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“Cada pessoa, em sua existência, pode ter duas atitudes: construir ou plantar. Os construtores 

podem demorar anos em suas tarefas, mas um dia terminam aquilo que estavam fazendo. 

Então param, e ficam limitados por suas próprias paredes. A vida perde sentido quando a 

construção acaba. Os que plantam sofrem com as tempestades, as estações e raramente 

descansam. Mas, ao contrário de um edifício, o jardim jamais para de crescer. E, ao mesmo 

tempo em que exige a atenção do jardineiro, também permite que, para ele, a vida seja uma 

grande aventura.” 

Paulo Coelho. 

 

 

 

 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Dios por bendecirme en esta experiencia, por llevarme a conocer grandes personas, 

por las enseñanzas y porque hizo realidad este sueño.  

Al profesor João Carlos Monteiro de Carvalho, quien me enseño a crecer y a 

formarme con sus lecciones y experiencias. Gracias por el esfuerzo, la dedicación, la 

paciencia, la confianza y la motivación con la frase “tudo vai dar certo”, que han logrado que 

pueda culminar este trabajo lleno de emociones con éxito. 

A CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior) por el 

apoyo financiero a través de la beca de maestría otorgada.  

Agradezco a mis papás, y a mi hermano Sebastián, quienes me acompañaron y 

apoyaron en esta aventura de forma incondicional, dejándome el camino disponible para que 

yo pudiera lograr mi sueño. Gracias por motivarme y darme la mano cuando sentía que no 

podía seguir, aunque a veces fuera difícil soportar la distancia. Ahora puedo decir que este 

trabajo lleva mucho de ustedes.  

A mi perro, llamado Lucas, por estar en mi vida. Gracias por no olvidarme y 

mostrarme tu felicidad en todas las bienvenidas. 

A mi hermano Jairo y a mis abuelos, quienes me acompañaron en esta aventura de 

forma incondicional, estando conmigo en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en 

donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todas sus bendiciones. 

A mi familia en general, que siempre estaba pendiente de mi, apoyándome a unos 

cuantos km de distancia. 

A Marcelo por estar siempre dispuesto a ayudarme, por la paciencia, el apoyo y el 

ánimo que me brindó. A Lauris y Johanna, por permitirme entrar en sus vidas durante estos 

años, gracias por las aventuras vividas, por las conversaciones, el apoyo y nuestras reuniones 

de comidas. 

A Thiago, por apoyarme desde el comienzo de esta aventura, gracias por el ánimo y la 

compañía en los momentos más difíciles. A mi compañera de lucha Luisa, gracias por estar 

siempre pendiente de mí, por su apoyo que aunque estando lejos siempre se sentía cerca. A 

Marcela, por su ayuda y compañía en este camino que emprendimos fuera de casa. 

A Julianita, Mónica y Adriana que aunque nos hemos distanciado un poco, siempre las 

tengo presentes. 



A mis papás brasileros Elisângela, Josemir e Eleane, ustedes llegaron en el momento 

correcto para apoyarme, ayudarme, cuidarme y aconsejarme. 

A Roger, Drochss, Darío, Rubén y Víctor por el apoyo, las enseñanzas y los momentos 

vividos. 

Y finalmente, a todos los que directa o indirectamente contribuyeron para la 

realización de este trabajo.  



RESUMO 

 

MORA; L.S.P. Avaliação do crescimento de Botryococcus braunii em reator tubular 

empregando diferentes concentrações de fontes de nitrogênio e fósforo. 2014. 74 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

2014. 

As microalgas são organismos unicelulares, eucariotos, simples em estrutura, 

fotossintetizantes, que requerem principalmente luz, água e nutrientes inorgânicos para seu 

crescimento.  Estes micro-organismos podem converter eficientemente dióxido de carbono em 

biomassa e certos compostos bioativos com aplicações nas indústrias alimentícia, 

farmacêutica e cosmética. Botryococcus braunii é uma espécie de microalga capaz de 

sintetizar e armazenar lipídios, incluindo ácidos graxos, epóxidos, alquilfenol, éter e 

hidrocarbonetos de cadeia longa. O conteúdo lipídico pode alcançar de 15% a 75% da 

biomassa seca, sendo que os ácidos graxos livres representam mais da metade deste extrato. 

Os parâmetros como carbono inorgânico, nitrogênio, vitaminas e sais são vitais para o 

crescimento de microalgas, exercem influência tanto no crescimento como na composição da 

biomassa. Assim, este trabalho tem a finalidade de verificar a influência das quantidades de 

nitrato de sódio e de fosfato de potássio dibásico no crescimento e composição da microalga 

Botryococcus braunii, onde serão avaliados parâmetros cinéticos e de crescimento, bem como 

a composição da biomassa. Os diferentes meios de cultivo avaliados para o crescimento da 

microalga mostraram a importância da influência da salinidade no crescimento e composição 

da biomassa de B. braunii, sendo o meio Chu encontrado como o melhor meio para o 

crescimento, no qual para uma otimização do crescimento e produção de biomassa foram 

utilizadas diferentes concentrações de fontes de nitrogênio e fósforo. Com uso de meio Chu, 

foi possível a obtenção de concentrações celulares de 4962,9mg.L
-1

 em fotobiorreator tubular, 

com correção da concentração das fontes de nitrogênio e fósforo de acordo com o crescimento 

celular. Nas várias concentrações de nitrogênio e fósforo avaliadas, foi encontrada uma 

concentração de lipídios numa faixa de 32,56 a 36,93%, onde foram encontrados os seguintes 

ácidos graxos C11:0; C14:1; C16:0; C16:1; C17:1; C18:0; C18:1n9; C18:2n6; C20:0; 

C18:3n6; C20:1 e C18:3n3. 

 

Palabras chaves: Botryococcus braunii, cultivo descontínuo alimentado, ácidos graxos, 

salinidade 



ABSTRACT 

 

 

MORA; L.S.P. Evaluation of growth of Botryococcus braunii in tubular reactor using 

different concentrations of nitrogen and phosphorus sources. 2014. 74 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2014. 

 

Microalgae are unicellular photosynthetic organisms, eukaryotes, simple in structure, 

requiring mainly light, water and inorganic nutrients for growth. These micro-organisms can 

efficiently convert carbon dioxide into biomass and certain bioactive compounds with 

applications in food, pharmaceutical and cosmetic industries. Botryococcus braunii is a 

microalga capable of synthesizing and storaging lipids, including fatty acids, epoxides, ether, 

and hydrocarbons. Lipid content can reach 15% to 75% of dry matter, and free fatty acids 

represent more than half of this extract. Parameters such as inorganic carbon, nitrogen, 

vitamins and salts are important parameters regulating algal growth and the composition of 

biomass. This work aims to study the influence of the amounts of sodium nitrate and 

potassium phosphate dibasic in the growth and composition of microalgae Botryococcus 

braunii, by evaluating kinetic and growth parameters, as well as biomass composition. The 

culture media evaluated for the growth of microalgae, showed the importance of the influence 

of salinity on growth and biomass composition of Botryococcus braunii. Chu medium was 

found as the best medium for growth, for which an optimization of growth and biomass 

concentrations different sources of nitrogen and phosphorus was used. Using the Chu 

medium, it was possible to obtain cell concentrations of 4962.9mg.L
-1

 in tubular 

phobioreactor, with correction of concentrations of both nitrogen and phosphorus sources 

according to cell growth. Taking into account the various nitrogen and phosphorus evaluated, 

A concentration of lipids was found in a range from 32.56 to 36.93%, where the fatty acids 

are: C11:0; C14:1; C16:0; C16:1; C17:1; C18:0; C18:1n9; C18:2n6; C20:0; C18:3n6; C20:1 

and C18:3n3. 

 

Keywords: Botryococcus braunii, fed-batch cultivation, fatty acids, salinity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As microalgas são organismos fotossintetizantes unicelulares, eucarióticos simples em 

estrutura, filamentosos ou coloniais, que requerem principalmente luz, água e nutrientes 

inorgânicos para o crescimento (XU et al., 2009). 

 

Têm vantagens sobre as plantas em vários aspectos fisiológicos e bioquímicos, por 

exemplo: maior eficiência de conversão fotossintética da luz solar (maiores rendimentos); 

suas vias biossintéticas podem ser manipuladas e direcionadas para a produção e acúmulo dos 

compostos necessários, por meio da alteração das condições de cultivo e estresses ambientais 

(HU et al., 2008); ausência da estrutura de suporte (lignina), que suprime a necessidade de 

pré-tratamento e reduz os custos industriais (LYND et al., 2008); e diversidade ecológica, 

genética, morfológica e metabólica (DISMUKES et al., 2008). 

 

Vários estudos confirmam que as transformações no crescimento industrial tanto de 

ordem espacial quanto na relação com os recursos naturais e consumo de energia, 

potencializaram a degradação ambiental, gerando cada vez mais resíduos e elevando a 

utilização destes recursos, os quais estão tornando-se escassos e muitas vezes encontram-se 

poluídos e degradados, impossibilitando a sua utilização de forma segura e eficiente 

(BARCELLOS et al., 2009; DAL MAGRO et al., 2010). Diante disso, busca-se desenvolver 

novas alternativas e técnicas de processos eficientes na remedição do meio ambiente, para que 

a atividade industrial seja menos impactante a este. Por isto, os processos biológicos 

tornaram-se uma alternativa interessante no combate à poluição e na geração de novos 

produtos, uma vez que esses processos utilizam-se do metabolismo microbiano para a 

remoção e degradação de substâncias (orgânicos e inorgânicos, gasosas, solúveis ou 

insolúveis), remoção de poluentes, ou a transformação de matérias primas gerando produtos 

menos nocivos ao meio ambiente, mediante mecanismos como a absorção, adsorção, troca 

iônica e precipitação (GADD, 2008). 

 

Dióxido de carbono é um poluente liberado no ar pelas empresas, e, juntamente com 

outros gases, agrava o efeito estufa. O cultivo de microalgas demanda o consumo de carbono 

de fontes industriais, contribuindo para a biofixação do CO2 (SCHMITZ et al, 2012). A 
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biofixação deste gás tem provado ser um método eficiente e econômico, principalmente 

devido à capacidade fotossintetizante das microalgas (RADMANN; COSTA, 2008). Além 

disso, estes micro-organismos podem converter CO2, derivado da queima de material 

orgânico ou de vias metabólicas de micro-organismos de uso industrial, em biomassa, ou uma 

variedade de compostos derivados desta, como ácidos graxos, pigmentos, vitaminas, minerais, 

antioxidantes, polissacarídeos e certos compostos bioativos com aplicações nas indústrias 

alimentícia, farmacêutica e cosmética (MORAIS; COSTA, 2007; XU et al., 2009). 

 

 A biomassa íntegra ou modificada pode ainda ser usada para alimentação animal ou 

humana, como fertilizante orgânico e na geração de eletricidade através da incineração. Além 

disso, as microalgas são capazes de melhorar o conteúdo nutricional de preparações 

alimentícias convencionais, afetando positivamente a saúde de seres humanos e animais, 

devido à sua composição química. Os hidratos de carbono em microalgas podem ser 

encontrados sob a forma de amido, glicose, açúcares e outros polissacarídeos. Sua 

digestibilidade total é elevada, pelo qual, não existe nenhuma limitação ao uso de microalgas 

em pó integral em alimentos ou rações, com indicações de quantidades máximas estabelecidas 

por agências controladoras, como ANVISA, por exemplo. Ao mesmo tempo, o conteúdo 

médio de lipídios das microalgas varia na faixa de 1-70% de massa seca. Estes lipídios são 

compostos de glicerol, açúcares, bases esterificadas, ácidos graxos saturados ou insaturados. 

Alguns ácidos graxos das famílias ω3 e ω6 são de particular interesse. Microalgas também 

representam uma valiosa fonte de quase todas as vitaminas essenciais e são ricas em 

pigmentos como clorofila, carotenóides e ficobiliproteínas. Estas moléculas têm uma ampla 

gama de aplicações comerciais. Assim, as composições das microalgas têm qualidades 

interessantes, que podem ser aplicadas em nutrição humana e animal (BECKER, 2007; RAJA 

et al., 2008; SPOLAORE et al., 2006). 

 

A produção das microalgas oferece uma série de vantagens a partir de uma perspectiva 

industrial, tendo um alto valor agregado, pelo qual, está ganhando importância nos últimos 

anos, mas a sua ampla aplicação industrial ainda requer estudos para melhorar os métodos, a 

fim de ser economicamente competitivo no mercado (RANGA et al, 2010), incrementando-se 

desta maneira o interesse comercial na biotecnologia de microalgas. 
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Adicionalmente, esses micro-organismos podem ser utilizados no tratamento de águas 

residuárias através da remoção de contaminantes como amônia, nitratos e fosfatos (AN et al., 

2003). 

 

Essas microalgas poderiam ser produzidas com baixo custo, uma vez que o principal 

constituinte celular, carbono, apresenta baixo custo ou até mesmo custo desprezível se levar 

em conta que o gás carbônico oriundo de fermentações alcoólicas das usinas brasileiras é 

descartado ao ambiente através de tubulações e que poderia ser aproveitado nesses cultivos 

(CARVALHO et al, 2009). Particularmente, a microalga Botryococcus braunii tem sido 

relatada como boa produtora de ácidos graxos insaturados (ácido oléico, linolênico) e 

saturados (ácido palmítico, octacosanoico, láurico, mirístico, pentadecanóico, hexadecanóico) 

de interesse alimentar. Considerando a diversidade e a quantidade de moléculas que 

Botryococcus braunii pode produzir, estudos de condições de cultivo deste micro-organismo, 

bem como avaliação das biomassas produzidas sob diferentes condições experimentais, 

precisam ser realizados, de modo que ele possa ser fonte de moléculas de interesse industrial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Botryococcus braunii 

 

 

2.1.1 Classificação científica 

 

Dominio: Eukaryota 

Divisão: Chlorophyta 

Classe: Trebouxiophyceae 

Família: Botryococcaceae 

Gênero: Botryococcus 

Espécie: braunii 

(KUTZING, 1849; SENOUSY et al., 2004) 

 

As microalgas pertencentes à divisão Chlorophyta ou algas verdes atingem um grande 

grupo de organismos com uma ampla variabilidade morfológica e características 

microscópicas e macroscópicas. Possuem clorofilas a e b e vários carotenóides, que podem 

ser sintetizados e acumulados fora do cloroplasto em condições de deficiência de nitrogênio 

ou outras formas de stress, produzindo uma coloração laranja ou vermelha na alga. A 

Clorofila a é o pigmento primário fotossintético em todas as algas e a única clorofila das 

cianobactérias e as microalgas pertencentes à divisão a Rhodophyta. As divisões Clorophyta e 

Euglenophyta contêm também clorofila b; e clorofilas adicionais da forma c, d, e e podem ser 

encontrados em diversas algas marinhas e diatomáceas de água doce. A quantidade total de 

clorofila nas algas está na faixa de 0,5-1,5% do peso seco (BRODIE; LEWIS, 2007; 

RICHMOND, 2004).  

 

O grupo inclui flagelados cocóides, unicelulares ou coloniais, filamentos 

multicelulares ou multinucleados. A maioria das espécies tem fases flageladas. Os flagelos 

são apicalmente inseridos na célula. As algas verdes são principalmente de água doce, mas 

um amplo número pode crescer em águas marinhas, terrestre (inclusive sobre o solo e as 

rochas) e habitats subaéreos. Algumas espécies crescem em associações simbióticas 
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(principalmente, liquens). A reprodução sexual também está presente e é do tipo oogamia 

isogamia. No entanto, algumas espécies podem se reproduzir assexuadamente através da 

divisão celular ou a formação de esporos. As algas verdes são uma linhagem eucariótica que 

se caracteriza pela presença de cloroplasto com duas membranas e se reproduzem por 

conjugação ou mitose. Tem como material de reserva o amido (polissacarídeo), que é 

armazenado no pirenóide (compartimentos subcelulares encontrados em cloroplastos), e 

parede celular de celulose. O cloroplasto contém duas membranas e se reproduzem por 

conjugação ou mitose (divisão simples). As paredes celulares geralmente contêm celulose 

(METTING, 1996; BRODIE; LEWIS, 2007; RICHMOND, 2004). 

 

 

2.1.2 Características 

 

Botryococcus braunii é uma microalga verde com ampla distribuição pelo mundo, 

habitando ambientes de água doce, lagoas, represas, zonas temperadas, alpina ou tropical. 

Cresce formando colônias irregulares a partir de 30µm a 2mm de tamanho, constituídas por 

células elípticas de 6-20µm de diâmetro e comprimento de 2,5-8µm piriformes, unidas por 

uma matriz mucilaginosa transparente, várias colônias podem ser ligadas umas às outras por 

meio de fios finos hialinos e refringentes (ACHITOUV et al., 2004; LI et al., 2005; 

METZGER et al, 1999, 1991). 

 

 

 

Figura 1 – Botryococcus braunii UTEX 2441 (25,2x). 
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2.1.3 Composição da biomassa de B. braunii e suas possíveis aplicações  

 

Esta microalga é capaz de sintetizar e armazenar lipídios, incluindo ácidos graxos, 

epóxidos, alquilfenol, lipídios éter e hidrocarbonetos de cadeia longa que podem alcançar de 

15% a 75% da biomassa seca (ACHITOUV et al., 2004; LI et al., 2005).  

 

Na composição também se encontram os carotenóides, moléculas com atividade 

antioxidante que têm a capacidade de eliminar radicais livres, protegendo as células e tecidos 

de danos oxidativos (RANGA et al., 2006). Os principais são luteína (64,1%) e β-caroteno 

(25,1%), que são encontrados a partir do início da fase estacionária (DAYANANDA et al., 

2007b). A luteína, que é produzida por B. braunii, é considerada um agente ativo para a 

prevenção de doenças crônicas, tais como cataratas (degeneração macular) e aterosclerose. 

Também é usada como aditivo em avicultura e como corante alimentar. Sendo assim, B. 

braunii pode ser usado em vários suplementos farmacêuticos e nutracêuticos (RANGA et al., 

2006). 

 

Esta espécie de microalga produz grandes quantidades de lipídios que se situam 

principalmente em dois sítios na célula; na parede celular (exterior) e intracelular. Os lipídios 

contêm diversos tipos de hidrocarbonetos, triglicerídeos e pigmentos (ISHIMATSU, et al., 

2012). 

 

Dependendo do tipo de hidrocarboneto obtido, pode ser classificada em três 

variedades diferentes (A, L e B). A variedade A produz hidrocarbonetos ímpares, n- 

alcadienos, mono-, tri-, tetra- e pentanos, que são derivados de ácidos graxos de C23 a C33 (até 

61% da biomassa seca), L produz hidrocarbonetos tetraterpenoides C40 (2 a 8% da biomassa 

seca) e a B produz hidrocarbonetos poli-insaturados ramificados, C30 a C37 chamados 

botriococenos (26 a 86% da biomassa seca), sendo estes últimos promissores fontes 

renováveis de energia. Além disso, esta espécie pode produzir exopolissacarídeos 

(DAYANANDA et al., 2007a). 

 

Nas três variedades, a produtividade dos hidrocarbonetos é maior durante a fase 

exponencial. Assim, a produção de hidrocarbonetos parece ser uma característica normal de 

Botryococcus braunii (VILLARREAL-ROSALES et al., 1992). 
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A Food and Agriculture Organization (FAO) e a World Health Organization (WHO) 

recomendam desde 1994 que um organismo humano deve ingerir 3% de ácidos graxos 

essenciais, principalmente Omega-3 e Omega-6, com base na energia total consumida de 

2.000 calorias/dia. Em 1975, a FAO e a WHO recomendam que a fórmula infantil deve imitar 

ao leite materno, com particular referência para os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), 

pelo que o leite materno humano é rico em ácido araquidônico (ARA) e ácido 

docosahexaenoico (DHA) (WARD; SINGH, 2005). 

 

Atualmente, óleos e gorduras alimentares são cuidadosamente avaliados pelos 

tecnólogos de alimentos, nutricionistas, bioquímicos, comunidade médica e consumidores, 

por sua estreita relação com a saúde, pela presença de ácidos graxos trans em gorduras 

hidrogenadas. 

 

A hidrogenação é amplamente utilizada para transformar óleos líquidos em gordura 

semi-sólida. Este procedimento é feito para melhorar as características físicas e sensoriais dos 

alimentos. No entanto, uma série de investigações mostra que essas gorduras podem causar 

sérios problemas cardíacos, câncer, esclerose múltipla, fibrose cística e uma variedade de 

problemas associados com obesidade. 

 

Como resultado, vem sendo enfatizada a importância da ingestão de ácidos graxos 

omega-3, a redução de ácidos graxos saturados e, mais recentemente, o controle da ingestão 

de ácidos graxos trans. 

 

Os PUFAs são componentes essenciais dos organismos eucariotas. Estes conferem 

flexibilidade, fluidez e propriedades de permeabilidade nas membranas. Entre alguns 

exemplos dos PUFAs se encontram o ácido araquidónico (ARA), ácido docosahexanóico 

(DHA) o ácido eicosapentaenóico (EPA). O ARA é o PUFA mais abundante no ser humano, 

está presente em órgãos, tecido muscular e sangue. O DHA é um ácido graxo encontrado em 

tecidos ao longo do corpo, é um dos principais ácidos graxos da retina do olho e do cérebro, e 

é um componente essencial do tecido do coração. Assim o DHA é importante para o 

desenvolvimento correto do cérebro e olho em lactentes e tem sido demonstrado que é 

necessário para a saúde cardiovascular em adultos. O ácido eicosapentaenóico (EPA) tem um 

efeito benéfico sobre o sistema cardiovascular, e está sendo estudado no tratamento de 

desordens do cérebro, incluindo a esquizofrenia e para condições específicas de câncer. Os 
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PUFAs contidos nos fosfolipídios (PL) das membranas são precursores para a síntese de 

prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos que se ligam aos receptores específicos 

acoplados à proteína G e sinalizam respostas fisiológicas celulares como a inflamação, a vaso-

dilatação, a pressão arterial, dores e febre. Conseqüentemente, os PUFAs e seus derivados e 

análogos são alvos neutracêuticos e farmacêuticos importantes (SPOLAORE et al., 2006; 

WARD; SINGH, 2005). 

 

DHA45 é um óleo de grau alimentar refinado de mais de 95% de triglicerídeos, e é 

produzido através de um processo de fermentação controlada de múltiplos passos e um 

método de refinação do óleo comestível padrão utilizando uma estirpe protista marinha, 

Ulkenia sp. Esta espécie de microalga pertencente a Familia Thraustochytriaceae, não é 

patogênica nem toxigênica, testes analíticos do óleo confirmam a ausência de toxinas 

conhecidas das algas. O DHA45 contém cerca de 45% de ácido graxo ω3, ácido palmítico 

~35%, quantidades menores de ácido graxo ω6 e ácido docosapentaenóico  ~11%. DHA45 

contém uma quantidade muito baixa de materiais não saponificáveis (<0,9%) como os 

esteróis. Para garantir a estabilidade, o óleo formulado contém um anti-oxidante apropriado 

(por exemplo, uma mistura de tocoferóis), conforme permitido pela Food and Drug 

Administration (FDA) para utilização em óleos comestíveis. DHA45 satisfaz as 

especificações de qualidade alimentar e de controle de qualidade que são adequados para um 

óleo comestível refinado para uso como ingrediente alimentar (KROES et al., 2003). 

 

Microalgas podem conter quantidades significativas de lipídios que se assemelham 

com óleos vegetais e de peixes, podendo, portanto, ser consideradas como um substituto em 

potencial na nutrição humana e animal, assim como servir de matéria prima na produção de 

suplementos alimentares, nutracêuticos, medicamentos, e cosméticos. Além disso, após um 

processo de extração dos ácidos graxos de interesse, o excedente poderia ser utilizado para 

produção de biocombustível. 

 

O teor de ácidos graxos livres de Botryococcus braunii representa 54% do total do 

extrato lipídico (FANG et al., 2004). Os ácidos graxos encontrados em maior quantidade são 

palmítico (16:0) e oléico (18:1), constituindo 40,59% e 22,29%, respectivamente. A 

composição de ácidos graxos saturados obtidos por Botryococcus braunii no estudo de 

Dayananda et al., (2007b) é semelhante à composição do óleo de palma, que apresenta ácido 

laúrico (1,1%), mirístico (1,0%), palmítico (40,7%) e esteárico (5,0%). Além disso, o teor de 



  24 

ácidos graxos insaturados no óleo de palma (52,2%) (GRIMALDI et al., 2005) é da mesma 

ordem de grandeza que o encontrado na biomassa de B. braunii (50,0%) (DAYANANDA et 

al., 2007b). Dessa forma, a fração de ácidos graxos da biomassa desta microalga poderia ser 

uma alternativa futura para o uso do óleo de palma e seus derivados na indústria alimentícia. 

 

 

2.1.4 Requerimentos do crescimento 

 

Botryococcus braunii requer carbono inorgânico, nitrogênio, luz, vitaminas, sais e 

água para crescer (LI et al., 2005). 

 

Fonte de nitrogênio 

 

Os micro-organismos fotossintetizantes podem assimilar diferentes fontes de 

nitrogênio orgânicas e inorgânicas. Como exemplo das fontes orgânicas encontramos 

aminoácidos, purinas, ornitina, e dentre as inorgânicas estão sais de amônio e de nitrato 

(BERMAN; CHAVA, 1999). 

 

De acordo com Zhila et al. (2011) Botryococcus braunii acumula lipídios como os 

triglicerídios e ácidos graxos. Estes podem apresentar mudanças na composição sob 

limitações de nitrogênio, pois o ácido α-linoleico diminui, enquanto o ácido oleico e os ácidos 

graxos saturados aumentam. 

 

Na variedade B foi encontrado que a amônia inibe a síntese dos botriococenos, 

enquanto a síntese de alguns aminoácidos foi favorecida. Por outro lado, a variedade A é 

capaz de usar o nitrito em vez de nitrato (METZGER et al., 2005). 

 

Fontes de carbono 

 

Além do nitrogênio, a fonte de carbono é outro fator importante para o crescimento, 

sendo o composto de maior quantidade na biomassa, representando aproximadamente 50% da 

biomassa seca. 
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Chojnacka e Márquez-Rocha (2004) classificaram os cultivos dependendo da fonte de 

carbono usada e a utilização de energia luminosa, podendo-se dividir os cultivos em 

heterotróficos, autotróficos e mixotróficos. No caso de cultivos heterotróficos, o carbono 

orgânico é usado tanto como fonte de energia, como constituinte de biomassa. Nos cultivos 

autotróficos, a fonte energética é a luz, a qual permite a redução do carbono inorgânico (CO2), 

formando substâncias orgânicas, constituintes das células. 

 

 No cultivo mixotrófico, a energia é suprida tanto pelo carbono orgânico adicionado, 

como pela luz. 

 

De acordo com Tanoi et al. (2011), Botryococcus braunii tem a capacidade de crescer 

em cultivos heterotróficos, autotróficos e mixotróficos, pois esta microalga cresce em meios 

com glicose e manose sob condições de luz ou escuro. 

 

Fonte de carbono orgânico (crescimento heterotrófico) 

 

Segundo Tenaud et al. (1989), o gênero Botryococcus tem a capacidade de utilizar 

substratos orgânicos. A capacidade da microalga para usar carbono orgânico como fonte de 

energia é importante, pois pode aumentar a velocidade específica de crescimento (TANOI et 

al., 2011). No entanto, nesse caso, deve-se considerar os riscos de contaminação com 

bactérias. 

 

Fonte de carbono orgânico e inorgânico (crescimento mixotrófico) 

 

Os organismos fotossintetizantes podem fixar o CO2 atmosférico. O gás de combustão 

tem CO2 que pode ser utilizado como substrato para o cultivo das algas beneficiando a 

proteção ambiental. Conforme Tenaud et al. (1989) o gênero Botryococcus tem a capacidade 

de assimilação de carbono inorgânico e acetato. Adicionalmente, Weetall (1985) descreveu 

que a espécie de Botryococcus braunii da UTEX (Texas Culture Collection) não cresce sob 

ausência de luz, mas a adição de glicose, frutose, manose, galactose, sacarose, entre outras 

fontes orgânicas permite o crescimento desta alga. 
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Tanoi et al. (2011) também verificaram que compostos como a glicose e a manose são 

eficazes como fontes orgânicas de carbono, pois promovem o crescimento sob condições de 

luz ou escuro. As células cultivadas com glicose, na presença ou ausência de luz, 

apresentaram mudança na distribuição de ácidos graxos no interior das células, pois este 

composto melhorou a acumulação do óleo nas células, apresentando um alargamento nos 

grânulos. Além disso, demostraram que a velocidade de crescimento nos cultivos 

mixotróficos foi maior do que naqueles cultivos em condições de autotrofia ou hetorotrofia. 

 

Fonte de carbono inorgânico (crescimento autotrófico) 

 

Como comentado anteriormente, neste tipo de cultivo, somente carbono inorgânico, na 

forma de CO2, bicarbonato e/ou carbonato é adicionado no meio de cultivo. No estudo 

realizado por METZGER et al. (2005), foi observado que os experimentos feitos com ar 

enriquecido com 1% de CO2 levou a maior crescimento e produção de hidrocarbonetos. O que 

também foi observado por Ge et al. (2011), pois os resultados mostraram que a microalga 

pode crescer sem qualquer inibição sob todas as concentrações de CO2 testadas (2-20%)  com 

uma taxa de aeração de 0,2 vvm, sem o ajuste do pH (6-8). No entanto, a suplementação do 

meio de cultura com bicarbonato não diminuiu o tempo de geração (METZGER et al., 2005). 

 

Fontes de enxofre 

 

Os gases provenientes da combustão contêm cerca de 100-300ppm de SO2. Em meio 

aquoso, SO2 leva à formação de bissulfito e sulfito, que podem ser inibitórios no crescimento 

de algas, dependendo do pH e da concentração. Por isso, é preciso conhecer os efeitos do 

bissulfito e sulfito no crescimento e tolerância das algas em cultivos alimentados com gases 

de combustão.  

 

Yang et al. (2004) verificaram que dentro de um intervalo de concentrações de 0-

0,8mmol.L
-1

 do bissulfito e de  0-3,2mmol.L
-1

 do sulfito estes compostos podem fornecer 

fonte de enxofre para o crescimento da microalga sem apresentar efeitos inibitórios. 
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Parâmetros físico-químicos 

 

Os parâmetros como carbono inorgânico, nitrogênio, vitaminas e sais (oligonutrientes) 

são vitais para o crescimento de microalgas, mas também é necessário um bom equilíbrio 

entre os parâmetros operacionais tais como temperatura, intensidade de luz e pH, os quais 

influenciam as velocidades de crescimento e formação de produto. Por isso, devem ser 

otimizados para que o crescimento e a produção lipídica das linhagens sejam ótimos. 

 

 

2.1.5 Meio de cultura 

 

Estudos anteriores mostram que o meio de cultura Chu 13 modificado é o mais 

favorável para esta espécie de microalga. Neste, a concentração de fosfato não é um fator 

limitante para o crescimento. Um aumento na concentração de nitrato na fase exponencial 

leva a uma diminuição na produção de hidrocarbonetos, mas um aumento da biomassa 

formada (LARGEAU et al., 1980; METZGER et al., 2005). Nessa mesma abordagem, 

Solovchenko também constatou que a deficiência de nitrogênio é um fator essencial para o 

acúmulo de óleo (SOLOVCHENKO et al., 2008). 

 

 

2.1.6 Outros aspectos 

 

O aprisionamento das colônias em alginato de cálcio tem algumas vantagens em 

relação às culturas em suspensão livre: melhoria na atividade fotossintética, proteção contra a 

fotoinibição pela alta irradiância e um aumento da produção de hidrocarbonetos. Por outro 

lado, pode levar a diminuição da produção de biomassa. Além disso, a estabilidade das esferas 

de alginato de cálcio durante um período longo não é favorável, não sendo recomendado para 

uso em culturas de grande escala (METZGER et al., 2005). 

 

Os herbicidas são substâncias comumente utilizadas em atividades agrícolas, sendo 

frequentemente liberados ao ecossistema aquático e atmosférico, contaminando e sendo 

perigosos para os organismos residentes. Portanto, é importante determinar o efeito desses 

compostos no crescimento e produção de hidrocarbonetos de B. braunii para cultivos abertos.  
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Segundo Deng et al. (2012), o crescimento da alga foi significativamente afetado por 

alguns herbicidas, como por exemplo o diuron (3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetil-ureia), 

herbicida mais tóxico. Fluridone (1-metil-3-fenil-5-[3-(trifluormetil)-fenil]-4(1H)-piridinona) 

não afetou o crescimento a 0,1mg.L
-1

, mas diminuiu o teor de hidrocarbonetos (de 34,9 a 

13,2%). O tiobencarb (dietiltiocarbamato de S-4-clorobenzila) não inibe a alga a 0,1mg.L
-1

, 

mas pode inibir o crescimento e teor de hidrocarbonetos (de 34,9 a 7,8%) a 1mg.L
-1

.  

 

No entanto, no estudo realizado por Yonezawa et al. (2012), as águas residuais da 

produção de soja facilitaram o crescimento de B. braunii pois a biomassa  final obtida foi 2,19 

vezes maior (2,92g.L
-1

)  no cultivo utilizando esta água residual, indicando que é um 

promotor do crescimento onde algumas proteínas podem ser absorvidas pelas células para 

promover o crescimento. No entanto, algumas destas proteínas também podem inibir o 

crescimento na fase lag, como foi observado na espécie BOT-22. 

 

 

2.2 Dispositivo de cultura e condições de cultivo 

 

Existe uma ampla variedade de biorreatores utilizados para o cultivo de microalgas 

(LEE, 2001). Os fotobiorreatores abertos são os mais comuns. São relativamente baratos de se 

construir e a operação é fácil. No entanto, a contaminação e as condições ambientais são 

difíceis de se controlar; também a densidade de células viáveis é relativamente baixa, devido 

aos efeitos de sombreamento. Além disso, extensas áreas de terra para implantação são 

necessárias. Nesse sentido, numerosos estudos mostram que uma decisão importante é usar 

fotobiorreatores fechados para o cultivo de microalgas. Atualmente, os fotobiorreatores 

fechados são os mais indicados para o cultivo em larga escala de microalgas (AMARO et al., 

2011).  

 

O fotobiorreator tubular consiste em um conjunto de tubos transparentes que são 

normalmente feitos de plástico ou vidro. Esta matriz tubular (coletor solar) permite a captação 

de luz solar pelos micro-organimos para a realização da fotossíntese. A suspensão de 

microalgas é continuamente bombeada e distribuída a partir de um reservatório (coluna de 

degaseificação) para o coletor solar e volta para o reservatório. O fotobiorreator normalmente 

é operado continuamente durante todo período de crescimento microbiano. A coluna de 
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degaseificação é continuamente arejada para retirar o oxigênio acumulado durante a 

fotossíntese (LI et al., 2008; YUSUF, 2008). 

 

Devido ao fato de muitas linhagens de B. braunii crescerem numa ampla variedade de 

condições e a produção de lipídios ser diferente não só entre as linhagens, mas também de 

acordo com as condições ambientais ou de cultivo (PAL et al., 1998), neste trabalho, serão 

avaliadas as quantidades de nitrogênio e fósforo adicionadas nos cultivos. Espera-se, desse 

modo, que possa ser encontrada a melhor relação entre o fornecimento de nitrogênio e 

fósforo, para o crescimento e a formação de biomoléculas de reserva, particularmente, ácidos 

graxos, bem como na composição desta fração. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 Este trabalho teve como principal objetivo verificar a influência das quantidades de 

nitrato de sódio e de fosfato de potássio dibásico no crescimento e composição da 

microalga Botryococcus braunii. 

  

 Para atender ao objetivo principal os seguintes objetivos específicos foram: 

 

 Verificar, dentre meios utilizados para cultivo de microalgas, o que favorece o 

crescimento de B. braunii 

 Verificar o crescimento de B. braunii em frascos Erlenmeyer com diferentes 

quantidades de nitrogênio e fósforo 

 Verificar o crescimento de B. braunii em fotobiorretores com diferentes 

quantidades de nitrogênio e fósforo, com correção da concentração de nitrogênio e 

fósforo 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Micro-organismo 

 

Botryococcus braunii UTEX 2441 (linhagem A, EROGLU et al., 2011), proveniente 

da Universidade do Texas. 

 

 

4.2 Manutenção de Botryococcus braunii 

 

Para a manutenção da microalga, foi inoculada uma pequena quantidade de biomassa 

em tubos de ensaio contendo 10mL de meio sólido Bold 3N modificado (UTEX, 2011), sendo 

mantidos a uma temperatura de 25±1ºC (LI et al., 2005).  

 

 

4.3 Determinação do comprimento de onda para medidas de absorbância 

 

A determinação do comprimento de onda foi realizada numa faixa de 500-700nm, por 

triplicata a partir de 3mL da suspensão da microalga.  

 

 

4.4 Elaboração da curva de calibração 

 

Foi construída uma curva de calibração, correlacionando a absorbância de uma 

suspensão com a correspondente concentração celular, em massa seca. Obtendo-se a equação 

da reta.  

 

 

O valor da concentração de uma determinada amostra foi calculada substituindo-se o 

valor da absorbância, obtido espectrofotometricamente em comprimento de onda de 680nm. 
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4.5 Cultivo de Botryococcus braunii em frasco de Erlenmeyer 

 

 

4.5.1 Avaliação de diferentes meios de cultivo para o crescimento de Botryococcus 

braunii 

 

Uma pequena quantidate de Botryococcus braunii mantida em meio sólido foi colhida 

com auxílio de alça de platina, em condições assépticas, em fluxo laminar, e inoculada em 

frascos de Erlenmeyer de 250mL, contendo 100mL do meio Chu (UTEX, 2011), Chu 13 

modificado (LARGEAU et al., 1980), Bold (UTEX, 2011), Bold modificado e F/2 

(GUILLARD; RYTHER, 1962), previamente autoclavados a 121ºC por 20 minutos. Estes 

ensaios foram realizados em duplicata e mantidos em agitação constante de 120min
-1

 a uma 

temperatura de 25±1ºC (LI et al., 2005). 

 

Meio Chu 

 

Composição, por litro (de água destilada): 

*Solução Chu ....................................... ........ 10mL 

NaHCO3 (1,4g/100mL)............................... 1mL 

 

*Solução Chu: 

CaCl2.2H2O (3,67g/100mL)............... 10mL 

MgSO4.7H2O (3,69g/100mL)............. 10mL 

K2HPO4 (0,87g/100mL)..................... 10mL 

NaNO3 (8,50g/100mL)...................... 

** Solução de citrato ferrico.............. 

10mL 

10mL 

***Solução de micronutrientes Chu... 

Água destilada.............................. 

10mL 

q.s.p.100mL 

 

** Solução de citrato férrico (em 100mL de água destilada): 

Citrato férrico.................................. 3,35g 
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Ácido cítrico.................................... 3,35g 

  

*** Solução de micronutrientes Chu (em 1 litro de água destilada): 

Na2EDTA ........................................ 50,0mg 

H3BO3 ............................................. 618,0mg 

MnCl2.4H2O .................................... 12,6mg 

ZnSO4.7H2O ................................... 44,0mg 

CuSO4.5H2O ................................... 19,6mg 

CoCl2.6H2O .................................... 20,0mg 

Na2MoO4.2H2O ............................... 12,6mg 

 

Meio Chu 13 modificado 

 

Composição, por litro (de água destilada): 

KNO3................................................................. 0,20g 

K2HPO4............................................................ 0,04g 

MgSO4.7H2O................................................. 0,10g 

CaCl2.6H2O.................................................... 0,08g 

Citrato férrico................................................ 0,01g 

Ácido cítrico................................................... 0,10g 

*Solução de micronutrientes Chu..... 1mL 

  

*Solução de micronutrientes Chu (em 1 litro de água destilada): 

Na2EDTA ....................................... 50,0mg 

H3BO3 ............................................ 618,0mg 

MnCl2.4H2O ................................... 12,6mg 

ZnSO4.7H2O .................................. 44,0mg 

CuSO4.5H2O .................................. 19,6mg 

CoCl2.6H2O .................................... 20,0mg 

Na2MoO4.2H2O ............................... 12,6mg 
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Meio Bold 

 

Composição, por litro (de água destilada): 

NaNO3 (25g/L)................................. 10mL 

CaCl2.2H2O (2,5g/L)........................ 10mL 

MgSO4.7H2O (7,5g/L)...................... 10mL 

K2HPO4 (7,5g/L).............................. 10mL 

KH2PO4 (17,5g/L)................. .............. 10mL 

NaCl (2,5g/L)........................................ 10mL 

*Solução de micronutrientes PIV...... 

**Mix de vitamina........................................ 

6mL 

1mL 

 

*Solução de micronutrientes PIV (em 1 litro de água destilada): 

Na2EDTA.2H2O ............................. 0,750g 

FeCl3.6H2O  ................................... 0,097g 

MnCl2.4H2O .................................. 0,041g 

ZnCl2............................................. 0,005g 

CoCl2.6H2O ................................... 0,002g 

Na2MoO4.2H2O .............................. 0,004g 

 

**Mix de Vitaminas (em 200mL de água destilada): 

Vitamina B12 (Cianocobalamina)......... 0,027g 

Vitamina B8 (Biotina) ........................ 

Vitamina B1 (Tiamina) ....................... 

0,005g 

0,220g 

 

Meio Bold modificado 

 

Trata-se do meio Bold com adição de 400mg/L de NaHCO3 e triplicando a 

concentração de NaNO3, K2HPO4 e KH2PO4 (30mL, 30mL e 30mL por litro, 

respectivamente). 
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Meio f/2 

 

Composição, por litro (de água de mar autoclavada): 

 

*Solução de elementos traços ........ 1mL 

**Mix de Vitaminas........................ 

***Solução estoque......................... 

1mL  

1mL 

 

*Solução de elementos traços (em 1 litro de água desti lada):  

Na2EDTA....................................... 4,160g 

FeCl3.6H2O  .................................. 

CuSO4.6H2O.................................. 

3,150g 

0,010g 

MnCl2.4H2O .................................. 0,180g 

ZnSO4.7H2O................................... 0,022g 

CoCl2.6H2O ................................... 0,010g 

Na2MoO4.2H2O .............................. 0,006g 

 

**Mix de Vitaminas (em 1L de água destilada): 

Vitamina B12 (Cianocobalamina)..... 0,0005g 

Vitamina B8 (Biotina) ........................ 

Vitamina B1 (Tiamina) ....................... 

0,0005g 

0,100g 

 

***Solução estoque  (em 1L de água destilada): 

NaNO3.......................................... 75g 

NaH2PO4.2H2O ............................. 

 

5,65g 

 

 

4.5.2  Avaliação do crescimento em meio Chu, com diferentes concentrações de N e P 

 

Foram conduzidos ensaios em duplicata, para avaliar o crescimento de Botryococcus 

braunii em meio Chu, com cinco concentrações diferentes de K2HPO4 e NaNO3, conforme 

Tabela 1. Foram utilizados frascos de Erlenmeyer (500mL) contendo 300mL do meio, os 

quais foram mantidos a uma temperatura constante de 25±1ºC e uma intensidade luminosa de 
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60μmol de fótons.m
-2

.s
-1

., durante 25 dias, utilizando uma concentração celular inicial de 

50mg.L
-1

. Para melhorar as condições de crescimento da microalga, foi realizada uma 

montagem com ar, proveniente de um compressor, adicionado através de um difusor. 

 

Tabela 1 – Matriz do experimento* 

Meio Chu Proporção de N:P em relação ao meio 

original 

Concentração final (mM) de N:P 

1 1:1 1:0,05 

2 3:3 3:0,15 

3 6:6 6:0,3 

4 9:9 9:0,45 

5 12:12 12:0,60 

 Experimentos realizados em duplicata 

 

4.5.3 Técnicas Analíticas 

 

Os experimentos foram acompanhados por técnicas analíticas descritas a seguir 

 

Determinação da concentração celular 

 

O crescimento de Botryococcus braunii foi determinado mediante espectrofotometria 

(680nm), sendo retirados 3mL da suspensão da microalga a cada dois dias. 

 

Determinação do pH 

 

O pH foi acompanhado por potenciometria, através da imersão do eletrodo nas 

culturas, com um aparelho METTLER TOLEDO 2100e.  

 

Determinação da salinidade  

 

A salinidade foi determinada através dos cálculos realizados a partir das concentrações 

de cada componente, e no caso do meio f/2 a concentração dos componentes foi realizada por 

evaporação. Além disso, mediante a imersão do eletrodo aparelho HANNA INSTRUMENTS 

9835 EC/TDS/NaCl METER foi determinada a condutividade. 
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4.6 Cultivo de Botryococcus braunii em fotobiorreator tubular 

 

4.6.1 Dispositivo para cultura 

 

 O fotobiorreator tubular utilizado foi do tipo air-lift, desenvolvido no Laboratório de 

Tecnologia de Fermentações do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Este foi constituído por 

12 tubos de vidro transparente de diâmetro interno de 1,0cm, com uma inclinação de 2% 

(1,15º) para facilitar o escoamento do líquido, interligados com mangueiras de silicone de 

mesmo diâmetro interno.  

 

Na parte inferior dos tubos do reator tubular tinha um tubo na forma de Y que recebia 

ar proveniente de uma bomba, deslocando a suspensão celular para um frasco na parte 

superior. 

 

 A tampa do frasco que estava na parte superior do reator apresentava três entradas. Na 

primeira entrada foi realizada uma conexão com outro tubo em Y, no qual ocorria a entrada de 

CO2, mediante um difusor para manutenção de pH e entrada de ar proveniente de uma bomba 

a qual foi ligada por um timer a cada 45 minutos por 15 minutos. Na segunda entrada, foi 

desenhada uma conexão com um filtro constituído por uma membrana com tamanho de poro 

de 0,22 µm para adição de fósforo e nitrogênio e na última entrada, foi colocado o eletrodo 

conectado ao equipamento METTLER TOLEDO M300, para a medição do pH dos cultivos. 

 

Foram utilizadas duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts para fornecer luz numa 

intensidade luminosa de 71±3,96μmol de fótons.m
-2

.s
-1

. O volume total do sistema foi de 2L e 

o volume iluminado correspondeu a 0,73 L, este volume foi mantido constante, com fluxo da 

cultura de 26,5 cm/s. Além disso, foi colocado em cada dispositivo de cultura uma esfera de 

nylon de 8 mm de diâmetro para melhorar a agitação da cultura.  

 

Os dispositivos para cultura foram previamente autoclavados a 121ºC por 20 minutos; 

o eletrodo e as esferas de nylon foram esterilizados com vapor fluente na autoclave a 95ºC por 

30 minutos. Realizou-se a montagem do biorreator no fluxo laminar, mantendo desta maneira 

as condições de esterilidade.   
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4.6.2 Preparo do inóculo 

 

O inóculo foi realizado em biorreator tubular com meio Chu 1N1P (para os cultivos 

com esta concentração no meio) e 3N3P (para os cultivos com a mesma concentração ou 

concentrações superiores no meio), com os parâmetros descritos no item 4.6.1 (Dispositivo de 

cultura). 

 

 

4.6.3 Descrição de um experimento típico de cultivo de Botryococcus braunii 

 

A suspensão de Botryococcus braunii (inóculo - item 4.6.2) foi retirada do bioreator, 

centrifugada, lavada com meio Chu, ressuspensa no mesmo meio, e adicionada ao biorreator 

tubular, obtendo-se uma concentração inicial de 195,81±5,27mg.L
-1 

em condições de 

esterilidade (EROGLU et al., 2011), com um volume de trabalho de 2L. Para os ensaios 

realizados com o meio Chu não modificado (1N:1P, Tabela 1), nenhuma complementação de 

nutriente foi necessária no instante inicial. Nos demais ensaios (3N:3P ou superior), no 

instante inicial foi necessário corrigir a concentração desses nutrientes para os valores 

estabelecidos na Tabela 1 , com adição dos mesmos por filtração em filtro de membrana de 

0,22 µm acoplado à tampa do fotobiorretor. Os cultivos foram mantidos a uma temperatura de 

25±1°C (LI et al., 2005) obtida pela manutenção da temperatura em uma sala controlada e o 

pH foi mantido em 7,3±0,5, com auxílio da válvula solenóide ligada a um cilindro de CO2. 

Quando o pH atingia valor igual ou acima de 7,8, o controlador de pH acionava a válvula 

solenóide para que o CO2 pudesse entrar no meio de cultivo, abaixando o pH ate ~6,8, quando 

a válvula solenóide se fechava. Foi realizada a adição diária de K2HPO4 e NaNO3 de acordo 

com o crescimento dos cultivos, com reposição do nitrogênio e fósforo incorporados na 

célula, visando à manutenção das concentrações indicadas na Tabela 1. Cabe destacar aqui 

que nos cultivos em fotobiorreator as concentrações dos nutrientes listados na Tabela 1 foram 

corrigidos diariamente, diferente do que realizado nos ensaios em frascos Erlenmeyer, onde 

não houve correção das concentrações desses nutrientes ao longo do cultivo microbiano. 

 

Para se conhecer a proporção dos elementos carbono, nitrogênio e hidrogênio na 

biomassa foi realizada a análise de composição elementar e para o fósforo foi utilizado um 

espectrômetro ótico de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES, 

radial) da marca Spectro, modelo Arcos, no Instituto de Química da Universidade de São 
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Paulo. As porcentagens de N e P obtidas foram de 5,95±0,015% e 1,06±0,002%, 

respectivamente. 

 

O experimento foi finalizado quando se conseguiu a estabilização da concentração 

celular por um tempo equivalente a duas amostras consecutivas. 

 

 

4.6.4 Técnicas analíticas durante o crescimento em bioreator 

 

Determinação da concentração celular 

 

A concentração celular foi determinada por absorbância a partir de 3mL da suspensão 

da microalga, onde existe uma correlação direta entre a densidade óptica e a massa seca, a 

680nm (SIM et al., 2001; AN et al., 2003).  

 

Determinação do pH 

 

O pH foi acompanhado por potenciometria, com um aparelho METTLER TOLEDO 

M300. Quando o pH do meio de cultivo aumenta, este aparelho envia corrente elétrica para a 

válvula solenoide abrindo-a, o que permitiu a entrada do CO2 no fotobiorreator tubular, 

mediante um difusor de ar, elaborado com vidro sinterizado. 

 

 

4.6.5 Técnicas analíticas da biomassa obtida 

 

No começo da fase estacionaria do cultivo de Botryococcus braunii a biomassa foi 

centrifugada, lavada com água destilada para remoção do sal adsorvido nas células, seca com 

ventilação a 55ºC por 12 horas (PELIZER et al., 1999) e macerada para ser submetidas às 

técnicas analíticas descritas a seguir. 
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Determinação do teor de lipídio total  

 

A fração lipídica total foi determinada por metodologia baseada em extração com 

solventes apolar e polar (PELIZER et al., 1999). A amostra foi macerada e transferida para 

um extrator continuo de Soxhlet com refluxo de éter de petróleo (solvente apolar) e após 4 

horas foi retirado este solvente por meio de um rota-evaporador. Posteriormente, foi usada 

uma mistura de solventes cloroformio-metanol 2:1 v/v (solvente apolar e polar) até o líquido 

ficar slímpido (PIORRECK, 1984; OLGUÍN et al., 2001) e o solvente foi retirado do mesmo 

modo. O material obtido reuniu os ácidos graxos, triglicerídos, fosfolipídeos, carotenóides, 

pigmentos fotossintetizantes, esteróides e hidrocarbonetos.   

 

Determinação da composição de ácidos graxos 

 

A composição de ácidos graxos foi determinada após conversão dos ácidos graxos em 

seus correspondentes ésteres metílicos (HARTMAN; LAGO, 1973). Para esta metodologia, 

ao material lipídico recuperado foram adicionados 5,0mL de solução de NaOH 0,50mol.L
-1

 

em metanol, esta mistura foi levada para aquecimento em refluxo por 5 minutos. Em seguida, 

foram adicionados 15,0mL do reagente de esterificação (preparado a partir da mistura de 2,0g 

de cloreto de amônio, 60,0mL de metanol e 3,0mL de ácido sulfúrico concentrado, aquecido 

por aproximadamente 15 minutos), esta mistura foi aquecida em refluxo por mais 3 minutos e, 

em seguida, foi transferida para um funil de separação juntamente com 25,0mL de éter de 

petróleo e 50,0mL de água deionizada. Após agitação e separação das fases, foi descartada a 

fase aquosa. Adicionaram-se 25,0mL de água deionizada à fase orgânica, agitou-se após a 

separação das fases, a aquosa foi descartada e o procedimento foi repetido. A fase orgânica foi 

coletada, o solvente foi evaporado em evaporador rotativo e o resíduo foi removido sob fluxo 

de nitrogênio.  

Por último, a análise de ésteres metílicos de ácidos graxos foi realizada de acordo com 

Rodrigues-Ract e Gioielli (2008) para posterior injeção no cromatógrafo a gás, modelo 

Agilent 7890 CX.  

A identificação dos ésteres metílicos de ácidos graxos foi realizada de acordo com a 

comparação do tempo de retenção dos constituintes da amostra com o padrão 37 FAME Mix 

(Supelco).  
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Determinação do teor de proteína total 

 

A determinação do teor de proteína total foi realizada pelo clássico método de 

Kjeldahl, adotando-se o fator de 6,25 para a conversão a partir dos teores de nitrogênio total 

(AOAC, 1984). Para fazer o método descrito por Kjeldahl, empregou-se a amostra 

desengordurada, resultante da analise de lipídeos totais, seca e pulverizada, realizando-se uma 

digestão, uma destilação e uma titulação. 

 

Para a digestão, as amostras previamente desengorduradas foram retiradas do cartucho 

Soxlet, e seca no secador. Após secagem, foram pesadas (25,13±0,40mg da amostra em papel 

manteiga), e colocadas no tubo de ensaio, no qual foram adicionados 2g do catalizador (1,9g 

de sulfato de potássio e 10mg de sulfato de cobre) e 3mL de ácido sulfúrico. O material foi 

aquecido a 350ºC em bloco digestor na câmara de fluxo até o material contido no tubo de 

ensaio ficar límpido. O branco foi realizado da mesma maneira sem a adição da biomassa. 

 

Para a destilação, foram colocados em um Erlemeyer 5mL de ácido bórico saturado 

para recebimento da amônia, e adicionados na parte superior do aparelho 10mL de hidróxido 

de sódio à 60% na amostra. O processo de destilação da amônia foi iniciado e se recolheu 

aproximadamente 50mL no frasco de Erlemeyer. Por último, foi titulada a solução com HCl 

0,042N, utilizando-se como indicador a mistura de vermelho de metila e azul de metileno. 

 

Determinação do teor de cinzas 

 

Incineração de amostras em mufla, até a eliminação completa do carvão (IAL, 1985). 

Foi pesado 0,1259 ± 0,0025mg da amostra desengordurada, resultante da analise de lipídeos 

totais, seca e pulverizada, a qual foi transferida para os cadinhos previamente tarados. Esta 

amostra foi distribuída uniformemente no cadinho e foi incinerada aumentando, 

gradativamente, a temperatura até, 600 ± 25ºC. O gradiente de temperatura usado foi 30 

minutos a 200ºC, 60 minutos a 400ºC e 90 minutos a 600ºC. Os cadinhos foram transferidos 

para o dessecador até esfriar e depois foram pesados. 
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Determinação do teor de carboidratos 

 

O teor de carboidratos foi determinado através do cálculo da diferença entre as 

porcentagens dos demais componentes da biomassa. 

 

Determinação dos parâmetros cinéticos  

 

Produtividade em células 

 

   
       

 
 

 

Onde: 

  = produtividade em células (mg.L
-1

.d
-1

) 

     = concentração celular máxima (mg.L
-1

) 

   = concentração celular inicial (mg.L
-1

) 

t = tempo necessário para obter a concentração celular máxima (d) 

 

 

4.7 Análise dos resultados 

 

Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk, para determinar se os dados foram distribuídos 

normalmente e, após este teste foi realizado teste de Levene para determinar a homogeneidade 

das variâncias. Foi realizada uma ANOVA one-way para verificar se existiam diferenças 

significativas no crescimento de Botryococcus braunii em frasco Erlenmeyer (meio Chu, com 

diferentes concentrações de N e P) e no crescimento de Botryococcus braunii em biorreator.  

Para todos os testes estatísticos foi utilizado um nível de significância igual a 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

 

5.1 Determinação do comprimento de onda para medidas de turbidimetria 

 

A Tabela 2 apresenta a média das três leituras por espectrofotometria, onde se observa 

que com um comprimento de onda de 680nm e 685nm foram obtidos os maiores valores. 

 

Como não existe uma diferença significativa entre estes valores e, de acordo com os 

estudos realizados por SIM et al. (2001) e AN et al. (2003), foi escolhido um comprimento de 

onda de 680nm para as leituras por espectrofotometria. 

 

Tabela 2 – Resultados da determinação do comprimento de onda 

λ (nm) Absorbância média 

500 0,340 

510 0,359 

520 0,351 

530 0,343 

540 0,350 

550 0,351 

560 0,354 

570 0,347 

580 0,344 

590 0,336 

600 0,366 

610 0,357 

620 0,336 

630 0,334 

640 0,335 

650 0,328 

660 0,335 

670 0,348 

680 0,372 

685 0,374 

690 0,360 

700 0,354 
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5.2 Determinação da concentração celular 

 

Foi necessária uma curva de calibração, correlacionando a absorbância da suspensão 

com a correspondente concentração celular, expressa em massa seca (Figura 2). Obtida a 

equação da reta (Eq. 1), o valor da concentração de uma determinada amostra foi calculada 

substituindo-se o valor da absorbância, obtido espectrofotometricamente com comprimento de 

onda de 680nm. 

 

Equação 1: 

                            

Onde: 

                                

 

Absorbância

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

X
 m

g
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R

x

 

Figura 2 – Curva de calibração para determinação da concentração celular de Botryococcus 

braunii 
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5.3 Cultivo de Botryococcus braunii em frascos de Erlenmeyer 

 

 

5.3.1 Avaliação de diferentes meios para o crescimento de Botryococcus braunii 

 

O crescimento de Botryococcus braunii no meio Chu 13 modificado (LARGEAU et 

al., 1980) ao longo de um mês ocorreu de forma lenta. Por isso, foi realizado outro inóculo 

em frascos de Erlenmeyer contendo meio Chu, que contém NaHCO3 e diferentes 

concentrações dos componentes (item 4.5.1), mantendo as mesmas condições ótimas de 

temperatura, agitação e intensidade luminosa para o crescimento da microalga. Neste caso, 

houve um crescimento aparente, entretanto formaram-se grumos resultando em um meio 

heterogêneo, dificultando uma determinação de concentração celular por método 

espectrofotométrico. 

 

A microalga em estudo foi inoculada nos meios Bold e Bold modificado, mas não se 

observou um crescimento satisfatório. Além disso, no meio F/2 não houve crescimento 

nenhum. 

 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos da concentração salina dos meios a uma 

temperatura de 23±1°C, onde se observa que o meio Chu apresenta os valores mais baixos. 

Segundo Zhila et al. (2011), o rendimento da biomassa de B. braunii cultivadas em meio 

contendo NaCl foram quase 2,5 vezes menor do que os do controle (sem NaCl) após 12 dias, 

afetando também a produção de hidrocarbonetos, carboidratos, ácidos graxos e carotenóides. 

Isso pode justificar os melhores resultados encontrados com ar o meio Chu. 

 

Tabela 3 – Resultados da determinação da concentração salina dos meios avaliados 

Meio Concentração salina (g/L) Condutividade (µS) 

Chu 2,37 
.
 10

-3
 224 

Chu 13 modificado 0,53 417 

Bold 0,63 771 

Bold modificado 2,26 1315 

f/2 42,64 33600 

 

De acordo com os meios de cultivo utilizados o meio Chu e Chu 13 modificado 

tinham nos componentes citrato férrico nas concentrações de 0,14 e 0,04 mM, 

respectivamente. O ferro é um elemento chave no metabolismo para o crescimento de algas, 
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sendo um constituinte de citocromos; que desempenha um papel importante na assimilação de 

nitrogênio como uma parte funcional da ferrodoxina e afeta a síntese de ficocianina e 

clorofila. Proteínas contendo ferro são essenciais para a fotossíntese e transporte de elétrons, 

na respiração e estão diretamente envolvidas na redução de nitrato e nitrito, fixação do N2, 

síntese da clorofila e outra série de reações biossintéticas ou de degradação. O ferro está 

envolvido no ciclo de oxigênio como um componente de catalase e peroxidase. Também, 

desempenha um papel no ciclo do ácido tricarboxílico na enzima aconitase, que catalisa a 

isomerização do citrato a isocitrato. A ferredoxina (proteína ferro-enxofre) é a doadora de 

elétrons empregados na redução do SO4 e o NO3, e fixação de N2. Os catalisadores contendo 

ferro também desempenham papéis importantes e indiretos no metabolismo celular, regulando 

a atividade enzimática. Por exemplo, a ferredoxina doa elétrons para tiorredoxina, a qual por 

sua vez propicia a redução para as enzimas que ativam as enzimas dos cloroplastos. O 

branqueamento e coloração amarela de culturas de algas são muitas vezes uma indicação de 

deficiência de ferro no meio (BECKER, 2007; GEIDER; LA ROCHE 1994). 

 

O modo de uso deste elemento no meio de cultura ainda é um assunto de discussão, 

porque não é claro que frações de partículas coloidais ou de ferro solúvel estão disponíveis 

para as algas. Além disso, o ferro, adicionado na forma de sais orgânicos, tende a se 

precipitar, tornando-se indisponível para as algas. Hoje em dia, a maior parte do ferro é 

fornecido na forma de complexos de quelatos, de preferência, ligados ao ácido 

etilenodiaminotetracético (FeEDTA). Estes compostos são extremamente estáveis e libertam 

íons de ferro suficiente para satisfazer os requisitos das algas. A utilização de ferro como um 

complexo de citrato foi também relatada, onde o ácido cítrico funciona como uma 

complexação bem como um agente de redução e como um tampão de pH ( BECKER, 2007). 

 

Além disso, o meio Chu apresenta 0,17mM de bicarbonato na sua composição por 

litro. A maior proporção do total de carbono inorgânico dissolvido disponível para microalgas 

consiste em HCO3
-
, que tem uma baixa capacidade de difusão através das membranas 

celulares. Muitas espécies de microalgas podem transportar ativamente íons de bicarbonato 

através da membrana plasmática para o citosol, pela atividade intracelular da anidrase 

carbônica mantendo um fluxo estável de CO2 para ribulose bisfosfato carboxilase oxigenase 

(RuBisCo) para a fotossíntese. Alternativamente, a anidrase carbônica (CA) extracelular pode 

catalisar a interconversão entre HCO3
-
 e CO2. Os sais de bicarbonato podem ser adicionados 

para proporcionar fonte de carbono adequada para produção intensiva de microalgas. Com 
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efeito, o bicarbonato de sódio tem sido utilizado como uma fonte de carbono para o estudo do 

crescimento e a composição bioquímica em muitas espécies de microalgas (NIMER et al., 

1997; BRODIE; LEWIS, 2007). 

 

Por isso, o meio Chu por meio desses dois componentes além do resultado da baixa 

salinidade pode ser considerado como o melhor para o crescimento de Botryococcus braunii e 

por isso que este meio foi escolhido para os próximos cultivos. 

 

 

5.3.2 Avaliação do crescimento em meio Chu com diferentes concentrações de N e P 

 

Estes experimentos foram realizados para possibilitar maior produção de biomassa, 

aumentando as concentrações de N e P no meio Chu, uma vez que estes elementos são 

necessários para o crescimento. 

 

Conforme Figura 3, os resultados obtidos no crescimento em diferentes concentrações 

de N e P no meio foram diferentes. 

 

Tendo em vista a formação de grumos nos cultivos em agitadores rotativos e a 

conseqüente dificuldade em se empregar um método espectrofotométrico para determinação 

da concentração celular (item 4.4), testou-se emprego de ar, que era adicionado ao meio 

através de dispersores. Neste caso, manteve-se o meio Chu, que propiciou melhor crescimento 

celular, além de apresentar a vantagem de ter, em sua composição, NaHCO3, que é convertido 

a CO2, sendo este gás necessário para o crescimento de Botryococcus braunii (LI et al., 2005).  

 

Verificou-se que a adição de ar através de dispersores resultou em um crescimento 

celular sem a formação de grumos, e a suspensão celular obtida permitiu a determinação do 

comprimento de onda para medidas de absorbância, bem como a elaboração da curva de 

calibração para determinação da concentração celular (item 4.4). 
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Figura 3 – Concentração celular ( X) em função do tempo: meio 1, 1N:1P (●); meio 2, 3N:3P 

(▼); meio 3, 6N:6P (■); meio 4, 9N:9P (♦); meio 5, 12N:12P (▲) 

 

O pH inicial dos meios com diferentes concentrações de N e P foi 7,2, e observou-se 

que em todos casos houve um amento desta variável ao longo do cultivo (Tabela 4), com 

valores finais da mesma ordem de grandeza). 

 

Tabela 4 – Valores de pH dos cultivos de Botryococcus braunii utilizando-se diferentes 

proporções de N e P em relação ao meio Chu 

N:P pH inicial pH final 

1:1 7,2 8,7 

3:3 7,2 8,7 

6:6 7,2 8,6 

9:9 7,2 8,6 

12:12 7,2 8,6 

 

 

Conforme o teste de Shapiro-Wilk os resultados obtidos nos crescimentos celulares 

são distribuídos normalmente (p>0,05), apresentando-se também, homogeneidade das 
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variâncias no teste de Levene (p>0,05). Os resultados foram estatisticamente diferentes 

conforme ANOVA one-way (p<0,05). No entanto, a Tabela 5 mostra que os crescimentos nos 

meios 1 e 2 não diferiram entre si estatisticamente, razão pela qual foi aplicado o logaritmo 

neperiano aos valores da concentração da biomassa ate o nono dia (fase logarítmica), dos 

meios 1 e 2. Construindo um gráfico Ln X em função do tempo (Figuras 4 e 5), obteve-se a 

equação da reta, que mostra uma velocidade específica de crescimento de 0,14 e de 0,13 dia
-1

, 

respectivamente. A produtividade em células foi de 19,5mg.L
-1

.dia
-1

 e 18,0mg.L
-1

.dia
-1

, 

durante a fase logaritmica de crescimento, para os meios em que as fontes de nitrogênio e 

fósforo foram iguais (N:P = 1:1) e três vezes superior ao meio Chu (N:P = 3:3), 

respectivamente. 

 

Tabela 5 – Resultados de concentração celular máxima (    ) de Botryococcus braunii 

utilizando-se diferentes proporções de N e P 

Meio N:P      (mg.L
-1

)* 

1 1:1 267,2 
a 

2 3:3 238,0 
a 

3 6:6 226,7 
a,b 

4 9:9 151,4 
b,c 

5 12:12 83,2 
c 

*Médias com letras iguais não diferem entre si estatisticamente, considerando um intervalo de 

confiança de 95%. 
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Figura 4 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo: meio 1(●) 
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Figura 5 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo: meio 2 

(▼) 

 

Macroscopicamente, a principal alteração manifestada nas culturas foi a mudança na 

coloração. As culturas com as menores concentrações de N e P adquiriram uma coloração 

verde intensa passando para uma tonalidade amarelada conforme aumentava-se as 

concentrações nas culturas (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – 16º dia do cultivo de Botryococcus braunii utilizando diferentes proporções de N e P 

em relação ao meio de Chu (concentração decrescente de N e P da esquerda para direita) 
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A Tabela 6 mostra os resultados obtidos da concentração salina, a uma temperatura de 

23±1°C, no meio Chu com diferentes concentrações de N e P. Observa-se que há um aumento 

proporcional da concentração salina na medida em que se aumenta N e P. Provavelmente, 

esse aumento resultou numa inibição do crescimento de B. braunii, sendo que no meio 2 

(3N:3P; concentração salina = 2,37 
. 
10

-3 
g.L

-1
), embora não haja diferença estatisticamente 

significativa na concentração celular (Tabela 5), em relação ao meio 1 (1N:1P; concentração 

salina = 4,22 
.
 10

-3
 g.L

-1
), houve uma alteração evidente na coloração (Figura 6). De fato, 

segundo Vazquez-Duhalt e Arredondo-Veja (1991), o crescimento de Botryococcus braunii 

(linhagem A) é influenciado negativamente em concentrações pelo aumento da concentração 

de NaCl, o que, inclusive, poderia resultar na mudança da pigmentação celular. 

 

A mudança na coloração pode ter sido decorrente de um aumento na proporção de 

carotenóides/clorofila, pois a coloração verde é conferida pelas clorofilas a e b, enquanto que 

a cor amarelada representa um acúmulo de carotenoides, principalmente β-caroteno 

(BELCHER, 1968; SAKAMOTO et al., 2012) 

 

No estudo de Sakamoto et al. (2012), observou-se que quando existe um acúmulo de 

carotenóides, os valores dos lipídios e açúcares mostram uma diminuição 

 

Tabela 6 – Resultados de concentração salina utilizando-se diferentes proporções de N e P em 

relação ao meio Chu 

N:P Concentração salina (g.L
-1

) Condutividade (µS) 

1:1 2,37 
.
 10

-3
 224 

3:3 4,22 
.
 10

-3
 334 

6:6 6,68 
.
 10

-3
 612 

9:9 9,86 
.
 10

-3
 992 

12:12 1,30 
.
 10

-2
 1759 

 

 

5.4 Cultivo de Botryococcus braunii em fotobiorreator tubular 

 

A Figura 7 mostra os resultados obtidos nos primeiros cultivos realizados em 

fotobiorreator com meio Chu 1N1P e 3N3P onde depois de 16 dias as concentrações celulares 

obtidas foram de 126,8 e 257,3 mg.L
-1

, respectivamente.  
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Figura 7 – Concentração celular ( X) em função do tempo: 1N:1P (●); 3N:3P (▼) 

 

Ao serem analisados estes cultivos foi observado que a biomassa ficava aderida aos 

tubos do biorreator dificultando a medida da concentração mediante espectrofotometria, pelo 

qual foi necessária a incorporação de uma esfera de nylon de 8 mm de diâmetro para melhorar 

a homogeneidade no cultivo. Esse mesmo problema de aderência de células no fotobiorreator 

poderia estar acarretando o baixo crescimento celular. 

 

No estudo realizado por Ge et al. (2011) foi mostrado que é possível a limpeza do 

biorreator mediante a adição de 2% de hipoclorito de sódio, mas neste estudo, outra 

dificuldade inicial no cultivo em fotobiorreator foi a contaminação, mesmo com o biorreator 

sendo tratado com hipoclorito de sódio a 5% por 30 minutos, com posterior remoção do 

mesmo com lavagem do biorreator com água destilada por 3 vezes,  adição de tiossulfato de 

sódio 50mM (agente redutor), e lavagem final com água destilada por 3 vezes. Dessa forma, 

houve necessidade de executar a autoclavação do fotobiorreator.  
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A Figura 8 mostra um cultivo realizado com meio Chu 3N3P, sem correção destes 

nutrientes, com autoclavação do biorreator e com uso da esfera de nylon onde a concentração 

celular máxima foi de 1406,2 mg.L
-1 

após de 17 dias de cultivo. Esse resultado indicou que a 

esterilização do fotobiorreator e a introdução a esfera de nylon no sistema contribuíram muito 

para a ausência de contaminação e o aumento do crescimento celular, respectivamente. 
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Figura 8 – Concentração celular ( X) em função do tempo: 3N:3P (▼) 

 

No entanto, tendo em vista a pequena quantidade de nitrogênio e fósforo no meio Chu, 

para conseguir o aumento na biomassa da microalga foram idealizados cultivos descontínuos 

alimentados, com fornecimento de K2HPO4 e NaNO3 de acordo com o crescimento celular 

diário, tendo como base os resultados obtidos na Tabela 7, que apresenta a composição da 

biomassa em análise de ICP OES. Desse modo evitar-se-ia o estresse inibitório pelas altas 

concentrações de nutrientes e salinidade, e, ao mesmo tempo, seriam corrigidas as 

concentrações dos elementos N e P no meio de cultivo. 

 

Tabela 7 – Resultados da composição elementar da biomassa de B. braunii  

Elemento Resultado (%) 

C 44,62±0,04 

H 7,12±0,01 

N 5,95±0,015 

P 1,06±0,002 
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Tendo em vista a potencial maior demanda de nutrientes em fotobiorreatores tubulares 

devido à maior relação área/volume, foram testadas as concentrações de N e P até 9 vezes as 

estabelecidas no meio Chu. Desse modo, o fornecimento de nutrientes diário permitiu um 

amento no crescimento da microalga, o qual é observado na Figura 9. 

 

Os cultivos discontínuos de microalgas crescem logaritmicamente com o tempo (fase 

logarítmica), até que as taxas de divisão celular diminuem devido ao esgotamento de um 

nutriente específico ou de nutrientes,  acumulação de metabólitos, ou ao auto- sombreamento, 

que pode ser causado pela alta concentração celular. Quando a taxa de divisão celular se 

aproxima a zero, devido à limitação do crescimento, os cultivos são considerados em fase 

estacionária (DUNSTAN et al., 1993). Para manter as altas taxas de divisão celular, nos 

cultivos em fotobiorreator, as culturas foram mantidas com alimentação das fontes de N e P 

até o final do crescimento celular. A Figura 9, mostra que o cultivo realizado no meio Chu 

1N1P tarda mais tempo para começar a fase estacionaria (depois do dia 27),  
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Figura 9 – Concentração celular ( X) em função do tempo: 1N:1P (●); 3N:3P (▼); 6N:6P (■); 

9N:9P (♦) 
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Levando-se em conta o grande crescimento celular encontrado, houve a necessidade 

de controle de pH, por meio da adição de gás carbônico, que contribui não somente para isso, 

mas também para o suprimento do carbono incorporado nas células (Tabela 7). Embora o 

valor de pH da cultura variasse de 7,8 até ~6,8 pela adição de CO2 mediante válvula 

solenóide, não foram observadas variações no crescimento da microalga. Esses resultados 

estão de acordo com os estudos realizados por Ge et al. (2011) e Dayananda et al.(2007b), 

que descreveram que o valor de pH na faixa de 6,0-8,5 não levou a efeitos significativos sobre 

a produção de biomassa (cresceu sem inibição evidente) e produção de hidrocarbonetos por B. 

braunii. 

 

Conforme o teste de Shapiro-Wilk e Levene os resultados obtidos são distribuídos 

normalmente (p>0,05). No entanto, a Tabela 8 mostra que os resultados obtidos na 

concentração celular máxima (    ) foram estatisticamente diferentes (p<0,05), embora em 

termos de produtividade não existam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05), 

conforme ANOVA one-way. Isso decorre da produtividade em células ser função também do 

tempo total de cultivo. Em outras palavras, embora os resultados de Xmáx com emprego de 

1N:1P sejam considerados um dos mais elevados, com menores variações percentuais, 

levaram a tempos de cultivo maiores, de modo que suas produtividades não puderam ser 

consideradas diferentes daquelas obtidas nas outras condições experimentais. 

 

De acordo com o estudo realizado por Bittencourt, et al. (2010), que trabalharam com 

cultivo de B. braunii SAG-30.81 em meio padrão (3N-MBM) e processo descontínuo em 

fotobiorreator convencional, obteve-se uma concentração de biomassa final de 3,11g.L
-1

 na 

fase de exponencial no 15º dia de cultivo. Neste trabalho, no mesmo dia, as concentrações 

celulares obtidas foram de: 2,23; 3,57; 3,06 e 2,86g.L
-1

 nos meios Chu 1N:1P; 3N3P; 6N:6P e 

9N:9P, respectivamente. No entanto, a conduta de correção de nutriente, respeitadas as 

diferenças de configuração dos fotobiorreatores e condições ambientais, pode ter sido a 

responsável pelos valores finais de concentrações celulares mais elevadas, que chegou a 

valores da ordem 4 g.L
-1

 ou superiores (Tabela 8).  De fato, mesmo neste trabalho, em cultivo 

em que não houve correção da concentração dos nutrientes N e P (Figura 8), a concentração 

celular final foi menor. 
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Tabela 8 – Cultivo de Botryococcus braunii em bioreator 

N:P      (mg.L
-1

)* Px (mg.L
-1

.d
-1)* 

1:1 4962,9±339,8
a
 173,3±16,8

a
 

3:3 3857,1±191,7
b
 215,6±11,3

a
 

6:6 3986,9±306,7
a,b

 223,3±18,0
a
 

9:9 3254,3±150,1
b,
 181,6±21,5

a
 

*Médias com letras iguais não diferem entre si estatisticamente, considerando um intervalo de 

confiança de 95%. 

 

 

Nas Figuras 10 a 13 são apresentados o logaritmo da concentração celular em função 

do tempo. Como se pode observar nas correspondentes inclinações das regressões lineares, os 

maiores valores de velocidade específica de crescimento máximas (µmáx) foram obtidas nos 

cultivos com a concentração 3N:3P. Isso mostra que essa seria a concentração ideal para 

maximizar o crescimento celular, provavelmente por aumentar o fornecimento desses 

nutrientes para as células. Nota-se, ainda, que o aumento da concentração desses nutrientes 

(Figuras 12 e 13) leva a uma diminuição da velocidade específica de crescimento máxima. 

Apesar do maior valor de µmáx encontrado no experimento com uso de concentrações 3N:3P, 

não foi neste cultivo que se encontrou o maior valor de concentração celular máxima (Tabela 

8), o que decorre da interrupção do crescimento em tempo menor que o cultivo onde se 

empregou a concentração 1N:1P. Provavelmente, por ser uma microalga de água doce, B. 

braunii cresça melhor em ambiente mais salino somente em condições onde a energia 

luminosa é suficiente para compensar os gastos energéticos daí decorrentes, o que ocorre nos 

primeiros dias de cultivo. Quando a concentração celular no fotobiorreator é mais alta, o 

efeito da limitação por luz pode se tornar limitante para o crescimento celular em ambiente 

mais salino. 
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Figura 10 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo: 1N:1P 

(●) 
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Figura 11 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo: 3N:3P 

(▼) 
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Figura 12 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo: 6N:6P(■) 
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Figura 13 – Logaritmo neperiano da concentração celular (Ln X) em função do tempo 9N:9P (♦) 

 

A Tabela 9 mostra os resultados da composição da biomassa de Botryococcus braunii, 

onde não foram observadas diferenças na composição da biomassa obtida no meio Chu com 

diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo. As biomassas provenientes de cultivos nos 

meios Chu com diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo apresentaram teores de 

lipídios numa faixa de 32,56 a 36,93% e os teores de proteínas variaram de 32,06 a 34,05%. 
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No estudo de Bittencourt, et al. (2010), B. braunii SAG-30.81 apresentou 39,61±3,2% de 

proteína e 33±2% lipídios, o qual indica que os valores obtidos neste trabalho são muito 

próximos. No entanto, no estudo realizado por Ranga et al. (2007), que trabalharam com meio 

Chu 13, foi observado um conteúdo de lipídio total na faixa de 24-28% da microalga 

cultivada em diferentes salinidades e o controle apresentou uma menor porcentagem de 

lipídio (20%), indicando a importância da salinidade na composição da microalga que para a 

cepa que eles utilizaram.  

 

Tabela 9 – Composição da biomassa de Botryococcus braunii cultivada em biorreator em 

diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo 

N:P Lipídio total (%) Proteína total (%) Cinzas (%) Carboidratos (%) 

1:1 33,71±1,58 32,40±0,01 3,81±0,66 30,08 

3:3 34,62±1,67 32,90±0,60 5,16±0,56 27,32 

6:6 36,93±3,23 32,06±1,40 5,06±1,48 25,95 

9:9 32,56±2,68 34,05±1,88 4,33±0,67 29,06 

 

A escolha do sistema de solventes e do sistema para a extração de lipídios de algas é 

muito importante, pois a eficácia na extração depende da permeabilidade da parede celular, 

bem como do tipo de organismo (SEOG et al., 1998). Estudo realizado por Seog et al. (1998) 

mostra que o solvente mais eficaz foi uma mistura de clorofórmio/metanol, onde foi 

observado que a maior parte dos lipídios de B. braunii podem ser extraída através da 

utilização de agitação com esferas e mistura de clorofórmio/metanol. Este sistema de 

solventes foi também recomendado por Guckert et al. (1988) porque obtiveram uma 

recuperação quantitativa e reprodutível dos lipídios de Chlorella sp. com uma melhor 

recuperação de ácido graxo poliinsaturado de algas.  

 

Um parâmetro muito importante na extração de lipídios altamente insaturados é a 

temperatura pois são instáveis a elevadas temperaturas. Além disso, o aquecimento na 

presença de alcoóis pode acelerar a transesterificação, e alterar os estados naturais dos lipídios 

(GUCKERT et al., 1988). Soxhlet é um método de extração a quente onde a amostra é 

colocada com um refluxo descontínuo e intermitente do solvente, com a vantagem de evitar 

que exista uma temperatura alta de ebulição do solvente, pois a amostra não fica em contato 

direto com o solvente quente, evitando assim a decomposição da gordura na amostra 

(LUQUE DE CASTRO; GARCÍA-AYUSO, 1998). 
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Ao fazer a extração dos lipídios das biomassas secas com uma mistura de 

clorofórmio/metanol foi observado que após 3 dias de tratamento em soxhlet, o filtro ainda 

não ficava totalmente límpido. Assim, as amostras de biomassa foram extraídas inicialmente 

com éter de petróleo durante 4 horas, de modo que o tratamento inicial com este solvente 

apolar acelerou a extração dos compostos da biomassa de Botryococcus braunii. A fração 

lipídica, obtida após o tratamento subseqüente com a mistura de clorofórmio/metanol, foi 

então tratada (item 4.6.5) com vistas à determinação do perfil de ácidos graxos desta 

microalga, sendo os resultados apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Perfil de ácidos graxos de Botryococcus braunii em porcentagem 

Ácido 

Graxo (%)
a
 

1N1P 3N3P 6N6P 9N9P 

C11:0 - 0,48±0,02 0,50±0,02  - 

C14:1 - 0,40±0,04  - -  

N.I.
b
 - 0,72±0,03 0,64±0,07 0,97±0,18 

C16:0 18,37±0,43 17,5±0,09 17,60±0,38 17,60±0,33 

N.I.
b
 - 2,74±0,10  -  - 

C16:1 2,66±0,28 0,58±0,04 2,40±0,29 3,60±0,51 

N.I.
b
 - 0,37±0,01  -  - 

N.I.
b
 2,94±0,25 3,53±0,24 2,76±0,05 3,53±0,40 

C17:1 3,04±0,10 2,84±0,06 2,85±0,29 3,11±0,36 

C18:0 5,88±0,30 5,19±0,12 6,45±0,49 4,64±0,35 

C18:1n9 31,87±1,58 31,31±1,22 34,70±0,47 29,38±1,70 

C18:2n6 21,01±0,69 21,98±0,29 19,82±0,55 23,70±1,53 

C20:0 - 0,91±0,07 0,79±0,04 0,97±0,09 

C18:3n6 14,25±0,09 10,64±0,29 11,49±0,74 12,50±1,52 

C20:1 - 0,36±0,02  -  - 

C18:3n3 - 0,45±0,04 -  - 

a Porcentagem de ácidos graxos em relação ao total (massa/massa) 

b Composto não identificado, ausente no MIX de 37 padrões. 

C11:0 ácido undecanoico; C 14:1 ácido miristoleico; C16:0 ácido palmítico; C16:1 ácido palmitoleico; 

C17:1 ácido cis-10-heptadecenoico; C18:0 ácido estearico; C18:1n9 ácido oléico; C18:2n6 ácido 

linoleico; C20:0 ácido eicosanoico; C18:3n6 ácido γ-linolênico; C20:1 ácido gadoleico; C18:3n3 ácido 

α-linolénico. 

- : não detectado. 
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Após o trabalho pioneiro de Dyerberg e seu colegas de trabalho sobre o benéfico 

efeitos dos ácidos em vários aspectos do metabolismo humano, foram feitos esforços 

consideráveis para procurar fontes desses ácidos graxos. Acredita-se que alguns ácidos graxos 

no óleo do peixe derivam do fitoplâncton que usam os peixes na alimentação, pelo que os 

peixes não podem sintetizar estes ácidos. Uma análise recente mostrou que micro-organismos 

poderiam ser uma das alternativas possíveis, particularmente as microalgas, o qual determina 

seu potencial econômico (YONGMANITCHAI; WARD, 1991). 

 

Seu perfil lipídico é relatado para ser tão bom quanto o azeite de oliva e sua 

composição de aminoácidos também é encontrada para ter quantidades significativas de  

aminoácidos essenciais. Além disso, algumas espécies do gênero Botryococcus são relatadas 

como boas produtoras de lipídios especiais como, metil ramificados, ácidos graxos, luteína, 

beta-caroteno, PUFAs, entre outros (BELURY, 2002). 

 

Os lipídios produzidos por as microalgas podem ser classificados em polares e 

neutros, onde são encontrados componentes de membranas (na forma de fosfolipídios e 

glicolipídios), carotenóides, tri, di e monoacilgliceróis. Estes são utilizados nas reações de 

esterificação para a produção de alquil ésteres de ácidos graxos. A composição dos lipídios da 

biomassa das microalgas é composta de geralmente por glicerol, açúcares ou bases 

esterificadas e ácidos graxos contendo entre 12 e 22 carbonos, que podem ser saturados, mono 

ou poliinsaturados (SCHMITZ et al, 2012). 

 

A composição dos ácidos graxos na biomassa das microalgas pode diferir 

significativamente dependendo das fases de crescimento (logarítmicas e estacionárias); além 

disso, as concentrações podem mudar com variações na concentração de nutrientes, 

temperatura, salinidade, pH, intensidade de luz. Assim, as condições de cultivo e o término do 

cultivo em fases específicas de crescimento pode permitir mudanças na composição lipídica e 

PUFAs das microalgas, para ser adaptado para fins específicos (DUNSTAN et al., 1993). Isto 

justifica os resultados apresentados na Tabela 10, onde foram obtidos cromatogramas com 

diferentes tipos de ácidos graxos formados, dependendo das concentrações de nitrogênio e 

fósforo no meio Chu (1N:1P, 3N:3P, 6N:6P e 9N:9P).  

 

De acordo com Zhila et al. (2011), Botryococcus braunii pode apresentar mudanças na 

composição dos ácidos graxos sob limitações de nitrogênio, onde o ácido oléico e os ácidos 
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graxos saturados aumentam. Neste trabalho, a maior porcentagem do ácido oléico foi obtido 

no meio Chu com concentração de 6N:6P (34,7±0,47%), situação não caracterizada como 

limitante para nitrogênio. Também foi observado que a presença do ácido graxo saturado 

undecanóico também somente foi produzido em biomassas decorrentes de cultivo em meios 

não limitados por nitrogênio, como evidenciado nas concentrações de 3N:3P e 6N:6P 

(0,48±0,02% e 0,50±0,02%, respectivamente).  Adicionalmente, o ácido eicosanóico não foi 

evidenciado no meio Chu 1N:1P. 

 

No estudo de Ranga et al. (2007), o perfil de ácidos graxos da fração lipídica de 

Botryococcus braunii indica a presença de C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C22:0, C22:1 

e 24:0. Os ácidos esteárico e linoléico estiveram em maior proporção na cultura controle 

enquanto os ácidos palmitoléico e oléico foram os principais ácidos graxos em 34mM e 

85mM de salinidade. Neste estudo foram encontrados C11:0; C 14:1; C16:0; C16:1; C17:1; 

C18:0; C18:1n9; C18:2n6; C20:0; C18:3n6; C20:1 e C18:3n3 (Tabela 10). Os ácidos graxos 

com maior representatividade na biomassa de B. braunii foram o ácido oléico (C18:1n9), com 

um teor numa faixa de 34,70% a 29,38% e o ácido linoléico (C18:2n6), com uma faixa de 

23,70 a 19,82%. 

 

O ácido oléico, o principal constituinte do azeite de oliva, e, como comentado 

anteriormente, o componente de maior quantidade na fração de ácidos graxos de B. braunii  

nas condições de cultivo adotadas neste trabalho, além de exercer efeitos relativamente 

menores sobre a regulação quantitativa e qualitativa dos níveis de colesterol, parece interferir 

diretamente com a resposta inflamatória, que caracteriza a aterogênese precoce. Em um 

modelo in vitro de aterogênese precoce baseado em células endoteliais cultivadas e 

estimuladas por citocinas, observou-se que a incorporação de ácido oleico em lipídios totais 

celulares diminui a expressão de várias moléculas de adesão leucocitária endotelial, participa 

no recrutamento de monócitos seletiva na túnica íntima da artéria e também determina uma 

redução paralela no RNA mensageiro para esta molécula, interferindo com a ativação do fator 

mais importante na transcrição para controlar a ativação do endotélio. Assim, possivelmente 

em conjunto com outros ácidos graxos insaturados, o ácido oléico pode contribuir na 

prevenção da aterogênese (MASSARO, et al. 1999). 

 

Numerosas propriedades fisiológicas têm sido atribuídas ao ácido linoléico, o segundo 

maior componente da fração de ácidos graxos de B. braunii (Tabela 10), como por exemplo, 
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ações antiadipogênica, antidiabética, anticancerígeno e anti-aterosclerótica. Além disso, tem 

efeitos sobre a formação óssea e a imunidade. Estudos anteriores em animais mostram que 

este ácido modula a composição corporal, especialmente por reduzir a acumulação de tecido 

adiposo, além de reduzir a insulina de jejum em animais diabéticos, para diminuir assim 

diversos fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Há ainda um crescente 

corpo de evidências que o ácido linoléico reduz a placa aterosclerótica (BELURY, 2002). 

 

Outro ácido encontrado neste estudo foi o ácido gama-linolênico (GLA), o qual foi 

encontrado em uma faixa de 14,25 a 10,64% da fração de ácidos graxos, sendo este um dos 

ácidos graxos essenciais (EFAs). Os EFAs são nutrientes que, como vitaminas , devem ser 

fornecidas na alimentação , porque eles não podem ser sintetizados pelo organismo.  Da 

mesma forma que o ácido oléico e linoléico, este ácido baixa o risco de várias doenças do 

sistema imunológico. Além disso, tem sido sugerido sua ingestão por lactentes humanos, a 

fim de assegurar o desenvolvimento normal do cérebro, dos olhos e de outros tecidos 

(HORROBIN, 1992). 

 

Os ácidos graxos de B. braunii (Tabela 10), diferente da composição do óleo de 

palma, não apresentaram ácido laúrico, nem mirístico. Adicionalmente, o ácido palmítico foi 

encontrado numa faixa de 18,37 a 17,5%,  mais baixa que óleo de palma, que é de 40,7%. No 

entanto, o ácido esteárico foi encontrado numa faixa de 6,45 a 4,64%, que foi da mesma 

ordem de grandeza ao encontrado no óleo de palma (5,0%).  Dessa forma, os dados obtidos 

evidenciam uma fração de ácidos graxos mais insaturada (69%) que a encontrada no óleo de 

palma (52,2%) (Grimaldi et at., 2005), o que pode ser decorrente da cepa utilizada neste 

trabalho, uma vez que em trabalho de Dayananda et at., 2007b, foi encontrada semelhança na 

fração lipída de B. braunii com composicão do óleo de plama, onde as percentagem são acido 

laúrico (1,1%), mirístico (1,0%), palmítico (40,7%), esteárico (5,0%).  

 

No estudo de longo prazo (90 dias), os efeitos toxicológicos na administração de B. 

mahabali por via oral (20 g de biomassa de algas por Kg de dieta) foram determinados para 

avaliação da toxicidade aguda e subcrônica em modelos de ratos e revelaram que a biomassa 

de Botryococcus mahabali nas doses indicadas não induziu quaisquer efeitos tóxicos 

observáveis comparados ao grupo de animais controle. Estudos de exames hematológicos e 

histopatológicos não revelaram qualquer efeito adverso em ratos do sexo masculino e 
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feminino alimentados com a biomassa da microalga. Em vez disso, a sua alimentação resultou 

na diminuição de lipídios e colesterol no soro e nos tecidos. Dessa forma, a biomassa de 

Botryococcus mahabali foi considerada segura nos níveis testados em modelos animais 

(DAYANANDA, 2013). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Foram avaliados diferentes meios de cultivo para o crescimento de Botryococcus 

braunii, onde foi observado a importância da influência da salinidade, sendo o meio Chu, de 

menor salinidade (2,37 
.
 10

-3 
g.L

-1
) entre os meios avaliados, foi o melhor para o crescimento 

em experimentos realizados em frascos Erlenmeyer. 

  

Foram avaliadas diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo em meio Chu 

(1N:1P), com aumento de concentrações destes elementos de 3, 6 ou 9 vezes, mantendo 

sempre a proporção entre eles (3N:3P; 6N:6P e 9N:P).  

Em ensaios em frascos Erlenmeyer, os valores máximos de concentração celular (Xmáx) 

foram equivalentes para as condições de 1N:1P a 6N:6P, com Xmáx  entre 226,67 a 267,2 

mg.L
-1

. 

Em ensaios em fotobiorreator nos quais se corrigiu as concentrações dos nutrientes 

nitrogênio e fósforo, e com controle de pH com uso de CO2, foi possível a obtenção de 

valores máximos de concentração celular (Xmáx) de 4962,9±339,8 mg.L
-1

 na condição 1N:1P, 

embora os valores médios encontrados com a condição 6N:6P (3986,9±306,7 mg.L
-1

) não 

foram diferentes estatisticamente. As produtividades em células não deferiram em função das 

condições adotadas, de modo que a condição 1N:1P seria a que melhor se aplicaria numa 

produção em grande escala, por menor consumo de nutrientes e menores efeitos ambientais. 

 

As biomassas provenientes de cultivos nos meios Chu com diferentes concentrações 

de nitrogênio e fósforo apresentaram teores de lipídios numa faixa de 32,56 a 36,93% e os 

teores de proteínas variaram de 32,06 a 34,05%, não apresentando diferenças estatísticas.  

 

Foram encontrados os seguintes ácidos graxos nas frações lipídicas das biomassas 

obtidas em cultivos em fotobiorreator tubular: C11:0; C 14:1; C16:0; C16:1; C17:1; C18:0; 

C18:1n9; C18:2n6; C20:0; C18:3n6; C20:1 e C18:3n3. Aqueles com maior representatividade 

na biomassa de B. braunii foram o ácido oléico (C18:1n9), com teores na faixa de 34,70% a 

29,38%, e o ácido linoléico (C18:2n6), na faixa de 23,70 a 19,82%, o que, ressalta a 

importância na utilização Botryococcus como fontes de ácidos graxos insaturados de interesse 

industrial.  
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