTEX 1448.  

Optou-se pelo uso do maior resultado numérico de produtividade gerado na 

otimização da estirpe de Anabaena sp. UTEX 1448, que foi a frutose na concentração 

C (0,84 gC.L-1) para dar prosseguimento ao trabalho, sendo essa condição utilizada no 

Capítulo 2, na avaliação da produção de H2.  

O maior valor de produção encontrado na literatura foi de 10240,0 mg.L-1 (peso 

seco), em sistema de fluxo contínuo, suplementado com glicose (CHEN; ZHANG, 1997). 

Conclui-se que existem valores de produção de biomassa na literatura, com diversas 

espécies de cianobactérias, com arranjos experimentais diferentes, que geraram 

resultados de produção superiores aos resultados encontrados para a estirpe UTEX 

1448 suplementada com frutose a 0,84 gC.L-1.   

Estudos relacionados a cultivos mixotróficos e heterotróficos utilizando 

cianobactérias vem ganhando espaço, porém ainda são limitados e pouca informação 

é disponibilizada (GUOCE et al., 2011).  

Ficou provado que o cultivo mixotrófico é um modo potencial para o aumento 

da produção de biomassa em culturas de cianobactérias e a diversidade de aplicações 

é um incentivo ao aumento de pesquisas nessa área. 
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5. CAPÍTULO 2: AVALIAÇÃO DO CONSUMO E PRODUÇÃO DE 
HIDROGÊNIO POR Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC 
7120 (selvagem) E Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante) 

 

5.1 Resumo 
 

No presente capítulo investigou-se a capacidade de produção de H2 pelas 
cianobactérias filamentosas Anabaena sp. UTEX 1448, estirpes selvagem e mutante 
(ΔhypF) de Anabaena sp. PCC 7120, em mixotrofia, suplementadas com frutose à 0,84 
gC.L-1, fonte exógena de carbono orgânico otimizada no Capítulo 1. As medições de 
consumo/produção de H2 foram realizadas com a cultura in vivo, a partir do uso do 
eletrodo de H2 (Hansatech, Ltd) associado ao Software TraceDaQr. Foram realizadas 
paralelamente aos ensaios de H2, análises de clorofila a, proteínas (Western 
Immunoblotting) e géis desnaturantes de poliacrilamida, sendo os dois últimos 
associados à quantidade relativa da enzima hidrogenase de assimilação pelas estirpes 
estudadas. Os ensaios de H2 foram realizados para as três estirpes, em triplicata, com 
réplicas biológicas nos dias 0h, 24h, 48h, 72h e 7 dias, após passagem das culturas de 
condições não fixadoras de nitrogênio para condições fixadoras de H2, considerando a 
condição otimizada encontrada no Capítulo 1. Utilizou-se BG-11, nas Fases 1 e 2, para 
aumento da densidade celular para realização dos ensaios e BG-110 (sem nitrogênio 
combinado) para realização dos ensaios de H2 (Fase 3). A limitação de nitrogênio 
combinado no meio de cultura é importante para a diferenciação celular em heterocistos, 
estruturas importantes por conter a enzima nitrogenase, diretamente relacionada à 
geração de H2. O método de medição de H2 com eletrodo Hansatech foi eficiente para 
a quantificação de H2 produzido e consumido. A estirpe mutante Anabaena sp. PCC 
7120 ΔhypF não cresceu nas condições otimizadas do cultivo e consequentemente não 
foi possível quantificar a geração de H2. Para o consumo de H2 foi possível verificar que 
quanto maior a presença de heterocistos, maior foi o consumo de H2 na fase clara do 
experimento para ambas cepas UTEX 1448 e PCC 7120 (selvagem). Na fase clara, a 
maior produtividade média de H2 foi de 0,50 ± 0,38 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, aos 7 
dias, para a cepa PCC 7120 (selvagem) e na fase escura obteve-se produtividade média 
de H2 de 0,147 ± 0 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, às 0h (zero horas), para a estirpe UTEX 
1448. As estirpes Anabaena sp. UTEX 1448 e Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) 
possuem capacidade de produção de H2, porém em baixas concentrações o que limita 
a sua expansão como biocombustível.  

Palavras-chave: hidrogênio, Anabaena spp., cultivo mixotrófico, fontes de carbono 

orgânico. 
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5.2 Introdução 
 

O modelo energético atual utiliza como principais fontes de energia, as fontes 

fósseis, principalmente, gás natural, carvão e petróleo que juntos correspondem a 86% 

da demanda energética mundial. Com a queima ininterrupta de combustíveis fósseis, 

gases de efeito estufa (GEE) são lançados na atmosfera e constituem uma séria 

ameaça ao ambiente global e às alterações climáticas (CHU; MAJUMDAR, 2012). 

Com o aumento da população mundial e urbanização houve a necessidade de 

desenvolvimento de novos transportes, aumento da frota de veículos individuais e 

coletivos e maior circulação de produtos e serviços e, consequentemente, de 

combustível. Projeta-se para 2050 uma demanda global por energia de duas a três 

vezes maior que a atual, porém é improvável que o fornecimento de petróleo e gás 

acompanhe essa estimativa (CARPENTER et al., 2008).  

O H2 é considerado um candidato em potencial para substituir os combustíveis 

fósseis existentes, por ser um gás com elevado poder calorífico (141,6MJ Kg-1), 

transportador de energia limpa e sustentável (NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017). 

Nas diversas formas de obtenção de H2 que atendem à demanda industrial 

mundial são utilizados métodos convencionais, principalmente a partir de fontes não 

renováveis, como a reforma a vapor de gás natural, gaseificação do carvão e eletrólise 

da água, porém impactam o meio ambiente por produzirem poluentes que contribuem 

com os gases do efeito estufa (GEE).  

Novos métodos de produção de H2 são estudados, a partir do uso de fontes 

renováveis, com a intenção de se tornarem alternativas energéticas promissoras, que 

além de não gerarem subprodutos que impactam o meio ambiente, reduzam as 

preocupações ambientais. 

Novos estudos concentram-se na produção de H2 de baixo impacto a partir do 

uso de biomassa, cianobactérias e microalgas. As cianobactérias são consideradas 

candidatas ideais para a produção fotobiológica de H2, por necessitarem de energia 

solar e requererem poucos recursos nutricionais, crescerem em meios contendo sais 

minerais simples, utilizarem o nitrogênio e gás carbônico atmosféricos como fontes de 

nitrogênio e carbono, a água como fonte de elétrons e poder redutor, e a luz solar como 

fonte de energia. Por esses motivos, o seu cultivo é considerado relativamente simples 

e economicamente viável (BENEMANN, 1996/1997; TAMAGNINI; LEITÃO; OLIVEIRA, 

2003). 

A produção de biocombustíveis de terceira geração utilizando microalgas 

apresenta vantagens em relação aos biocombustíveis de primeira e segunda geração, 

principalmente devido ao seu rápido crescimento; capacidade de cultivo sob várias 
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condições, incluindo águas residuais; necessidade reduzida de água e outros recursos 

e, principalmente por não ocupar terras aráveis para o seu cultivo (SILVA; BERTUCCO, 

2016). 

Os estudos sobre microalgas e cianobactérias permeiam décadas e os avanços 

têm mostrado um cenário em que esses microrganismos podem fornecer soluções 

possíveis para alguns problemas ambientais importantes, bem como criar produtos de 

consumo valiosos.  

Investigações relacionadas à produção de H2 por cianobactérias, em geral, 

utilizam diversificados arranjos experimentais, com aspectos físico-químicos diversos, 

meios de cultura e tipos de cultivos variados, como autotróficos, heterotróficos e 

mixotróficos, com o intuito de potencializar a produção de biomassa celular que 

possibilitem a avaliação da capacidade de produção de H2. 

As enzimas que participam da produção de H2 em cianobactérias, nitrogenases 

e hidrogenases, são reconhecidas, porém estudos que avaliaram a capacidade de 

produção de hidrogênio não foram capazes de elucidar a funcionalidade de cada 

enzima.  

O aprofundamento de estudos genéticos relacionados aos processos de 

maturação das hidrogenases colaboram no entendimento da produção de H2 por 

cianobactérias. De fato, ainda não existem muitos estudos envolvendo cianobactérias, 

porém as etapas bioquímicas relacionadas ao processo de maturação das hidrogenases 

são conhecidos para a bactéria Escherichia coli (BOCK et al., 2006). Em cianobactérias 

foram identificados homólogos de E. coli, e realizados mutantes de deleção, ou seja, 

mutação caracterizada pela remoção de um ou mais nucleotídeos de um gene. Na 

análise do fenótipo desses mutantes ficou estabelecido que os homólogos têm uma 

função semelhante no processo de maturação das hidrogenases.  

Um grupo de enzimas chamadas proteínas Hyp são responsáveis pela 

montagem do sítio ativo da hidrogenase, que inclui principalmente a incorporação de 

metais como o ferro e níquel (Lindberg et al., 2011). A alteração da configuração do sítio 

ativo, a partir das modificações nos genes Hyp podem alterar a atividade da 

hidrogenases e interferir nas taxas de produção de hidrogênio.   

Estudos com mutantes foram recorrentes na literatura e são importantes no 

entendimento das atividades enzimáticas das hidrogenases e também na comparação 

da capacidade de produção de hidrogênio entre estirpes modificadas e cianobactérias 

selvagens.  

Esse capítulo teve por objetivo aplicar as condições de cultivo otimizadas 

encontradas no Capítulo 1 na investigação da produção de H2 em três estirpes de 
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cianobactéria, Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) e 

Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante).  

 

5.3 Material e Métodos 
 

Para o melhor desenvolvimento do estudo, a metodologia foi dividida em duas 

etapas. No fluxograma da Figura 5.1 estão esquematizadas as ETAPAS I (crescimento 

da cultura) e II (quantificação da produção de H2) realizadas nessa investigação. 

A ETAPA I consistiu no aumento da biomassa celular das três estirpes 

estudadas, com cultivo em meio de cultura BG-11 nas condições de cultivo utilizadas no 

capítulo 1. As Fases 1 e 2 foram essenciais para a obtenção de densidade celular 

suficiente que viabilizasse a execução da segunda etapa.  

Na ETAPA II, as culturas das três estirpes foram aclimatadas nas condições 

otimizadas no capítulo 1 (BG-11 com frutose à 0,84 gC.L-1) (Fase 3). Posteriormente, 

foram submetidas à privação de nitrogênio, para desenvolvimento de heterocistos, com 

lavagens utilizando BG-110 (sem nitrato) e suplementadas com frutose (condição 

otimizada). Com a cultura em condições limitadoras de nitrogênio iniciou-se as medições 

diárias de consumo e produção de H2 no eletrodo de H2 Hansatech DW 1 O2/H2 

(Hansatech Ltd., Norfolk, UK), integrado ao Software TraceDaQr para análise da 

quantificação do gás H2 dissolvido no meio de cultura.  
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Figura 5.1 - Fluxograma experimental com as duas etapas esquematizadas   

Fonte: Autora (2016). 

 

5.3.1 Estirpes utilizadas na investigação  

 

A investigação da produção de H2 foi realizada inicialmente com três estirpes 

de cianobactérias filamentosas, quais sejam: Anabaena  sp. UTEX 1448, Anabaena  sp. 

PCC 7120 (selvagem) e Anabaena  sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante).  

Para as estirpes Anabaena  sp. UTEX 1448 e mutante PCC 7120 ΔhypF não 

existem publicações, sendo esse um dos motivos da escolha de investigação dessa 

estirpe de cianobactéria. A estirpe PCC 7120 foi amplamente estudada e existem 

diversas publicações relacionadas à produção de H2 por essa estirpe.  

As estirpes PCC 7120 (selvagem) e PCC 7120 ΔhypF (mutante) foram 

gentilmente doadas pelo Laboratório de Bioengenharia e Microbiologia Sintética, do 

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, em 

Portugal. 
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5.3.2 Condições de cultivo  

 

Os meios de cultura utilizados foram: BG-11 nas Fases 1 e 2 da ETAPA I e BG-

110 na Fase 3 da ETAPA II. A composição dos meios está descrita na Tabela 5.1 

(RIPPKA, 1979).  

 

Tabela 5.1 - Composição do meio de cultura BG-11 e BG-110* 

Componente 
Quantia 
 (mL.L-1) 

Concentração solução 
 (g.L-1 dH2O) 

Concentração  
Final (µM) 

NaNO3* 10 150 17600 
K2HPO4 10 4 230 
MgSO4·7H2O 10 0,75 30 
CaCl2·2H2O 10 3,6 240 
Ácido Cítrico·H20 10 0,6 31 
Citrato Amônio 
Férrico 

10 0.6 21 

Na2EDTA·2H2O 10 0,1 2,7 
Na2CO3 10 2 190 
Solução metais 
traço 

1   

H3BO3  2,86 46 
MnCl2·4H2O  1,81 9 
ZnSO4·7H2O  0,22 0,77 

Na2MoO4·2H2O  0,39 1,6 
CuSO4·5H2O  0,079 0,3 

Co(NO3)2·6H2O  0,0494 0,17 

*Meio de Cultura BG-110 não possui o componente (NaNO3) em sua preparação.     
Fonte: Rippka (1979). 

 
A aplicação de condições mixotróficas foi prevista no desenho experimental 

(Figura 5.2), com aplicação das condições otimizadas encontradas no Capítulo 1 (Seção 

4) para a estirpe de Anabaena sp. UTEX 1448, que foi: frutose como fonte de carbono 

orgânico na concentração de 0,84 gC.L-1.  

Esse resultado foi aplicado às três estirpes investigadas nesse capítulo, para 

avaliar o comportamento da produção de H2 com a presença desse substrato orgânico. 

As condições físico-químicas e demais definições aplicadas nas duas etapas de 

investigação foram apresentadas na Tabela 5.2. 
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Figura 5.2 - Desenho experimental das Etapas I e II relacionadas à produção de H2 para as 
estirpes de Anbaena sp. UTEX 1448, PCC 7120 (selvagem) e PCC7120 hypF (mutante) 

 
Fonte: Autora. 
 

Tabela 5.2 - Condições físico-químicas e demais definições aplicadas nas duas etapas de 

investigação 

Condições Parâmetros 
     Concentrações 

(unid.) 
Referências 

Meio de cultura 

BG-11 e soluções 
estoque 

10 mL.L-1 e 1 mL.L-1 Rippka 
(1979) 

TRIS* 500 mg.L-1 BG-11 

Aspectos                
físico-químicos 

pH 10,2 

Vargas 
(2016) 

Temperatura 32 ˚C 

Fotoperíodo 12h 

Intensidade 
luminosa 

30-34 µmols.fótons.m-

2.s-1 

Tipo de cultivo 
Axênico  - 

Mixotrófico Frutose 0,84 gC.L-1 

Fonte: Autora. 
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5.3.2.1 ETAPA I – Crescimento das culturas de cianobactérias 

 

Primeiramente, as três estirpes estudadas foram aclimatadas em 2 fases, 

seguindo condições fotossintéticas aeróbias, sem limitação nutricional, com o intuito de 

acumular reservas energéticas de carbono e aumentar a densidade celular para a 

produção de H2.  

A Fase 1 (Figura 5.2), ocorreu somente na primeira semana do experimento, 

onde as estirpes em estudo, com volume inicial de 100mL, foram mantidas em 

Erlenmeyers de 250mL e cultivadas em ambiente controlado a 32ºC em meio de cultura 

BG-11 com TRIS (Tabela 5.1), com pH de 10.2 e irradiância de 30 µE.m-2.s-1, sem foto 

período, por 3 dias (Tabela 5.2).  

A Fase 2, ocorreu em seguida, sendo realizado para as três estirpes, um 

repique para aumento de cultura, na proporção de 10% do volume, com uso de 475mL 

de BG - 11 com TRIS, sendo transferidos 25mL da cultura inicial, totalizando 500mL de 

cultivo. Esse cultivo permaneceu em crescimento por 12 dias, sem fotoperíodo, nas 

condições de temperatura e irradiância citadas anteriormente, somente com o intuito de 

se obter maior conteúdo celular para dar prosseguimento ao estudo (Figura 5.2).  

 

5.3.2.2 ETAPA II - Experimento de produção de H2  

 

A Fase 3, com duração de 4 dias, foi iniciada exatamente após o período de 12 

dias de cultivo (Fase 2) e foi repetida nas três semanas de ensaio (Figura 5.2). Consistiu 

em um novo repique para a aclimatação das três culturas em mixotrofia, ou seja, com 

adição de 5mL de frutose a 0,84 gC.L-1 (preparo confome item 5.3.5.1 desse capítulo), 

aos 470mL de novo meio de cultura BG-11 e transferência de 25 mL da cultura da Fase 

2, totalizando 500 mL de cultura para cada estirpe. 

Posteriormente, foram preparados 3L de novo meio de cultura (BG-110), com 

ausência de NaNO3 em sua composição (Tabela 5.1). A limitação de NaNO3 é um fator 

determinante para o desenvolvimento de heterocistos nas células das cianobactérias e 

consequentemente interfere na produção de H2 pelas estirpes filamentosas em estudo 

(CHEN et al., 2008).  

Portanto, ao final dos quatro dias de aclimatação da Fase 3, os três 

Erlenmeyers com 500mL de cultivo das três estirpes em estudo, passavam pela 

seguinte rotina de preparação para o início do ensaio de produção de H2 (ETAPA II – 

Figura 5.2):  
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Passo 1: 500 mL eram distribuídos em tubos Falcon de 50 mL sendo realizadas 

lavagens, em triplicata, com centrifugação a 5000 rpm, por 10 minutos (9 minutos rápido 

e 1 minuto lento) a 25ºC de temperatura.   

Passo 2: A cultura centrifugada era ressuspensa em Erlenmeyers de 1 L, 

contendo 495 mL de meio de cultura BG-110, com adição de 5mL da solução de frutose 

(volume proporcional à concentração de 0,84 gC.L-1).  

Passo 3: Alíquotas de 100 mL foram retiradas para o início do experimento (Dia 

0), sendo distribuídos em 2 tubos Falcons 50mL destinados à análise de proteína e 50 

mL restantes seguiam para o ensaio de produção de H2. Esses dois tubos eram 

centrifugados a 5000 rpm, por 5 minutos a 25ºC, após retirado o volume sobrenadante 

de cada Falcon, 900µL das células centrifugadas eram transferidas para Eppendorf de 

1mL para análise de proteínas, e o outro Falcon era mantido; somente realizava-se a 

ressuspensão das células centrifugadas a um volume de 4mL para prosseguir ao ensaio 

de H2. O tubo Falcon preparado para a análise de H2 era mantido em banho-maria 

Ultratermostático (Bio-Rad, Ltda.), na temperatura de 32ºC até o início do experimento. 

As análises de H2 ocorriam no dia 0 (após a lavagem), às 24h, 48h, 72h e 7 

dias, em horários fixados (Figura 5.2). Os 400 mL restantes eram utilizados 

gradativamente, com retiradas nos dias de ensaio da alíquota de 100mL para cada 

experiência, sendo 50mL destinados à análise de proteína e 50 mL restantes para o 

experimento de H2 (conforme Passo 3 acima e Figura 5.2). 

 

5.3.3 Funcionamento do Eletrodo Hansatech de medição de H2 

 

Como explicado na seção anterior, os tubos Falcons com as cianobactérias 

passavam por centrifugação e eram preparados para a análise de H2 sendo mantidos 

em banho-maria, na temperatura de 32ºC até o início do experimento.  

No mesmo ensaio com inserção de H2 era possível analisar o consumo (fase 

clara) e produção (fase escura). Os ensaios de H2 eram realizados in vivo, com as três 

estirpes de cianobactérias e medidos utilizando o eletrodo Hansatech DW1 O2/H2 

(Hansatech Ltda., Norfolk, UK) conectado ao gravador LKB 2210 2 (LKB Produto, 

Bromma, Suécia) que enviava sinais com as concentrações de H2 medidas ao Software 

TraceDaQr, gerando dados que podiam posteriormente ser transformados em tabelas 

Excel (Microsoft) e interpretados por meio da confecção de gráficos. 

Para o correto funcionamento da experiência, o eletrodo teve que ser calibrado, 

passando por processos como polimento e processos químicos, sendo necessário 

repetir essa operação diversas vezes devido à extrema sensibilidade do instrumento. O 
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mau funcionamento do eletrodo pode interferir diretamente nas leituras de H2. A Figura 

5.3A apresenta a base do eletrodo após tratamento com polimento e na Figura 5.3B, as 

duas partes metálicas um pouco mais escuras, após a aplicação de processos químicos.  

 
Figura 5.3 - A: Eletrodo com polimento realizado. B: Eletrodo após processo químico  

 
Fonte: Autora (2016). 
 

Esse tipo de eletrodo tem a capacidade de medir o H2 dissolvido no meio líquido 

que fica em contato com sua base (Figura 5.3) e o corpo acrílico do eletrodo (Figura 

5.4A) que possui uma câmara interna onde o cultivo é confinado e analisado.  

 

Figura 5.4 - A: Eletrodo Hansatech DW 1 O2/H2 com medição in vivo da produção de H2 por 
cianobactérias e B: Gráfico gerado pelo Software TraceDaQr em uma das avaliações com 
inserção de H2 no eletrodo 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

Existem diversos arranjos para a utilização desse tipo de eletrodo Hansatech 

DW, porém para esse experimento, dois arranjos experimentais foram definidos: o 

primeiro com utilização do eletrodo, com 1000 µL de cultura de cianobactéria 

adicionados a câmara interna de acrílico, sem inserção de H2 externo, ou seja, a 

quantidade de H2 liberado pelas células era medida e os dados coletados eram enviados 

do eletrodo ao Software TraceDaQr.  

O segundo arranjo consistiu em usar o mesmo volume final de 1000 µL, 

composto por 900 µL de cultura na câmara acrílica e inserção de 100µL de água 
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deionizada com gás H2 dissolvido, com uso de seringa de vidro (conforme item 5.3.4.2). 

Nesse arranjo foi possível avaliar o consumo de H2 pelas cianobactérias. 

Na Figura 5.4A é exemplificado como ocorre o ensaio de produção de H2 na 

fase clara. Ao centro do eletrodo é possível visualizar uma câmara com volume de 

cianobactérias (1000µL) e a emissão de um feixe de luz padrão de 2000 µmols 

fótons.m- 2.s-1.  

Nas fases claras do experimento, recorreu-se a essa intensidade luminosa, 

justificada pela necessidade de fornecer elevada energia luminosa para as células, 

ativando a fotossíntese nos poucos minutos em que se processa o experimento.  

No início de cada dia de experimento era realizada calibração da curva de H2; 

para tal, introduzia-se 900 µL de água deionizada e em seguida a calibração era 

realizada com a inserção de 100 µL de água deionizada com H2 dissolvido (Item 5.3.4.2), 

na presença de luz. Posteriormente retirava-se o volume de água no interior da câmara 

e em seguida foram realizadas as experiências de produção/consumo de H2.  

O software TraceDaQr gerou gráficos em tempo real do experimento, conforme 

exemplificado na Figura 5.4B. Simultaneamente, ocorreu a transmissão dos dados do 

eletrodo para o gravador, sendo geradas, a cada segundo, 10 medidas da concentração 

de H2 dissolvida no meio de cultura presente na câmara interna do eletrodo.  

Esses dados foram enviados do gravador ao software TraceDaQr que 

transforma os dados em tabelas no formato Microsoft Excel e assim é possível gerar os 

gráficos da Figura 5.5. A duração máxima do experimento é de 30 minutos sendo 

controlado manualmente utilizando as ferramentas do software TraceDaQr. 

Para as três estirpes em estudo, foi realizado monitoramento da produção de 

H2 em triplicata (técnica), durante 3 semanas seguidas, observando-se a cada semana 

os ensaios nos intervalos 0h, 24h, 48h, 72h e 7 dias, sendo nesses dias realizadas 

réplicas biológicas com os dois arranjos experimentais (com e sem H2) com média de 

20 minutos de duração para cada experimento. 
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Figura 5.5 – Gráficos gerados na produção de H2. A: com inserção de H2 e B: sem H2 

 
Fonte: Autora (2016). 

 

A Figura 5.5 exibiu modelo dos gráficos para o experimento com inserção de 

H2 (Fig. 5.5 A) e sem H2 (Fig. 5.5B). A Fase I indicada nas Figuras 5.5A e 5.5B 

corresponde à fase de adaptação no escuro, em média 2 minutos, para que todas as 

amostras estivessem padronizadas. Na Fase II (Figura 5.5A), que ocorreu somente nos 

ensaios com H2, foi inserido, na parte superior do eletrodo, seringa com 100µL de água 

deionizada saturada de H2 dissolvido (conforme item 5.3.4.2).  

Nesse momento a cultura recebeu o H2 e a Fase III durou por um período de 2 

minutos em escuro (Figura 5.5A). Para as culturas sem inserção de H2 a Fase III também 

ocorreu pelo mesmo período em fase escura (Fig. 5.5B).  A Fase IV correspondeu à 

fase clara e durou, em média, 4 minutos, seguida de fase escura (Fase V) por mais 4 

minutos (Fig. 5.5A), sendo essas etapas encontradas também para os ensaios sem H2 

(Fig. 5.5B). O tempo de avaliação de cada fase pode ter variações, porém, para esse 

experimento, foi considerado tempo máximo de 20 minutos.  

Os experimentos com inserção de H2 se diferenciavam do sem inserção de H2, 

pelo fato de poder ser acompanhado e quantificado além da produção de H2, níveis de 

consumo de H2 dissolvidos no volume de cultura presente no eletrodo.  

Em todos os ensaios o eletrodo era fechado com tampa de acrílico rosqueável 

que se situava próximo da cultura e vedado com tampa de borracha, que somente era 

aberta para a inserção da seringa com o H2 dissolvido em agua deionizada (Fase II- 

Figura 5.5A), diminuindo desse modo o contato com atmosfera.  
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5.3.4  Soluções e análises físico-químicas  

 

Para a Etapa II (Figura 5.2) foram preparadas soluções de frutose, água 

deionizada saturada com H2 e análises de clorofila a e proteínas. 

 

5.3.4.1 Solução de frutose na condição otimizada  

A frutose foi utilizada a partir da Fase 3 da Etapa II (Figura 5.2). Esse substrato 

não pode ser autoclavado, pois a temperatura atingida na autoclave (121 ºC) poderia 

modificar o arranjo molecular e consequentemente interferir no desempenho do 

experimento.  

Por esse motivo, foi preparada solução à parte, de frutose (Figura 5.6), na 

concentração de carbono otimizada (0,84 gC.L-1), pesando-se 21,0 g de frutose, 

dissolvendo-os em 100 mL de água deionizada, com uso do agitador por alguns 

minutos. Em seguida, a solução passou por filtração estéril (axênica), em capela de fluxo 

laminar, utilizando-se o filtro seringa com membrana de acetato de celulose, marca 

Sartorius, com porosidade de 0,20 µm. Ao final, os 100 mL da solução de frutose à 0,84 

gC.L-1, foram transferidos a dez tubos Falcons com 10 mL de volume final cada e 

armazenados a -20ºC em freezer.  

 

Figura 5.6 - Preparo da solução de frutose na concentração de 0,84 gC.L-1  

 
Fonte: Autora 

 

5.3.4.2 Água deionizada saturada com gás hidrogênio 

 

Para a calibração do eletrodo Hansatech DW 1 O2/H2 (Hansatech Ltda., Norfolk, 

UK) e acompanhamento da produção/consumo de H2, nas experiências com inserção 

de H2, foi necessário utilizar uma solução de água deionizada saturada com gás H2. Foi 

então utilizado cilindro de gás hidrogênio da Câmara de gases do Laboratório de 

Bioengenharia e Microbiologia Sintética da Universidade do Porto.  

O H2 era introduzido com a utilização de duas agulhas (entrada e saída) em 

Erlenmeyer com tampa de borracha contendo 100 mL de água destilada por um período 
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de 5 minutos (Figura 5.7A). Após esse processo o Erlenmeyer era acomodado no 

laboratório, próximo ao eletrodo de H2, em banho-maria ultratermostático na 

temperatura de 32˚C com o intuito de permanecer na temperatura estabelecida para as 

condições definidas no estudo (Figura 5.7B). O banho-maria era acoplado ao eletrodo 

e no momento das análises, recirculava a água aquecida a 32 ˚C para manutenção das 

condições de temperatura definidas no arranjo experimental do projeto. 

 

Figura 5.7 - A: Erlenmeyer com água destilada e gás hidrogênio utilizado no ensaio com eletrodo 
de H2. B: Banho-maria ultratermostático para manutenção da temperatura no ensaio de produção 
de H2 

 
Fonte: Autora. 

 

5.3.4.3 Análise de Clorofila a 

 

A metodologia aplicada para as análises de clorofila a refere-se aos estudos de 

Meeks e Castenholz (1971).  Após as medidas das taxas de H2 (ETAPA II – Fase 3) 

produzidas no eletrodo, a mesma amostra que foi utilizada para medir o H2 era 

transferida ao Eppendorf, devidamente identificado, para posterior análise de clorofila a. 

Diariamente, quando finalizados os ensaios de H2, as amostras de clorofila a eram 

centrifugadas por 2 minutos, a velocidade de 13,400 rpm. Posteriormente era retirado o 

sobrenadante, substituindo-o por metanol a 90%, com agitação (em Vortex) por 1 minuto 

e armazenado na geladeira a 4ºC. Posteriormente, leituras a 663nm eram aferidas no 

espectrofotômetro, considerando o metanol a 90% como branco (controle) e, quando 

necessário, eram feitas diluições na proporção de 1:4 (250µL amostra + 750µL 90% 

metanol). 

Os valores de clorofila a foram inseridos no cálculo das taxas médias de 

consumo e produção de H2, apresentados nesses resultados da seguinte forma: 

µmolH2.mg  clorofila a-1.h-1. 
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5.3.4.4 Análise de proteínas 

 

Foram retirados 100 mL de cultura do Erlenmeyer de 1L, sendo 50 mL para 

análise in vivo da produção de H2 no eletrodo e os outros 50 mL se destinavam à análise 

de proteínas. Os tubos falcons eram centrifugados conforme explicado (Seção 5.3.4 - 

Passo 3) e as amostras eram identificadas e recolhidas em Eppendorfs. Por dia eram 

utilizados três tubos Eppendorfs relativos às três estirpes estudadas, sendo realizado 

preparo prévio que consistia em centrifugar as amostras por 90 segundos, na velocidade 

máxima de 13,400 rpm, retirar o sobrenadante e posteriormente armazenar as amostras 

a -80ºC em freezer (Figura 5.8), durante todos os dias de experimento (0h, 24h, 48h, 

72h e 7 dias). 

Após os 7 dias, esperava-se mais um dia para todas as amostras terem 

passado pelo mesmo tratamento térmico (congelamento a -80ºC) e, então, aplicava-se 

o método de extração de proteínas para posterior análise quantitativa. 

 

Figura 5.8 - Amostras em Eppendorfs de culturas UTEX 1448 e PCC  7120 para análise de 

proteínas em freezer para conservação das amostras a -80ºC de temperatura 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

A técnica de Western Immunoblotting consiste na detecção de proteínas 

específicas em amostras celulares lisadas ou em tecidos. Para análise de proteínas 

foram aplicadas técnicas eletroforéticas conhecidas por SDS - PAGE (Sodium Dodecyl 

Sulphate - Polyacrylamide Gel Electrophoresis) segundo a metodologia descrita por 

Vesterberg (1989). Nesse sistema foi criado um gel onde as proteínas de menor 

tamanho migram com maior velocidade que as proteínas de tamanho maior, pela 

barreira física estabelecida pelo sistema do gel.  
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Os passos para a elaboração dessa técnica seguiram o manual prático 

elaborado por Oliveira (2016), com duração de 2 dias, podendo ser resumido em quatro 

etapas: (1) extração e quantificação das proteínas; (2) quantificação das proteínas e 

preparação para eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida; (3) Preparação do 

gel, corrida, transferência, bloqueio e incubação com anticorpo primário e (4) Lavagens, 

anticorpo secundário e detecção (Laemmli, 1970).  

 

Primeiro dia: 

 

1) Extração de proteínas:  

 

As amostras eram retiradas do congelador (-80ºC) e centrifugadas a 7000 rpm 

durante 2 minutos; após esse tempo era removido o máximo de sobrenadante possível. 

Posteriormente, as células eram ressuspensas com 300µL de Tampão de Extração 

(TE). Em seguida, as amostras eram colocadas em gelo e individualmente eram levadas 

ao sonicador, instrumento com finalidade de romper as células (lise celular). As 

amostras sonicadas eram centrifugadas por 10 minutos, 10000 rpm a 4°C e, em 

seguida, retirava-se cuidadosamente o sobrenadante (contendo o extracto proteico) 

para outro tubo Eppendorf, descartando-se a “pellet” (material presente no interior do 

tubo Eppendorf após centrifugação). Repetia-se a centrifugação (10 minutos, 1000g a 

4°C) e em seguida os extratos protéicos eram identificados e armazenados. 

 

2) Determinação da quantidade de proteínas das amostras e preparação 

para o gel desnaturante de poliacrilamida 

 

Foi realizado o preparo das reações apresentadas na Tabela 5.3, em tubos 

Eppendorf. Em seguida, adicionava-se 1,0 mL de reagente previamente preparado por 

tubo, e durante 30 minutos a 37°C, os tubos permanciam em incubadora. Após a 

incubação, media-se a absorbância a 562 nm e assim, calculava-se a concentração 

protéica das amostras.  

Com o valor da concentração protéica de cada amostra era então calculado o 

volume a retirar de cada amostra, de forma a carregar 40 µg de proteína total em cada 

poço (ver Figura 5.9), sendo o volume final máximo de 10 µL em cada poço.  
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Tabela 5.3 - Composição dos tubos para determinação do conteúdo proteico das amostras 

 

Fonte: Oliveira (2016). 

 

Figura 5.9 - A: Poços de carregamento das amostras e diferenças espaciais entre os géis 
concentrador e separador para SDS-PAGE. B: Sistema de eletroforese com os géis prontos para 
funcionamento 

 
Fonte: Oliveira (2016). 

 

Na Tabela 5.4 é apresentada a composição das amostras para o carregamento 

do gel separador de proteínas. Os grupos apresentados nessa tabela correspondem às 

estirpes estudadas, sendo assim o grupo 1 (UTEX 1448), grupo 2 (PCC 7120 selvagem) 

e Grupo 3 (PCC 7120 hypF mutante). 

 

Tabela 5.4 - Composição das amostras a carregar no gel de separação de proteínas 

 
Fonte: Oliveira (2016). 
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3) Preparação do gel, corrida, transferência, bloqueio e incubação com 

anticorpo primário 

 

O preparo de géis de acrilamida (1 gel por grupo) deve seguir a composição 

descrita na Tabela 5.5 (Oliveira, 2016): 

 

Tabela 5.5 - Composição dos géis separador e concentrador 

 

Fonte: Oliveira (2016). 

 

Por terem composições diferentes, indica-se o preparo do gel separador 

primeiro, com tempo de polimerização de aproximadamente 40 minutos e 

posteriormente preparar o gel concentrador (20 minutos para polimerização). Na Figura 

5.9A é possível visualizar os poços onde são carregadas as amostras e os espaços que 

ocupam os dois géis, um concentrador e outro de separação. E na Figura 5.9B é 

mostrado o local onde ocorre a eletroforese no gel carregado com as proteínas. 

As amostras foram preparadas conforme a Tabela 5.4. Em seguida eram 

colocados, os tubos a 95°C durante 6 minutos e após esse período, os tubos foram 

centrifugados brevemente, de forma que os seus conteúdos estivessem concentrados 

no fundo dos tubos. Nesse momento os sistemas de eletroforese eram montados e 

preparava-se o tampão de corrida. Observava-se a seguinte organização para o 

carregamento dos géis (Figura 5.10):  

 

Figura 5.10 - Esquema de carregamento dos géis 

 
Fonte: Oliveira (2016). 

 
Os géis eram submetidos a corrente de aproximadamente 20 mA por gel por 

um período aproximado de 1 hora (Figura 5.9B). Ao final da electroforese das amostras 

protéicas, os sistemas de corrida eram desmontados e em seguida eram escolhidos 2 
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géis que seriam corados com Coomassie Blue e outros 2 submetidos à transferência 

das informações do gel para a membrana. 

Os géis a serem corados eram colocados numa caixa de plástico e 

submergidos em solução fixadora de géis durante 60 minutos (durante este tempo, os 

géis ficavam sob agitação). Em seguida, descartava-se a solução fixadora e os géis 

eram cobertos com solução corante Coomassie Blue, deixando-os nessas condições 

durante 12 horas. 

Após 24 horas, era realizada a transferência das informações do gel para a 

membrana. Para tal, eram necessários 12 pedaços de papel Whatman 3MM com as 

dimensões 8,5  cm  x  6  cm, além de um pedaço de membrana de nitrocelulose  nas 

mesmas dimensões. Após o preparo do material, a membrana de nitrocelulose era 

mergulhada em água destilada durante alguns segundos e imediatamente transferida 

para solução de transferência por 10 minutos. 

Para a transferência, montava-se a unidade de transferência de acordo com o 

seguinte esquema (Figura 5.11): 

 
Figura 5.11 - Unidade de transferência entre o gel e membrana de nitrocelulose 

 

Fonte: Oliveira (2016). 

 

A transferência das proteínas do gel para a membrana deu-se por um período 

de uma hora, aplicando-se corrente de ~38 mA (para cada gel a transferir). Após essa 

hora, os “sandwiches” de transferência eram desmontados e transferia-se a membrana 

de nitrocelulose (com o lado contendo as proteínas virado para cima) para a solução de 

bloqueio (~35 mL) durante 2-3 horas com agitação. Em seguida, descartava-se a 

solução de bloqueio e adicionava-se solução “fresca” (15 mL). Para finalizar, adicionava-

se o anticorpo primário adequado, à concentração de 1:2500, marcava-se as caixas e 

mantinha-se em agitação a 4 °C durante 12 horas. 
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Segundo dia: 

 

4) Lavagens, anticorpo secundário e detecção 

 

Descartava-se a solução com anticorpo, seguido de lavagem da caixa  

brevemente  com  água  destilada  e  lavagem da membrana com solução TTBS durante 

15 minutos e com agitação. Repetia-se essa operação mais uma vez. Adicionava-se 

solução de bloqueio (15,0 mL) com o anticorpo secundário (concentração de 1:4000) e 

incubava-se a membrana durante 1 hora à temperatura ambiente e com agitação. 

O anticorpo secundário utillizado, foi o anticorpo que foi produzido em coelho, 

na empresa YenZym, contra um peptídeo do HupL de Anabaena sp. PCC 7120 

correspondendo aos aminoácidos 260-278 (Pinto et al., não publicado). Esse anticorpo 

secundário foi utilizado na investigação da presença da hidrogenase de assimilação 

tanto para a estirpe Anabaena  sp. UTEX 1448 quanto para a estirpe PCC 7120 

(selvagem) e PCC 7120 hypF (mutante). 

Os géis que ficaram corando durante a noite foram lavados, com descarte da 

solução de Coomassie Blue; repetidas lavagens foram feitas em géis com  água  

destilada (substituir a água várias vezes) até que eles tenham pouco (ou nenhum) 

“background” azul (Figura 5.12). Depois de incubar as membranas com anticorpo 

secundário, descartar solução, lavar a caixa brevemente com água destilada e a 

membrana com solução TTBS durante 15 minutos e com agitação (Repetir passo). 

Procedeu-se a mais 2 lavagens com solução TBS, durante 15 minutos cada uma, e com 

agitação; posteriormente, seguia-se para a detecção. 

 

Figura 5.12 - Gel SDS-Page corado com Comassie Blue utilizado para confirmação dos 
resultados obtidos na técnica Western Immunoblotting 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

Para a detecção, colocava-se a membrana em cima de película aderente (com 

o lado das proteínas virado para  cima)  e  adicionava-se solução  de  detecção  

previamente  preparada.  Deixava incubar entre 1 e 2  minutos à  temperatura  ambiente.  
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Em seguida, removia-se o excesso de solução de detecção, envolvia-se as membranas 

em película aderente e eram inseridas dentro  do cassete  de revelação. 

A revelação era realizada no ChemiDoc (Bio-Rad) que tem acoplada uma 

câmara CCD (revelação  demora  aproximadamente  10  minutos).  Os resultados  eram  

então obtidos digitalmente (Oliveira, 2016).  

 

5.3.5 Análise estatística 

 

Aplicou-se método estatístico ANOVA, desvio padrão das réplicas técnicas 

obtidas na medição de H2 (consumo e produção) na ETAPA II, exibidos nos gráficos de 

consumo e produção. 

 

5.4 Resultados e discussão 
 

5.4.1 ETAPA I – Crescimento das culturas de cianobactérias 

 

A primeira etapa ocorreu em duas fases apenas para o crescimento das 

culturas das três estirpes estudadas: Anabaena sp. UTEX 1448, Anabaena sp. PCC 

7120 (selvagem) e Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF (mutante). 

Na Figura 5.13 é possível visualizar as culturas aos finais das fases 1 (Figura 

5.13A) e fase 2 (Figura 5.13B). As três culturas cresceram adequadamente em meio 

BG-11 e, portanto, pôde-se prosseguir à Etapa II com as três estirpes.  

 

Figura 5.13 - A:  Fase 1 de crescimento das culturas em meio de cultura BG-11 e B: Fase 2 de 

crescimento em BG-11 para aumento da densidade celular (ETAPA I) 

 
Fonte: Autora (2016). 
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5.4.2  ETAPA II – Avaliação do crescimento em BG-110 (Fase 3) e Produção 

de H2 sem e com fonte externa de H2 

 

5.4.2.1 5.4.2.1 Crescimento em BG-110 e cancelamento da avaliação da estirpe 

PCC 7120 ΔhypF (mutante) 

 

Ao final da Fase 3 da Etapa I no cultivo com frutose, as estirpes UTEX 1448 e 

PCC 7120 (selvagem) apresentaram densidade celular adequada à investigação, 

contrariamente à estirpe PCC 7120 ΔhypF (mutante) que não se desenvolveu bem 

nessas condições. Mesmo assim, na primeira experiência (semana 1), as três estirpes 

foram avaliadas quanto à produção de H2, no entanto, a estirpe mutante não gerou 

resultados de produção de H2. 

Constatou-se, portanto, que a estirpe PCC 7120 ΔhypF (mutante) não se 

desenvolveu satisfatoriamente em condições mixotróficas suplementadas com frutose 

na concentração de 0,84 gC.L-1 e sendo assim, não se reconheceu a capacidade de 

produção de H2 nessas condições. Ainda assim, amostras foram recolhidas desta estire 

para análise proteica. 

Na Figura 5.14A estão exibidos os resultados do Western Immunoblotting e do 

gel desnaturante de poliacrilamida da Experiência 1, onde foram apresentadas as 

bandas detectadas correspondentes aos peptídeos da hidrogenase de assimilação.  

Foi possível inferir que para a Experiência 1 existem bandas nas mesmas 

faixas para a UTEX 1448 e para PCC 7120 (selvagem), que reconheceram a presença 

da hidrogenase de assimilação, a partir das 24h do ensaio para a UTEX 1448 e a partir 

de 48h do ensaio para a PCC 7120 até o final, para ambas estirpes. 

No caso da PCC 7120 ΔhypF (mutante), houve sinal, correspondente a uma 

massa molecular superior, mas que indica que a quantidade de proteína foi menor e que 

a enzima não estava funcional naquele momento.  

A análise do comportamento do gel SDS-PAGE corado com Coomassie Blue 

entre as cepas estudadas (Figura 5.14B) também confirmou a diferença no padrão de 

reconhecimento da hidrogenase no Western Immunoblotting, sendo difícil realizar a 

comparação da estirpe mutante com as demais estirpes presentes no experimento. 

Estas observações podem resultar do fato da estirpe ΔhypF não ter crescido num meio 

BG110 (sem nitrato) suplementado com frutose como as outras duas estirpes utilizadas 

neste estudo, o que parece ter se traduzido num padrão proteico diferente. 

Por essas observações decidiu-se retirar essa estirpe do estudo, dando 

prosseguimento ao ensaio somente com as estirpes UTEX 1448 e PCC 7120 
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(selvagem), em que se avaliou a capacidade de consumo e produção de H2 em ensaios 

sem e com inserção de H2.  

 

Figura 5.14 - Experiência 1: A: Método Western Immunoblotting com reconhecimento da ação 
da hidrogenase de assimilação na UTEX 1448 e PCC 7120 (selvagem) e B: Gel SDS-PAGE que 

confirma os resultados obtidos no Western Immunoblotting     

 

Fonte: Autora (2016). 

 

5.4.2.2 Produção de H2 (sem fonte externa de H2) 

 

O experimento sem fonte externa de H2 foi aplicado às estirpes Anabaena sp. 

UTEX 448 e Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem), gerando os gráficos mostrados na 

Figura 5.5 (Seção 5.3.3). As medições de H2 no eletrodo são determinadas a partir da 

presença do H2 dissolvido no meio em teste, no entanto, após avaliação dos gráficos, 

concluiu-se que não houve produção de H2 nessa forma de cultivo para todas as estirpes 

estudadas.  

A ausência de resultados se justificou por duas hipóteses: a. não houve geração 

de H2 e b. poderia haver concentrações de H2 em quantidades extremamente baixas, 

porém não detectáveis pelo eletrodo de H2, devido à sensibilidade natural do 

instrumento. 

Dessa forma, foi possível concluir que na experiência sem inserção de H2, não 

houve retorno das taxas de produção de H2. Além disso, não foi possível inferir se as 

condições de otimização (frutose a 0,84 gC.L-1) interferiram no resultado de produção 

de H2 para essa experiência. 
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5.4.2.3 Avaliação do consumo e produção de H2 em ensaios com inserção de 

fonte externa de H2 

 

O monitoramento do experimento com fonte externa de H2 gerou resultados de 

consumo em fase clara e de produção de H2 nas fases escura e clara do ensaio 

(somente PCC 7120 selvagem), sendo para cada experiência de cada estirpe, 

apresentados de forma gráfica conjuntamente, obedecendo-se a ordem (0h, 24h, 48h, 

72h e 7dias). Cada representação gráfica foi acompanhada dos resultados de proteínas 

por meio dos métodos Western Immunoblotting e gel SDS-PAGE corado com 

Coomassie Blue.   

Nas Tabelas 5.6 e 5.7, foram discriminados todos os valores obtidos nas 

triplicatas semanais e nas réplicas diárias para as análises de Clorofila a, bem como os 

resultados de consumo (fase clara) e produção nas fases escura e clara de H2 para as 

estirpes de Anabaena sp. UTEX 1448 e Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem), 

respectivamente. 
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Tabela 5.6 - Resultados de Clorofila a e taxas médias de consumo e produção de H2 medidas in 
vivo a partir de eletrodo de H2 para a estirpe Anabaena sp. UTEX 1448 

  Experiência nº 1 - Anabaena sp. UTEX 1448  

Tempo  
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] 

Médiaprod ± DP 

0h 
5,0327 0,225 

0,224 ± 0,00 
0,147 

0,147 ± 0,00 
4,8062 0,223 0,146 

24h 
2,9595 0,210 

0,205 ± 0,00 
0 

0 ± 0,00 
3,9355 0,200 0 

48h 
3,6831 0,553 

0,518 ± 0,05 
0 

0 ± 0,00 
4,2778 0,484 0 

72h 
3,6831 0,574 

0,665 ± 0,13 
0 

0,05 ± 0,07 
4,0000 0,757 0,100 

7 dias 
5,3381 0,300 

0,300 ± 0,00 
0,011 

0,005 ± 0,00 
5,4919 0,019 0 

  Experiência nº 2 - Anabaena sp. UTEX 1448  

Tempo 
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] 

Médiaprod ± DP 

0h 
1,3361 0,157 

0,094 ± 0,09 
0,036 

0,018 ± 0,03 
1,4380 0,03 0 

24h 
0,6702 0,030 

0,081 ± 0,07 
0 

0,12 ± 0,17 
0,7050 0,132 0,24 

48h 
0,8936 0,046 

0,033 ± 0,02 
0 

0 ± 0,00 
0,7849 0,019 0 

72h 
0,8435 0,193 

0,137 ± 0,08 
0 

0 ± 0,00 
0,7452 0,081 0 

7 dias 
0,9625 0,353 

0,727 ± 0,01 
0 

0 ± 0,00 
0,9143 0,374 0 

  Experiência nº 3 - Anabaena sp. UTEX 1448  

Tempo 
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] 

Médiaprod ± DP 

0h 
4,4980 0,250 

0,301 ± 0,07 
0,126 

0,119 ± 0,01 
4,2407 0,352 0,113 

24h 
4,7793 0,030 

0,015 ± 0,11 
0 

0,002 ± 0,00 
4,2852 0,000 0,003 

48h 
5,9604 0,075 

0,068 ± 0,05 
0 

0 ± 0,00 
5,6934 0,062 0 

72h 
3,7227 0,091 

0,073 ± 0,13 
0 

0 ± 0,00 
5,2715 0,054 0 

7 dias 
4,2280 0,195 

0,139 ± 0,00 
0,14 

0,07 ± 0,00 
4,8320 0,083 0 
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Tabela 5.7 - Resultados de Clorofila a e taxas médias de consumo e produção de H2 medidas in 
vivo a partir de eletrodo de H2 para a estirpe Anabaena /Nostoc sp. PCC 7120 (selvagem) 

  Experiência nº 1 - Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) 

Tempo  
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] 

Médiaprod ± DP 

0h 
0,9713 0,235 

0,199 ± 0,05 
0 

0 ± 0,00 
0,9412 0,164 0 

24h 
0,5366 0,196 

0,204 ± 0,01 
0 

0 ± 0,00 
0,5493 0,211 0 

48h 
0,4027 0,757 

0,818 ± 0,09 
0 

0 ± 0,00 
0,4025 0,879 0 

72h 
0,4523 2,837 

2,67 ± 0,24 
0 

0 ± 0,00 
0,5406 2,503 0 

7 dias 
0,5933 0,032 

0,025 ± 0,01 
0 

0 ± 0,00 
0,5583 0,018 0 

  Experiência nº 2 - Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) 

Tempo  
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] Médiaprod ± DP 

0h 
1,1060 0,082 

0,104 ± 0,03 
0 

0 ± 0,00 
1,2280 0,125 0 

24h 
1,1591 0,067 

0,068 ± 0,00 
0 

0 ± 0,00 
1,1835 0,068 0 

48h 
1,3605 0,043 

0,045 ± 0,00 
0 

0 ± 0,00 
1,3037 0,046 0 

72h 
0,8167 0,036 

0,042 ± 0,00 
0 

0 ± 0,00 
0,9058 0,048 0 

7 dias 
0,1880 0,000 

0,262 ± 0,37 
0,775 

0,50 ± 0,38* 
0,1733 0,524 0,229 

  Experiência nº 3 - Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem) 

Tempo  
Clorofila a 

[mg.L-1] 
Taxa de consumo de H2 
[µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1] 

Médiacons ± DP 
[µmolH2.mg 

Clorofila a-1.h-1] 

Taxa de produção de H2    
[µmolH2.mg clorofila a-1.h-1] Médiaprod ± DP 

0h 
3,4058 0,038 

0,038 ± 0,00 
0 

0 ± 0,00 
2,5264 0,037 0 

24h 
0,8994 0,062 

0,101 ± 0,06 
0 

0 ± 0,00 
0,8799 0,140 0 

48h 
0,9380 0,053 

0,027 ± 0,03 
0 

0 ± 0,00 
1,1528 0,000 0 

72h 
0,8843 0,264 

0,279 ± 0,02 
0 

0 ± 0,00 
0,5303 0,293 0 

7 dias 
0,5253 0,228 

0,393 ± 0,23 
0 

0 ± 0,00 
0,6278 0,557 0 

*Produção em fase clara para PCC 7120 (selvagem) em 7 dias. 
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Além das tabelas, foram confeccionados gráficos (Figuras 5.15 e 5.16) de consumo e produção de H2 com inserção de H2, apresentadas 

as experiências para cada estirpe Anabaena sp. UTEX 1448 e Anabaena sp. PCC 7120. As análises de proteína acompanham os gráficos de 

consumo e produção de H2, com as bandas de identificação das proteínas que participaram do processo produtivo de H2 (Western 

Immunoblotting) e géis SDS de Poliacrilamida corados com Coomassie Blue, respectivamente. 

 
Figura 5.15 - A: Taxas médias de consumo de H2 em fase clara e produção de H2 em fase escura para a estirpe de Anabaena sp. UTEX 1448 (D); B: Análise 
de proteínas pelo método Western Blot com reconhecimento da hidrogenase de assimilação; C: Gel SDS- Poliacrillamida corado com Coomassie Blue para 
normalização dos resultados obtidos no método Western Blot    

 
Fonte: Autora (2016). 
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Nas Figuras 5.15 e 5.16 foram apresentados os resultados que apresentaram 

o padrão mais representativo tanto para o consumo quanto para a produção de H2 das 

estirpes UTEX 1448 e PCC 7120, respectivamente. Tomou-se essa decisão pelo fato 

de haver diferenças entre os ensaios em triplicatas para ambas estirpes estudadas.  

 

Avaliação da estirpe Anabaena sp. UTEX 1448: 

 

De modo geral, avaliando a inserção de H2 no sistema do eletrodo, para a 

experiência de consumo de H2, foi perceptível a ocorrência de consumo em todos os 

dias de ensaio, sempre em fase clara. 

Esse comportamento da estirpe era esperado, pela ativação da fotossíntese na 

presença de energia luminosa. Outro fator que ocorreu em fase clara, associado à 

fotossíntese foi a utilização do H2 inserido no eletrodo pelo poder redutor da hidrogenase 

bidirecional que utilizou o H2 injetado na fase clara.  

Ao consumir H2 durante a luz, as células ficaram ativas em poder redutor 

(mecanismo celular), e na ausência de luz, a bidirecional trocou de função e então 

liberou H2.  

Esse fato pode ser confirmado no primeiro dia do experimento (0h), na análise 

do comportamento das experiências 1 e 3 (Tabela 5.6), que indicaram que após ser 

inserido o H2, na fase clara (IV - Figura 5.5A) houve consumo médio de 0,225 e 0,250 

µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, seguida de produção média de 0,147 e 0,126 µmolH2.mg 

clorofila a-1.h-1, em fase escura (V - Figura 5.5A), para as experiências 1 e 3, 

respectivamente.  

Concluiu-se então que, no dia 0h, para UTEX 1448, a maior produção de H2 foi 

de 0,147 ± 0,00 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, relacionando-se ao consumo inicial na fase 

clara, em que o poder redutor em excesso gerado pelo consumo de H2 pela hidrogenase 

bidirecional no período de luz, foi rapidamente dissipado pela libertação de H2. Na fase 

escura, com todo o poder redutor acumulado na fase clara, houve troca da função da 

bidirecional, impulsionando a liberação do H2 consumido. 

Essa situação somente foi observada pela ocorrência da injeção de H2 no 

sistema do eletrodo, sendo visualizado somente para a estirpe UTEX 1448. O 

comportamento encontrado foi um diferencial dessa estirpe, não sendo avaliado esse 

tipo de interação associado à atividade da hidrogenase bidirecional na estirpe PCC 7120 

(selvagem). 

A hidrogenase bidirecional é a única hidrogenase presente, em média, até 24 

horas do ensaio (depois de transferir as células de um meio que contém nitrato para um 

meio sem qualquer fonte de nitrogênio combinado), por conta da limitação de nitrogênio 
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no meio de cultura, não havendo ainda até às 24 horas permitido diferenciação celular 

em heterocistos que implica diretamente no aparecimento da hidrogenase de 

assimilação e também na nitrogenase.  

Portanto, atribuiu-se o consumo de H2 nas primeiras 24 horas à hidrogenase 

bidirecional e, através da análise da Figura 5.15B e 5.15C, em que foram mostradas as 

atividades da hidrogenase de assimilação. Foi possível confirmar que não houve sinal 

às 0h e começou a surgir sinal às 24 horas, o que indicou o aparecimento da 

hidrogenase de assimilação a partir desse horário.  

Sendo assim, concluiu-se que o consumo, nas primeiras 24 horas pode estar 

relacionado somente à hidrogenase bidirecional e nas demais horas foi associado tanto 

à bidirecional, como de assimilação.  

Entre as 24 e 48 horas de ensaio, há sinal da atividade da hidrogenase de 

assimilação, confirmado pela análise do Western Immunoblotting (Figura 5.15B) e SDS-

PAGE (Figura 5.15C), o que indica que a hidrogenase de assimilação, ativa nesse 

período, pode ter recirculado o H2 para o interior das células, e o H2 produzido pela 

nitrogenase e pela bidirecional foram neutralizados, anulando a produção de H2 nesse 

período.  

Quanto maior a presença de heterocistos, maiores atividades enzimáticas da 

hidrogenase de assimilação foram encontradas, como foi possível visualizar nas bandas 

do Western Immunoblotting, às 48h e 72h, que apresentaram as maiores taxas de 

consumo de H2, 0,518 ± 0,05 e 0,665 ± 0,13 µmolH2.mg Clorofila a-1.h-1, 

respectivamente. Pode-se então concluir que houve uma relação direta entre o aumento 

do consumo de H2 e o aumento da diferenciação celular.  

Às 72 horas e aos 7 dias de ensaio, foram encontradas taxas pequenas de 

produção de H2, 0,05 ± 0,07 e 0,005 ± 0,00 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1. Essa produção 

pode ser considerada válida, podendo estar relacionada à maior atividade da enzima 

nitrogenase, superando a captação pela hidrogenase de assimilação.  

Aos 7 dias o consumo de H2 foi menor, podendo estar relacionado à maturação 

da cultura, onde tanto as células vegetativas quanto os heterocistos já alcançaram 

equilíbrio no crescimento e, portanto, não necessitam consumir os elétrons disponíveis 

para aplicar como fonte de energia (ATP).  

Portanto, o experimento de consumo de H2 revelou a maior necessidade de 

consumo de H2 na presença da hidrogenase de assimilação, em fase clara, com 

fotossíntese ativa.  
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Figura 5.15 - A: Taxas médias de consumo de H2 em fase clara e produção de H2 em fase escura (0 – 72h) e clara (7dias) para a estirpe de Anabaena sp. 
PCC 7120 (selvagem) (D); B: Análise de proteínas pelo método Western Immunoblotting com reconhecimento da atividade da hidrogenase de assimilação; C: 
Gel SDS- Poliacrilamida corado com Coomassie Blue para normalização dos resultados obtidos no método Western Immunoblotting 

 
*Produção de H2 aos 7 dias em fase clara (PCC 7120 selvagem) 
Fonte: Autora (2016). 
 



84   
 

Avaliação da estirpe Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem): 

 

Para a estirpe Anabaena sp. PCC 7120 (selvagem), foi detectado sinal de presença 

da enzima hidrogenase de assimilação, a partir das 48 horas de ensaio até os 7 dias, sendo 

a maior expressão dessa enzima aos 7 dias, conforme mostrado na análise de Western 

Immunoblotting (Figura 5.16B) e confirmado pelo gel SDS-PAGE corado com Coomassie Blue 

(Figura 5.16C).  

Em relação ao consumo, assim como observado para a UTEX 1448, o consumo na 

PCC 7120 (selvagem) cresceu conforme o decorrer do tempo do experimento, porém maiores 

taxas de consumo foram encontradas às 48h e 72 horas quando comparada com as taxas 

encontradas para a UTEX 1448. Às 72 horas foram encontradas as maiores taxas de consumo 

para ambas as estirpes, sendo para a UTEX 1448 de 0,665 ± 0,13 e para a PCC 7120 

(selvagem) 2,67 ± 0,24 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, consumo quatro vezes maior realizado pela 

PCC 7120 (selvagem).  

Aos 7 dias verificou-se maior reconhecimento da hidrogenase de assimilação pelo 

Western Immunoblotting, confirmada pela relação entre a maior concentração de heterocistos 

nesse período e a maior presença dessa enzima, que somente se encontra ativa na presença 

de heterocistos.   

Em termos de produção de H2 não foi reconhecida produção até às 72 horas, sendo 

possível verificar na estirpe PCC 7120 (selvagem) a produção de 0,50 ± 0,38 µmolH2.mg 

clorofila a-1.h-1 (Figura 5.16D) em fase clara, somente aos 7 dias.  Valores semelhantes foram 

encontrados na literatura, como exemplo o resultado de 0.44 ± 0,08 µmolH2.mg clorofila 

a- 1.h- 1, que utilizou eletrodo de H2 em condições semelhantes às testadas neste estudo 

(LINDBERG, 2011). 

 

5.5 Considerações finais 
 

A Etapa I contribuiu positivamente para o desenvolvimento das demais etapas do 

ensaio, pois o aumento da densidade celular viabilizou o andamento dos ensaios.  

A Fase 3 da Etapa II foi de extrema importância para avaliar o crescimento das 

estirpes em condições limitantes de nitrogênio e na presença de substrato orgânico (frutose 

0,84 gC.L-1). Nessas condições verificou-se o desempenho satisfatório no crescimento das 

culturas de UTEX 1448 e PCC 7120 (selvagem), sendo o mesmo não verificado para a estirpe 

mutante PCC 7120 ΔhypF, retirada dos ensaios nessa fase.   

Como conclusão percebe-se que o método de quantificação de H2 utilizando o 

eletrodo Hansatech foi eficiente para medir as taxas de consumo e produção de H2 a partir da 
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inserção de H2 ao meio. O eletrodo não foi eficiente na quantificação de H2 sem inserção de 

H2 ao meio, supostamente porque a quantidade de H2 produzida pela nitrogenase e/ou pela 

hidrogenase bidirecional é rapidamente consumido por uma hidrogenase de assimilação 

altamente ativa, corroborando observações anteriores que a hidrogenase de assimilação 

constitui um enorme entrave à utilização de cianobactérias para a produção de H2 em larga 

escala... 

A utilização de alta irradiância (2000 µmol fótons.m-2.s-1) se justificou pela forma como 

a metodologia proposta foi realizada, devendo ser emitida para uma pequena fração de tempo 

maior intensidade de irradiância possível para ativar os mecanismos fotossintéticos e demais 

mecanismos que interferem na produção e no consumo de H2 durante o experimento. O uso 

de radiações altas nesse tipo de experiência é uma metodologia padrão e foi verificado em 

demais trabalhos encontrados na literatura.   

O cultivo mixotrófico utilizando frutose à 0,84 gC.L-1 foi realizado com êxito, indicando 

taxas máximas de produção em fase escura de 0,147 ± 0,00 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1, às 0h 

do ensaio para UTEX 1448 (Figura 5.15D) e para estirpe PCC 7120 (selvagem), a maior taxa 

de produção encontrada foi de 0,50 ± 0,38 µmolH2.mg clorofila a-1.h-1 (Figura 5.16D) em fase 

clara, somente aos 7 dias.  

Atribuiu-se essa produção inicial da UTEX 1448 à hidrogenase bidirecional e 

menores taxas de produção foram encontradas nos últimos dias do ensaio (72h e 7dias), 

indicando que a bidirecional produziu H2 superando a reciclagem pela hidrogenase de 

assimilação ativa no processo, resultando em um balanço de H2 positivo. Para a cepa 

PCC7120 (selvagem) o eletrodo não reconheceu produção às 0h sendo esse comportamento 

exclusivo da UTEX 1448.  

Esperava-se, a partir das 24 horas, o início da formação dos heterocistos e 

reconhecimento da atividade da hidrogenase de assimilação, sendo esse fato confirmado 

pelas análises de proteínas, com reconhecimento do anticorpo utilizado (Pinto et al., não 

publicado). Esse anticorpo reconheceu a presença da hidrogenase de assimilação para 

ambas as estirpes, e esse fato indicou que a cultura se adaptou bem às condições de limitação 

de nitrogênio, a partir do cultivo em meio BG-110. Confirmou-se também a funcionalidade do 

anticorpo (Pinto et al., não publicado) no reconhecimento da hidrogenase de assimilação para 

ambas estirpes. Como o anticorpo foi desenvolvido para a PCC 7120, a funcionalidade para 

a estirpe UTEX 1448 foi um fato inovador, indicando que há semelhanças na estrutura da 

hidrogenase de assimilação entre as estirpes avaliadas. 
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Na fase clara, o H2 inserido foi consumido gradativamente, em todas as etapas do 

ensaio, nas três experiências da UTEX 1448 e da PCC 7120, comportamento reconhecido na 

literatura e esperado para essa experiência.  

Comparando-se as taxas de consumo de H2, a estirpe PCC 7120 (selvagem) 

consumiu 4 vezes mais H2, às 72 horas do ensaio, em relação à UTEX 1448. Pode-se concluir 

que quanto maior a adaptação ao meio de cultura com limitação de H2, gradativamente, houve 

maior necessidade de consumo de H2, podendo estar relacionado esse consumo à 

necessidade de maiores quantidades de energia pelo aumento do número de heterocistos ao 

longo do cultivo. As maiores taxas de consumo de H2 foram encontradas às 48h, 72h e 7dias, 

ou seja, no período em que os heterocistos estavam presentes em maior número, para ambas 

estirpes.  

Como se tratam de estirpes selvagens, a UTEX 1448 e a PCC 7120 podem 

apresentar tanto nitrogenase quanto hidrogenases bidirecionais e de assimilação em seu 

metabolismo. As baixas taxas de produção encontradas podem ser justificadas pela presença 

simultânea das duas hidrogenases relatadas. A produção ocorrida pela bidirecional foi 

reciclada pela hidrogenase de assimilação, impedindo que o H2 ficasse dissolvido no meio de 

cultura no momento das medições em vivo e não fosse quantificado.  

O consumo inicial de H2 pelas células indicou que esses microrganismos utilizaram 

o H2 disponível no meio, aumentando o poder redutor, ativando a hidrogenase bidirecional que 

produziu H2. Mesmo com a presença da hidrogenase de assimilação, percebeu-se ainda 

produções às 72h e 7dias, onde a produção pela nitrogenase foi superior à hidrogenase de 

assimilação, podendo esse resultado estar relacionado à presença da fonte de carbono 

orgânico utilizada. 

Na fase final do experimento, quando a cultura atingiu um equilíbrio de fixação de 

nitrogênio, mantendo as necessidades básicas das células, a nitrogenase funcionou 

ligeiramente mais do que a hidrogenase, o que levou à produção de H2. As culturas terem 

sido suplementadas com frutose fez com que o desequilíbrio de carbono fixado para nitrogênio 

fixado fosse ainda maior do que se usássemos apenas o meio BG110.  

As taxas médias de produção de H2 encontradas foram semelhantes aos relatos na 

literatura, sendo reconhecida a capacidade de produção de H2 pelas estirpes estudadas em 

cultivo mixotrófico suplementado com frutose.   

A capacidade dessas estirpes se tornarem futuramente produtoras de H2 em larga 

escala é atualmente descartada, pelas limitações encontradas principalmente nos baixos 

volumes de H2 produzidos, que interferem diretamente na competitividade em relação a outros 

modos de produção.  
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6. CONCLUSÃO 
 
 

A produção de H2 a partir de cianobactérias pode ser considerada de baixo impacto 

ambiental, pois necessita de poucos recursos nutricionais e irradiância, sendo a realização de 

fotossíntese um fator de destaque para esses microrganismos. 

A otimização de biomassa de cianobactérias é importante não somente para a 

investigação da produção de H2, mas para qualquer uso associado a esses microrganismos. 

Atualmente o mercado tem aumentado a diversidade de subprodutos a partir de 

cianobactérias. Relacionado a esse fator, a metodologia aplicada e os resultados de 

otimização para Anabaena sp. UTEX 1448 obtidos no primeiro capítulo deste estudo podem 

ser aproveitados para o melhoramento de produção de biomassa para qualquer ramo de 

atuação em que se utilize essa estirpe de cianobactéria.  

O cultivo mixotrófico é um modo potencial para o aumento da produção de biomassa 

em culturas de cianobactérias e a diversidade de aplicações é um incentivo ao aumento de 

pesquisas nessa área.  

Houve diferença estatística significativa no uso de fontes de carbono na 

produtividade de biomassa, contudo, o teste ANOVA (Tukey, p<0,05) foi inconclusivo na 

comparação entre as concentrações testadas, pois não houve diferença significativa entre as 

concentrações testadas.  

Sugere-se em trabalhos futuros novos testes para otimização das concentrações de 

frutose para que se alcance a concentração de carbono ideal para o crescimento da estirpe 

de Anabaena sp. UTEX 1448.  

As curvas de crescimento da estirpe Anabaena sp. UTEX 1448 auxiliaram 

sobremaneira no resultado final encontrado para otimização da cultura no Capítulo 1 e 

corroboraram para a avaliação da capacidade de produção de H2 no Capítulo 2.  

Para a Anabaena sp. UTEX 1448, ficou demonstrada a capacidade de remoção de 

nutrientes, com remoção de fósforo de 98 %, sendo essa estirpe indicada para aplicações em 

tratamentos de efluentes. Além disso, a taxa de produção de biomassa alcançada e a 

eficiência no tempo de geração (36horas) são indicativos para que estudos com essa cepa 

possam convergir para novas aplicações, como biofertilizantes.   

A utilização de eletrodo de H2 (Hansatech) bem como a avaliação de estirpes 

selvagens e mutantes (Anabaena sp. PCC 7120 ΔhypF) contribuiu para o entendimento dos 

mecanismos biológicos de produção de H2.  

A metodologia do eletrodo foi eficiente na quantificação da produção e consumo de 

H2, sendo recomendada sua utilização em trabalhos que almejam investigar a capacidade de 
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produção de H2 por estirpes de cianobactérias. O eletrodo mesmo sendo um aparelho 

extremamente sensível e que deve ser manuseado de forma correta e padronizada para que 

não haja interferências nos resultados finais obtidos, contribuiu positivamente no melhor 

entendimento dos processos de produção de H2 em cianobactérias.  

Os métodos de quantificação de proteínas Western Immunoblotting e SDS-PAGE 

corado com Coomassie Blue foram essenciais para o entendimento da produção de H2 e 

possibilitaram alcançar outra dimensão na interpretação da atuação da hidrogenase na 

produção de H2.  

O uso do anticorpo primário foi um diferencial ao trabalho e possibilitou confirmar a 

sua eficiência além da aplicação na estirpe que fora destinada, sendo funcional também para 

a estirpe UTEX 1448. 

Comparando as duas estirpes estudadas, a PCC 7120 apresentou taxas de consumo 

e produção superiores às quantificadas para a UTEX 1448. Sendo assim, em termos de 

produção de hidrogênio, a estirpe PCC 7120 (selvagem) gerou melhores resultados que a 

UTEX 1448.  

Foram encontradas pequenas produções de hidrogênio para ambas as estirpes 

estudadas, o que limita a expansão de estudos que as considerem viáveis à aplicação como 

biocombustíveis.  

Considerando os resultados obtidos espera-se que esse estudo possa contribuir no 

aperfeiçoamento de novas pesquisas e tecnologias relacionadas ao cultivo de cianobactérias. 
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