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RESUMO

MARTÍNEZ, L. C. C. Cultivo descontínuo alimentado de Arthrospira (Spirulina)
platensis em fotobiorreator tubular utilizando nitrato de amônio como fonte de
nitrogênio. 2010. 119 p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.

A produção da cianobactéria Arthrospira (Spirulina) platensis é considerada de interesse nas
indústrias de alimentos, farmacêuticas e químicas. Diferentes fontes de nitrogênio alternativas têm
sido sugeridas na literatura para seu cultivo, incluindo uréia e sais de amônio, visando à diminuição no
custo do meio de cultivo. A perda de amônia por degasificação ocorre quando utilizados tanques
abertos, justificando dessa forma o uso da associação de fontes de nitrato e de amônia em
fotobiorreatores fechados. O nitrato de amônio (NH4NO3) contorna estas condições, proporcionando
ao cultivo uma fonte de nitrogênio prontamente assimilável (amônio) e outra de reserva (nitrato), no
mesmo composto. Neste trabalho verificou-se, pelo uso de um planejamento fatorial 22 com
configuração de estrela, a influência da intensidade luminosa (I) e da adição de diferentes
concentrações de NH4NO3 (mM), no crescimento e composição da biomassa de A. platensis em
cultivos realizados em fotobiorreator tubular por processo descontínuo alimentado, utilizando um
tempo de 6 dias alimentação para a fonte de nitrogênio. Parâmetros cinéticos de crescimento, como
concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (PX) e o fator de conversão de nitrogênio
em células (YX/N), bem como o teor de proteínas e lipídios na biomassa foram avaliados. Através do
uso da regressão multivariável para a otimização das condições experimentais, foram obtidos valores
de Xm e de PX correspondentes a 4710 mg L-1 e 478,9 mg L-1d-1, respectivamente, pelo emprego de I
= 148 mol fótons m-2 s-1 e a adição de 9,7 mM de NH4NO3. O maior valor de YX/N registrado foi 8,1
mg mg-1, sendo superior aos obtidos com nitrato de sódio (0,80 mg mg-1). Os teores de proteína e de
lipídios alcançaram valores de até 63,2 e 17,3 %, respectivamente. O emprego de NH4NO3 conduziu à
redução dos custos de produção, sendo gastos em média R$ 15,97 da fonte de nitrogênio por
quilograma de células, valor inferior se comparado com outras fontes usadas no cultivo de A. platensis
como NaNO3 (R$ 59,10 por quilograma de células). O uso do NH4NO3 em fotobiorreator tubular
mostrou-se promissor para o cultivo de A. platensis, ao proporcionar um aumento na produção de
biomassa e diminuir a perda de amônia por degasificação.

Palavras–chave: Arthrospira (Spirulina) platensis, processo descontínuo alimentado, nitrato de
amônio, intensidade luminosa, fotobiorreator tubular, planejamento fatorial.
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ABSTRACT

MARTÍNEZ, L. C. C. Fed–batch cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis in
tubular photobioreactor using ammonium nitrate as nitrogen source. 2010. 119 p. Master
Dissertation – Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo. São Paulo,
Brazil.

The production of the cyanobacterium Arthrospira (Spirulina) platensis is considered of
interest to the food, pharmaceutical and chemical industries. Alternative nitrogen sources have
been suggested in literature, including urea and ammonium salts, in order to reduce the cost of
cultivation medium. Ammonia off-gassing occurs when open ponds are used, thus justifying
the utilization of nitrate and ammonia sources association. Ammonium nitrate (NH4NO3)
attend this condition, providing the cultivation with a nitrogen source readily assimilated
(ammonium) and with one of reserve (nitrate), in the same molecule. In this work, it was
verified, using a 22 factorial design with star configuration, the influence of light intensity (I)
and the addition of different concentrations of NH4NO3 (mM) on the growth and biomass
composition of A. platensis in cultures carried out in tubular photobioreactor by fed-batch
process, using a 6-day feeding time of the nitrogen source. Kinetic growth parameters, such as
maximum cell concentration (Xm), cell productivity (Px) and yield of nitrogen to biomass
(YX/N), as well the biomass content of protein and lipids, were evaluated. Through the use of
regression analysis for the optimization of experimental conditions, values of Xm and PX such
as 4710 mg L-1 and 478.9 mg L-1d-1, respectively, were obtained by the use of I = 148 µmol
photons m-2 s-1 and the addition of 9.7 mM of NH4NO3. The highest value of YX/N obtained
was 8.1 mg mg-1, higher than that provided by the use of sodium nitrate (0.80 mg mg-1). The
levels of protein and lipid achieved up to 63.2 and 17.3 %, respectively. The use of NH4NO3
led to the reduction of culture medium costs, in which R$ 15.97 (Real/Brazil) were spent on
nitrogen source per kilogram of cells, value that is lower if compared to other common
sources used for A. platensis growth, such as NaNO3 (R$ 59.10 per kilogram of cells,
Real/Brazil). The use of NH4NO3 in tubular photobioreactor proved to be promising for the
cultivation of A. platensis, leading to an increase in biomass production and diminishing the
ammonia lost by off-gassing.

Keywords: Arthrospira (Spirulina) platensis, fed-batch process, ammonium nitrate, light
intensity, tubular photobioreactor, factorial design.
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1.

INTRODUÇÃO

A geração de fontes alternativas de alimentos é considerada um aspecto importante para
garantir a segurança alimentar em todos os países do mundo, especialmente naqueles com
maiores problemas para suprir as necessidades básicas da população. O emprego de
microrganismos na produção de alimentos constitui um dos principais focos recentes de
estudos biotecnológicos. Nesse contexto, microrganismos fotossintetizantes, como as
cianobactérias, são de especial interesse por gerarem, além de alimento protéico, diversos
outros compostos com as mais diversas aplicações.
Arthrospira (Spirulina) platensis é considerada uma dessas alternativas, principalmente em
decorrência das suas propriedades nutricionais relacionadas ao conteúdo de proteínas,
lipídios, vitaminas, carboidratos, e até mesmo sais minerais. O teor e a qualidade de
pigmentos que esta cianobactéria apresenta são também considerados de grande interesse
comercial nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Arthrospira apresenta ainda uso
promissor na área ambiental, como no tratamento de efluentes industriais e na remoção de
metais pesados de corpos d’água, bem como na área de energia, como fonte de
biocombustíveis. Pode-se dizer que o cultivo de Arthrospira é uma técnica ecologicamente
correta, pois não gera um gasto elevado de energia e, pelo fato de não deteriorar e não poluir o
seu habitat natural representa um bom exemplo para uma produção sustentável, quer dizer,
sem efeitos prejudiciais ao meio ambiente.
Arthrospira foi usada como suplemento alimentar com segurança em diferentes períodos
da história humana durante séculos (RICHMOND, 1990). A partir da segunda metade do
século XX, foi testada a sua segurança comercial para poder ser reintegrada ao consumo
humano e animal dentro dos padrões alimentares estabelecidos ao redor do mundo.
Arthrospira é legalmente autorizada como complemento alimentar na Europa, Japão e
Estados Unidos pelo FDA (Food and Drug Administration), sem efeitos tóxicos ao organismo
(BELAY et al., 1993; VON DER WEID et al., 2000). No Brasil, a ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) permite sua comercialização desde que o produto final no
qual o microrganismo tenha sido adicionado esteja devidamente registrado (AMBROSI et al.,
2008). Como suplemento usado na alimentação humana e animal, este microrganismo é tido
como uma proteína completa devido ao fato de conter todos os aminoácidos essenciais. Ao
contrário de algumas outras formas de proteína, aquela proveniente de Arthrospira é digerível
em uma taxa de 85 a 95 % - uma das mais altas encontradas entre as disponíveis atualmente.
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O crescimento de microrganismos como Arthrospira (Spirulina) platensis é controlado
basicamente por uma variedade de fatores ambientais e para seu cultivo são necessárias
condições adequadas de nutrientes, temperatura, potencial hidrogeniônico e iluminação. O
crescimento em pH alto é considerado importante na prevenção da contaminação do cultivo
por microrganismos estranhos (BOROWITZKA, 1999). A fácil separação do meio de cultivo
das células, devido à forma espiralada e maiores dimensões destas (PIORRECK et al., 1984),
e o baixo custo de operação são algumas das vantagens da produção desta cianobactéria em
relação a outras. Os cultivos podem ser desenvolvidos em meios essencialmente inorgânicos,
em que os constituintes principais são as fontes minerais de carbono (carbonatos,
bicarbonatos), fósforo e nitrogênio (normalmente, nitratos), e cresce bem em temperaturas da
ordem de 30° C (VONSHAK, 1997).
Os conteúdos de proteínas e lipídios da biomassa são influenciados tanto por condições de
fornecimento de nutriente (SASSANO, 2004) como pelas condições de iluminação do sistema
(BEZERRA et al., 2008). A intensidade luminosa tem um papel fundamental no crescimento
de microrganismos fotossintetizantes, uma vez que é a responsável pelo fornecimento de
energia, sendo primordial a avaliação do seu efeito quando do estudo de novos tipos de
reatores e usos de nutrientes alternativos no cultivo de microrganismos fotossintetizantes
(OLGUIN, 1997; TORZILLO & VONSHAK, 1994).
Muitos trabalhos foram realizados visando à utilização de diversas fontes de nitrogênio
para o cultivo de Arthrospira, sendo os melhores resultados, em termos de biomassa
produzida, atribuídos aos nitratos (CORNET et al., 1998), o que confirma a ampla utilização
de meios que usam como fonte de nitrogênio o KNO3 (PAOLETTI, 1975) ou NaNO3
(SCHLÖSSER, 1982; ZARROUK, 1966). Estudos que vem sendo desenvolvidos para a
otimização da utilização de fontes de nitrogênio alternativas, como os sais de amônio e a
uréia, possibilitam uma diminuição do custo de produção. Uma vez que tais fontes
alternativas se apresentam como potencialmente tóxicas à cianobactéria quando em altas
concentrações, devido à presença de amônia no meio líquido, a utilização do processo
descontínuo alimentado é necessária para obtenção de resultados satisfatórios quanto ao
crescimento celular (CARVALHO et al., 2004; BEZERRA et al., 2008; FERREIRA, 2008).
O nitrato de amônio, por ser um sal que apresenta tanto o nitrato como o amônio em sua
composição, suprindo o cultivo com uma fonte de nitrogênio prontamente utilizável (amônia)
e uma fonte de nitrogênio de reserva (nitrato), pode contribuir para a viabilização da produção
de A. platensis. A amônia, por ser a forma de nitrogênio preferencial da A. platensis
(BOUSSIBA, 1989), é responsável pelas possíveis altas velocidades de crescimento ao longo
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do cultivo, sendo assegurada de igual forma a reserva de nitrogênio no meio de cultivo pela
presença de nitrato.
O uso de fotobiorreatores fechados para o cultivo de A. platensis permite a solução de
vários problemas que apresentam os fotobiorreatores abertos: minimiza a perda de água por
evaporação, melhora o aproveitamento de fontes de nitrogênio de tipo amoniacal, evitando
sua volatilização, maximiza a utilização de CO2 e como resultado, permite a obtenção de
biomassa de maior pureza em concentrações superiores.
Este trabalho buscou avaliar a viabilidade do emprego do nitrato de amônio no crescimento
de Arthrospira platensis em fotobiorreator tubular mediante a técnica de cultivo descontínuo
alimentado, visando um melhor aproveitamento do nitrogênio adicionado em termos da
quantidade e composição da biomassa obtida. Também foi avaliado o comportamento celular
frente à intensidade luminosa. Até o presente momento, não existem relatos na literatura sobre
o emprego de nitrato de amônio como fonte de nitrogênio para o crescimento de Arthrospira
platensis sob as condições de cultivo estabelecidas no presente trabalho.
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2.

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Verificar a influência de fatores como a intensidade luminosa e a concentração total de
nitrato de amônio, expressa em molaridade, adicionada ao cultivo de Arthrospira (Spirulina)
platensis em fotobiorreator tubular utilizando o processo descontínuo alimentado.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Avaliar parâmetros cinéticos como concentração celular máxima e produtividade em

células.


Analisar o fator de conversão de nitrogênio em células, assim como o teor de proteínas

e de lipídeos na biomassa obtida.
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3.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. ANTECEDENTES / HISTÓRIA
O consumo da cianobactéria Arthrospira (Spirulina) platensis está registrado há séculos
em diversos lugares ao redor do mundo. Na América Central, por exemplo, os astecas
consumiam este microrganismo como parte normal de sua dieta devido aos seus benefícios
para a saúde (LACAZ-RUIZ, 2003). Também existem registros de sua produção e seu
consumo por populações na África, América do Sul, Ásia, Oceania e alguns lugares de
Europa (CIFERRI & TIBONI, 1985; RICHMOND, 1990; LACAZ-RUIZ, 2003).
Os primeiros relatos do uso de Arthrospira sp. na alimentação datam da pré-história, a
partir da informação de que tribos de caçadores coletavam massas gelatinosas de algas verdeazuladas e as consumiam cruas ou cozidas. Para enriquecer suas dietas, também consumiam
algas filamentosas coletadas em lagos alcalinos (Lago Texcoco no México e Lago Chade na
África), classificadas no gênero Arthrospira (RICHMOND, 1990). Desde o século passado,
existem indústrias dedicadas à produção em larga escala da biomassa de Arthrospira
(Spirulina) sp., em diversos países ao redor do mundo, como Índia, Cuba, Chile, China e
Estados Unidos, principalmente (SANCHEZ et al., 2003; SPOLAORE et al., 2006).
As cianobactérias, também conhecidas como algas verde-azuladas, ou cianofíceas,
apresentam a maior diversidade morfológica entre o grupo dos organismos procarióticos
(GIOVANNONI et al., 1988). Atualmente, são conhecidas mais de 2000 espécies destes
microrganismos com as mais diversas propriedades fisiológicas e morfológicas, com a
possibilidade de crescimento em um amplo número de habitats. São claramente distinguíveis
de outras bactérias fotossintetizantes, devido ao uso da água como doador de elétrons e
produção de oxigênio molecular, que é liberado para o meio ambiente (REGELSBERGER et
al., 2002).
Arthrospira (Spirulina) sp., é uma cianobactéria filamentosa, autótrofa, reconhecida
também como uma alga verde-azul e que deve seu nome à natureza helicoidal ou espiralada
de seus filamentos. Este microrganismo cresce de forma natural em numerosos lugares,
especialmente em corpos de água pouco profundos e sob a presença de bicarbonato de sódio,
meio alcalino e salinidade elevada (VONSHAK & TOMASELLI, 2000). Seu alto teor
nutricional justifica sua produção em elevadas quantidades para sua comercialização no
mundo todo. Seu teor de aminoácidos é similar ao de outros microrganismos e alimentos,
como ovos e leite (CIFERRI, 1983; COHEN, 1997).
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3.2. CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA
As palavras “cianobactéria”, “alga verde-azul” ou “cianofíceas” são consideradas termos
compatíveis. O primeiro refere-se à relação taxonômica e filogenética e o segundo representa
a correlação ecológica e biológica.

Arthrospira platensis é um microrganismo

fotossintetizante pertencente ao grupo das cianobactérias e que por muito tempo foi
classificado como uma alga.
Segundo Tomaselli (1997), Spirulina foi reclassificada sob o nome de Arthrospira sp., e
aceita oficialmente em Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (CASTENHOLZ, 1989).
No entanto, o termo Spirulina é mais comumente empregado na literatura. A classificação
taxonômica do microrganismo Arthrospira (Spirulina) platensis é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação taxonômica de Arthrospira (Spirulina) platensis

Domínio

Procariota

Reino

Bactéria

Sub Reino

Negibactéria

Filo

Cianobactéria

Classe

Cianoficeae

Subclasse

Oscillatoriophycideae

Ordem

Oscillatoriales

Família
Gênero

Phormidiaceae
Arthrospira (Spirulina)

Espécie

Arthrospira (Spirulina) platensis
Fontes: ALGAE BASE (2009), NCBI (2009)

3.3. MORFOLOGIA
Os microrganismos do gênero Arthrospira (Spirulina) pertencem ao grupo de
cianobactérias filamentosas. A palavra latina Spirulina significa “espiral pequena” e faz
referência a uma estrutura em forma de espiral. Uma de suas principais características é a
presença de estruturas denominadas tricomas, os quais são filamentos em espiral formados
por células cilíndricas (curtas e largas) (Figura 1) revestidas de uma fina membrana
mucilaginosa. As dimensões celulares dependem do enrolamento celular e do cumprimento
dos filamentos. As condições ambientais de crescimento influem na configuração, mas a
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morfologia helicoidal permanece constante (SPILLER et al., 2001). A. maxima e A. platensis
são as espécies mais representativas deste gênero e entre estas também existem diferenças
morfológicas em relação aos filamentos, aos vacúolos e a regularidade externa da cápsula de
cada filamento, ajudando a identificação e diferenciação taxonômica das espécies
(TOMASELLI et al., 1996).

Figura 1. Arthrospira platensis UTEX 1926. Fonte: UTEX

A organização celular procariótica da Arthrospira está conformada principalmente por
duas partes: uma periférica citoplasmática, com a presença dos diferentes pigmentos
(cromatoplasma); e outra central conhecida como nucleoplasma. Dentro desta estrutura
encontra-se a cápsula, a parede celular pluriestratificada, o cromatoplasma com o sistema
fotossintetizante de tilacóides, as fibrilhas de DNA e outras estruturas (GUGLIEMI et al.,
1993). A cápsula apresenta uma estrutura fibrilar e cobre cada filamento para sua proteção
(SPILLER et al., 2001).
A parede celular de Arthrospira está formada por quatro unidades conhecidas como LI,
LII, LIII e LIV. As capas LI e LII proporcionam maior rigidez na estrutura celular de
Arthrospira, pois contêm o polissacarídeo β-1,2-glicano e peptidoglicano (SANCHEZ, 2003).
A espessura do tricoma varia de 6 a 12 µm, que é composto por células cilíndricas que
apresentam uma coloração verde-azulada, com constrição na parede celular. O diâmetro da
hélice varia de 30 até 70 µm e o comprimento de uma série de tricomas chega por volta dos
500 µm; no entanto, essa medida pode ser bem menor quando as células são cultivadas sob
agitação (TOMASELLI et al., 1996). A forma helicoidal de Arthrospira predomina em
cultivos líquidos, nos quais os tricomas se contorcem para dar voltas em espiral sobre seu
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eixo. Estas mudanças morfológicas são devidas à hidratação ou desidratação progressiva de
oligopeptídeos na capa de peptidoglicano (CIFERRI & TIBONI, 1985). Em análise
microscópica, os espirais de Arthrospira aparecem como filamentos verde-azulados devido à
presença de dois pigmentos: clorofila exclusivamente do tipo “a” (verde) e ficocianina (azul)
(TOMASELLI, 1997).
Os pigmentos funcionais característicos (clorofila a, carotenóides e ficobilinas, que contem
ficocianina) se localizam no sistema de tilacóides, estruturas análogas aos cloroplastos e onde
estão localizados os fotossistemas I e II. O espaço intertilacoidal é limitado pela presença de
vesículas protéicas transparentes que contêm gás, e devido á estrutura tubular da Arthrospira,
colabora para a capacidade desta cianobactéria de flutuar em meios aquáticos. Arthrospira
também possui várias inclusões periféricas típicas e associadas aos tilacóides: grânulos de
cianoficina, corpos poliédricos, grânulos de poliglicanos, grânulos de lipídeos, grânulos de
polifosfatos, além de uma substância chamada metacromatina ou volutina. Os grânulos de
cianoficina ou grânulos de reserva são importantes na síntese de ficocianina. Os corpos
poliédricos ou carboxissomas contem principalmente a enzima ribulose 1,5-difosfato
carboxilase que permite a fixação do CO2 nos organismos fotossintetizantes e exerce uma
função de reserva energética na célula (CIFERRI & TIBONI, 1985). Os grânulos de
poliglicano ou grânulos de glicogênio são polímeros de glicose, pequenos, circulares e muito
difundidos no espaço intertilacoidal e que contribuem à formação de glicoproteína por serem
produtos do metabolismo fotossintetizante. Os grânulos de lipídeos, β-grânulos ou grânulos
osmofílicos formam o deposito de reserva, constituído por poli-B-hidroxibutirato (PHB),
comumente encontrado como reserva energética em organismos procariotas (ABBAYES,
1989).
A reprodução de Arthrospira sp. ocorre com a quebra do tricoma em uma célula
intercalaria que perde seu citoplasma e é convertida em necrídeo, considerada uma célula
especializada com aspecto granuloso. Os tricomas quebrados em necrídeos originam cadeias
menores, denominadas hormogônios, que diferem dos tricomas maduros pela falta de
mobilidade, tamanho celular reduzido e morfologia diferenciada (CIFERRI & TIBONI,
1985). Em síntese, são três etapas fundamentais de reprodução: a) fragmentação dos tricomas,
b) ampliação das células em hormogônios, e c) maturação e alongamento dos novos tricomas.
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3.4. COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA
Arthrospira possui um tipo de parede celular característica que permite sua digestibilidade,
e seus constituintes são totalmente assimiláveis sem necessidade de um tratamento prévio.
Assim, até os compostos mais frágeis, como as vitaminas e os ácidos graxos essenciais, são
disponibilizados no organismo em sua forma integral, sem nenhuma degradação, quando do
consumo da cianobactéria em sua forma líquida. A composição química de Arthrospira
constitui o fator mais importante na produção desta cianobactéria como potencial fonte de
alimento (BELAY, 2002), em especial no que se refere a vitamina B12, pigmentos
carotenóides, ferro e ácidos graxos essenciais.

3.4.1 Proteínas

Arthrospira apresenta teor de proteínas entre 50 e 70 % da massa seca, considerando-se
uma variação neste valor (10 - 15 %) dependendo das condições de cultivo. Estão presentes
uma série de aminoácidos, que representam 47 % do peso total das proteínas (DILLON et al.,
1995). Entre eles, oito são estritamente essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptofano e valina (COHEN, 1997). Este alto teor de aminoácidos é
considerado excepcional, pois não é encontrado nem nas melhores fontes de proteínas
vegetais (PARADA et al., 1998). Na Tabela 2 são apresentados os teores protéicos de
alimentos comuns ricos em proteínas, incluindo a Arthrospira.
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Tabela 2. Teor protéico de diferentes alimentos
Tipo de alimento

Teor de proteína (%)

Arthrospira em pó
Ovo

65
47

Levedura de cerveja

45

Soja

37

Leite em pó

34

Queijo tipo parmesão

34

Gérmen de trigo

27

Amendoim

26

Frango

24

Peixe

22

Carne bovina

22

Fontes: SANCHEZ et al (2003); MENDES et al. (2004)

3.4.2. Carboidratos

Os carboidratos constituem de 15 a 25 % da massa seca de Arthrospira. Os açúcares
simples, como glicose, frutose e sacarose, estão presentes em quantidades muito pequenas.
Estão presentes também os polióis, como glicerol, manitol e sorbitol (BELAY, 2002). A parte
essencial assimilável destes compostos está constituída por polímeros como glicogênio, nas
concentrações de 1,9, 9,7 e 0,5 % da massa seca, respectivamente.

3.4.3. Lipídios

Os lipídeos, por sua vez, constituem aproximadamente 6 a 13 % da massa seca da
cianobactéria em questão, podendo às vezes atingir valores acima de 15 % (BELAY, 2002;
COHEN, 1997; DILLON et al., 1995). O ácido γ-linolênico representa 40 % do total de
ácidos graxos, representando quase 4 % do peso total da massa seca de Arthrospira. Dessa
forma, esta cianobactéria pode ser considerada como uma das principais fontes de tal ácido
graxo, depois do leite e de alguns óleos vegetais pouco comuns. Ademais, estão presentes
ainda os ácidos palmítico, linolênico e oléico (COHEN, 1993). Nos lipídeos insaponificáveis,
denominados esteróis, presentes na biomassa de Arthrospira, estão o campesterol e o
estigmasterol. Alguns autores relacionam os esteróis com algum tipo de atividade
antimicrobiana de Arthrospira (CIFERRI & TIBONI, 1985).
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3.4.4. Vitaminas e Pigmentos

Autores como Gomes-Coronado et al. (2004) e Herrero et al. (2004) descrevem que
Arthrospira é um microrganismo rico em compostos fotoquímicos típicos de vegetais (verdes
e amarelos), como carotenóides e outros antioxidantes. O β-caroteno representa 80 % dos
pigmentos carotenóides de Arthrospira (CARERI et al., 2001). Outros são a ficoxantina e a
criptoxantina, e as ficobilinas, que constituem 20 % de proteína celular e são
quantitativamente os pigmentos dominantes em Arthrospira sp. (RICHMOND, 1988), além
da clorofila (RANGEL-YAGUI et al., 2004). Dentre as ficobilinas encontra-se a ficocianina,
que auxilia na atividade fotossintética de microalgas e pode ser encontrada em até 20 % da
massa seca de Arthrospira (VONSHAK, 1997). Importantes teores das seguintes vitaminas
podem ser encontrados na biomassa da referida cianobactéria: tocoferóis (E), filoquinona ou
fitonadiona (K), pirodoxina (B6), tiamina (B1), e cianocobalamina (B12).

3.4.5. Minerais

Os minerais importantes em Arthrospira são: ferro, magnésio, cálcio, fósforo e potássio.
Sabe-se que o elevado teor de ferro constitui uma vantagem para seu uso como suplemento
alimentar (BELAY, 2002).

3.4.6. Ácidos nucléicos

São informadas concentrações de 4 a 6 % de ácidos nucléicos totais na massa seca de
Arthrospira. Este baixo conteúdo de ácidos nucléicos é bastante inferior a aqueles
encontrados na maioria dos microrganismos produtores de proteína unicelular (BELAY,
2002). A baixa concentração de ácidos nucléicos permite sua utilização como complemento
nutricional.
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3.5. CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO
As cianobactérias são bactérias fotossintetizantes que requerem apenas nutrientes
inorgânicos, água e luz para seu crescimento caracterizado este por altas velocidades
(CHRONAKIS et al., 2000). Dependendo da finalidade de um cultivo (produção de
pigmentos, ou de carotenóides, estudo da composição da biomassa, entre outros), o
crescimento de Arthrospira está sujeito a diferentes variáveis de estudo. O crescimento desta
cianobactéria em habitats alcalinos é devido ao fato de que ao consumir os carbonatos e
bicarbonatos do meio, Arthrospira aumenta a alcalinidade do líquido, chegando até um pH de
11,5 (WHITTON, 1992). Também, os filamentos de Arthrospira formam uma espécie de rede
que resulta eficaz na competição por nutrientes e espaço no meio de cultura e evitar dessa
forma a proliferação de outras espécies de organismos como Chlorella sp. (RHEINHEIMER,
1987; WHITTON, 1992).
Arthrospira é geralmente cultivada de maneira fotoautotrófica, com suplemento de luz e
nutrientes, principalmente fontes de nitrogênio e carbono. A concentração de nitrogênio no
meio é um dos fatores determinantes de cultivos, uma vez que este nutriente está na
constituição de proteínas e ácidos nucléicos, fundamentais para a manutenção e crescimento
celular (WATANABE & HALL, 1996), apresentando vantagens em relação aos demais
microrganismos fotoautotróficos. Dentre estas, podem ser citadas o crescimento em pH
alcalino e meio altamente salino, fatores importantes na prevenção de contaminação no
cultivo (WALACH et al., 1987, BOROWITZKA, 1999); e a separação fácil do meio de
cultivo das células, devido à forma espiralada e maiores dimensões destas (RICHMOND,
1988; PIORRECK et al., 1984). Desenvolve-se em meios em que os constituintes principais
são as fontes minerais de carbono (carbonatos, bicarbonatos), fósforo e nitrogênio
(normalmente, nitratos), e cresce bem em temperatura de 30 °C (VONSHAK, 1997). Vários
são os fatores que influenciam na produtividade do cultivo de Arthrospira, entre eles:
intensidade luminosa, temperatura, concentração do inóculo, velocidade de agitação, sólidos
dissolvidos, pH, qualidade da água, presença de macro e micronutrientes (CIFERRI, 1983).
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3.5.1. Cinética de crescimento
Segundo Becker et al. (1982), o crescimento de Arthrospira sob condições préestabelecidas apresenta as seguintes fases de crescimento: a) fase de adaptação ou fase Lag, b)
fase de crescimento exponencial ou fase Log, c) fase de crescimento linear, d) fase
estacionária, e) fase de morte celular.
Durante a primeira fase (fase de adaptação), o cultivo de Arthrospira se adapta às
condições estabelecidas; a velocidade específica de crescimento é baixa, e aumenta de forma
gradual de acordo com o tempo de cultivo e a capacidade biológica de adaptação da cepa
utilizada. As mudanças na concentração de nutrientes causada pela adaptação são tão baixas
que o efeito no crescimento da biomassa não é considerado significativo; nesse ponto, a
intensidade luminosa geralmente não é um fator limitante de crescimento (BECKER et al.,
1982).
Em um cultivo onde a intensidade luminosa e os nutrientes não são fatores limitantes de
crescimento, o incremento na biomassa por unidade de tempo, durante a segunda fase, é
proporcional à biomassa inicial do cultivo. O crescimento de Arthrospira continua dessa
maneira até a terceira fase, na qual uma célula se encontra sobreposta a outra, resultando em
uma diminuição da recepção de luz. Este efeito reduz a velocidade específica de crescimento
e o incremento de biomassa de Arthrospira apresenta um comportamento linear, que pode ser
mantido por vários dias caso não haja deficiência ou esgotamento de nutrientes (BECKER et
al., 1982).
Já na quarta fase (fase estacionária), com a redução da velocidade de crescimento, a
recepção da intensidade luminosa pelas células de Arthrospira é também limitada, e assim a
respiração aumenta. O metabolismo oxidativo de síntese de substâncias reduz o incremento
constante da biomassa. Neste ponto, a curva de crescimento apresenta valor aproximado ao da
concentração celular máxima, atingindo o equilíbrio entre esta e a perda celular decorrente
dos processos de degradação. Durante a quinta fase (fase de morte), as células de Arthrospira
morrem, liberando matéria orgânica. Esta fase é causada pelas condições não favoráveis do
ambiente: o limitado suplemento de luz e nutrientes, ou a contaminação por outros
microrganismos (BECKER et al., 1982).
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3.6. NUTRIENTES
3.6.1. Fonte de nitrogênio
O nitrogênio é o segundo mais abundante constituinte da célula de A. platensis que precisa
ser adicionado no meio de cultivo, influenciando tanto no custo deste como no crescimento
celular e na composição da biomassa obtida (STANCA & POPOVICI, 1996; GOLDMAN et
al., 1982). O tipo e a quantidade da fonte de nitrogênio usada no meio de cultura têm
influência na composição da biomassa, no que diz respeito, principalmente, a proteínas,
lipídeos e suas frações, pigmentos, etc.
Existem numerosos estudos sobre o emprego de diferentes fontes de nitrogênio para o
cultivo de A. platensis, e os melhores resultados obtidos em termos de biomassa produzida
são obtidos pelo uso de sais de nitrato (FAINTUCH, 1989; CORNET et al., 1998), o que
confirma a ampla utilização dos meios de Paoletti (PAOLETTI et al., 1975), Zarrouk
(ZARROUK, 1966) e Schlösser (SCHLÖSSER, 1982), que utilizam KNO3 e NaNO3 como
fonte de nitrogênio, respectivamente.
Nos cultivos de A. platensis, os nitratos são adicionados como fonte de nitrogênio numa
concentração de 2,5 g L-1 (SCHLÖSSER, 1982), sem apresentar efeitos negativos sobre o
crescimento (BOUSSIBA, 1989). Normalmente, as formas de nitrogênio presentes na
natureza são formas oxidadas, como nitrato, nitrito e nitrogênio atmosférico. Em alguns
ecossistemas também existem outras formas de nitrogênio, como a uréia. Em geral, todas
essas formas de nitrogênio são reduzidas até amônio; processo que requer energia. Essa
constitui a razão pela qual a maioria dos organismos fotossintetizantes prefere usar o amônio
como fonte de nitrogênio (MURO-PASTOR et al., 2003); é a forma de nitrogênio inorgânico
reduzido de maior disponibilidade para assimilação. De acordo com Boussiba (1989), quando
a amônia e o nitrato estão presentes no meio de cultura simultaneamente, a amônia é
assimilada preferencialmente. Na ausência de amônio, estes organismos apresentam diferentes
estratégias para aperfeiçoar a assimilação do nitrogênio através de diversos sistemas que
regulam o suplemento de nitrogênio (MURO-PASTOR et al., 2003).
As cianobactérias são os únicos procariontes fotossintetizantes que realizam fotossíntese
oxigênica como as plantas. Muitos destes microrganismos podem empregar íons de nitrato,
nitrito ou amônio como fontes de nitrogênio e algumas espécies também são capazes de fixar
o nitrogênio atmosférico ou empregar uréia como fonte de nitrogênio. As cianobactérias
possuem sistemas de transporte específicos para cada forma de nitrogênio, mas a maioria é
incorporada por difusão. Este sistema de transporte é dependente da concentração de
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nitrogênio assim como do pH do meio de cultura. O nitrato e o nitrito são reduzidos pelas
enzimas nitrato e nitrito redutase, respectivamente; as duas enzimas usam ferredoxina como
doador de elétrons (Figura 2).
A assimilação de amônio constitui a principal via metabólica nas cianobactérias ligada à
fotossíntese mediante o uso de ATP e seu poder redutor. O amônio entra nas células de duas
formas: em forma de amônia ou pela ação de permeases específicas. O amônio tomado
diretamente do meio de cultura ou como resultado do metabolismo de outras fontes de
nitrogênio é incorporado aos esqueletos carbonados principalmente pela ação das enzimas
glutamina sintetase (GS) e glutamato sintase (GOGAT) (MURO-PASTOR et al., 2003).

Figura 2. Assimilação de nitrogênio em cianobactérias. Fonte: MURO-PASTOR et al. (2003).

Na produção comercial de Arthrospira, fatores como a composição do meio de cultura
devem ser levados em consideração (RICHMOND, 1988). O sucesso para a produção
comercial em larga escala desta cianobactéria depende do desenvolvimento de um cultivo
econômico e eficaz, pois 15 a 25 % do custo total com a produção de cianobactérias é
referente ao meio de cultivo (BELAY, 1997). A fonte de nitrogênio merece destaque, pois é o
segundo elemento mais abundante da biomassa de Arthrospira, representando até cerca de 10
% do total (CORNET et al., 1992).
Como já mencionado, a fonte de nitrogênio convencional usada para o cultivo de
Arthrospira são os nitratos de sódio e potássio (SCHOLÖSSER, 1982; PAOLLETI et al.,
1975). No entanto, trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, têm demonstrado que a
substituição das fontes tradicionais por fontes alternativas para suprir o nitrogênio necessário
ao cultivo de Arthrospira, como cloreto de amônio, uréia e sulfato de amônio geram bons
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resultados em termos de biomassa produzida e redução de custos (FERREIRA, 2008;
RODRIGUES, 2008; SASSANO et al., 2007; SOLETTO et al., 2005; DANESI et al., 2002)
(Figura 3).

Figura 3. Fontes de nitrogênio usadas no cultivo de Arthrospira (Spirulina) platensis.

3.6.1.1. Nitrato de amônio
O nitrato de amônio é um sal inorgânico sólido perolado ou granulado, além de inodoro,
Possui em média 35 % de nitrogênio, e apresenta simultaneamente dois íons de fornecimento
de nitrogênio: um nitrato (NO3-) e outro amônio (NH4+) (Figura 4). Algumas de suas
propriedades químicas são apresentadas na Tabela 3.

Figura 4. Composição estrutural do nitrato de amônio. Fonte: Handbook of Chemistry & Physics (2009).
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Tabela 3. Propriedades físico-químicas do nitrato de amônio
Fórmula molecular

NH4NO3

Massa molar

80.04 g/mol

Densidade

1,7 g/cm³

Ponto de fusão

442 K (169,6 °C)

Ponto de ebulição

483 K (210 °C)

Solubilidade em água

190 g/100 ml (20 °C)

Fonte: Handbook of Chemistry & Physics (2009)

O nitrato de amônio é usado principalmente como fertilizante. Como a forma amoniacal
tem carga elétrica positiva (+), pode se ligar aos colóides do solo, principalmente nas argilas,
pois estas possuem cargas elétricas negativas. O nitrato tem carga elétrica negativa (-), não
sendo absorvido totalmente pelas argilas, originando o processo de perda conhecido como
lixiviação ou percolação, que consiste no transporte deste tipo de composto às camadas mais
profundas dos solos.
O nitrato de amônio, por ser um sal que apresenta tanto o nitrato como o amônio em sua
composição, pois cada molécula deste composto fornece dois átomos de nitrogênio, em
comparação com outras moléculas como KNO3, NaNO3, NH4Cl, por exemplo, que aportam
apenas 1 átomo de nitrogênio, pode contribuir para a viabilização da produção de Arthrospira
platensis suprindo o cultivo com uma fonte de nitrogênio prontamente utilizável (amônio) e
uma fonte de nitrogênio de reserva (nitrato) (Figura 5).

Nitrato de
amônio
NH4NO3

NO3Fonte de
reserva

NH4+
Fonte
prontamente
utilizável

Figura 5. Esquematização do uso de nitrato de amônio como fonte de nitrogênio.
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Faintuch (1989), estudando diferentes fontes de nitrogênio para o cultivo de Arthrospira
maxima por processo descontínuo, verificou que a utilização de fontes alternativas de
nitrogênio, como cloreto de amônio e uréia, só foi viável com reduzidos níveis de
concentração do nutriente no meio de cultura, com a conseqüente diminuição da quantidade
de biomassa produzida. Saxena et al. (1983), trabalhando com produção de A. platensis a
partir de águas residuárias domésticas adicionadas de sais, conseguiram bons resultados com
uréia a 0,01 % como complementação, embora os teores protéicos maiores tenham sido
obtidos para a fonte nitrato de sódio a 0,1 %. No entanto, comparando com o uso de fonte
amoniacal, mesmo com a utilização de processo descontínuo alimentado para a alimentação
deste nutriente, ensaio com nitrato como fonte de nitrogênio geralmente leva a resultados
melhores em relação às concentrações celulares obtidas (CARVALHO et al., 2004), em
decorrência de carência de nitrogênio em cultivos com fontes amoniacais.

3.6.2. Fonte de carbono
As cianobactérias apresentam diferentes esquemas metabólicos que incluem a ausência do
ciclo de Krebs completo; assimilam o carbono usando o ciclo de Calvin e guardam energia e
carbono em forma de glicogênio. Possuem a capacidade de acumular bicarbonato no meio
intracelular quando este está em falta no meio extracelular, e, além disso, utilizam o dióxido
de carbono como fonte de carbono para o seu metabolismo (CORNET et al., 1998).
Arthrospira sp. é cultivada autotroficamente utilizando altos níveis de carbonatos e
bicarbonatos como fontes de carbono, por serem de baixo custo e proporcionarem um
aumento no pH do meio de cultura .
A principal fonte de carbono é o íon bicarbonato que entra na célula por transporte ativo e
posteriormente a enzima anidrase carbônica presente no meio intracelular e/ou na membrana
periplasmática age sobre o bicarbonato liberando o dióxido de carbono. Este é incorporado no
ciclo de Calvin produzindo moléculas orgânicas, tais como carboidratos, proteínas e lipídeos
(KAPLAN & REINHOLD, 1999).
Diversos fatores diferem na assimilação do bicarbonato e do CO2, como por exemplo: a
cinética de saturação; a hiperpolarização da membrana, na qual é observada na assimilação do
bicarbonato e não na assimilação do CO2; a maior concentração de sódio que é requerida na
assimilação do HCO3- em relação à assimilação do CO2. Um dos trabalhos que explicam este
fenômeno é o desenvolvido por Binagui et al. (2003), onde foi observado que em meios de
cultivo apenas com carbonato o pH se manteve estável e não ocorre incremento na biomassa.
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3.6.3. Outros nutrientes
Ânions como PO4-3, SO4-2, Cl- e cátions como Na+, K+, Mg+2, Ca+2, são importantes no
meio de cultura, pois são necessários em funções estruturais e metabólicas. Os
micronutrientes são requeridos em pequenas quantidades, pois agem principalmente como
catalisadores, regulam as reações enzimáticas e os processos fisiológicos.

3.7. LUZ
A iluminação é indispensável para o crescimento de Arthrospira devido ao processo de
fotossíntese, determinante na sua constituição estrutural. Um filamento individual de
Arthrospira não agüenta uma exposição prolongada à luz, pois poderia apresentar destruição
por fotólise. Existe a necessidade de manter a iluminação controlada mediante períodos
regulares de tempo e cada período gera reações particulares. Por exemplo, durante o período
de luz, é favorecida a assimilação de CO2 através do ciclo de Calvin permitindo a formação de
glicogênio como material de reserva na célula (VONSHAK et al., 1983).
A taxa de crescimento e o rendimento da produção estão sob influência da intensidade
luminosa e da duração da irradiação até o limite conhecido como ponto de saturação
luminosa, que, segundo Balloni et al. (1980), este ponto está por volta de 60 a 120 µmol
fótons m-2 s-1. O regime claridade/escuro é afetado pela agitação exercida no reator, da
turbulência do fluxo e da densidade populacional (RANGEL, 2000; RICHMOND, 1988).
Ao utilizar baixas intensidades luminosas, a velocidade de crescimento é diminuída, e
conseqüentemente, ocorre uma diminuição na produção de biomassa (BALLONI et al., 1980).
Por outro lado, uma iluminação muito forte no cultivo de algas e de cianobactérias pode gerar
dois efeitos principais: fotoinibição, definida como uma redução na eficiência fotossintética,
devido aos danos causados pelo fluxo de fótons, que leva a um decréscimo no rendimento
máximo do crescimento; e fotoxidação, que tem efeitos letais nas células, podendo levar à
perda total da cultura (JENSEN & KNUTSEN, 1993). O emprego de altos valores de
intensidade luminosa favorece parâmetros de crescimento (produção de biomassa), enquanto
que valores mais baixos (da ordem de 24 µmol fótons m-2 s-1) favorecem a obtenção de
biomassa rica em clorofila (DANESI et al., 2004).
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3.8. pH
O controle do pH no meio de cultura é importante para o crescimento de Arthrospira. O
meio de cultura é alcalino devido ao consumo da fonte de carbono, gerando moléculas de
NaOH. A medição do pH pode ser usada como uma forma de avaliar a quantidade de
biomassa no meio. Quando a concentração celular é alta, existe maior degradação de
bicarbonato e em conseqüência, a concentração dos grupos OH- no meio aumenta,
aumentando dessa forma o pH (PELIZER et al., 2002).
O valor do pH determina a solubilidade do CO2 e de alguns minerais que influem
diretamente no crescimento de Arthrospira. O intervalo de pH ótimo para este microrganismo
está entre 8 e 11. A adição de CO2 é feita para regular o pH, pois o aumento do pH está
relacionado com a deficiência da fonte de carbono. Com a adição de CO2 é acelerada a
assimilação do carbono. O CO2 que ingressa ao meio apresenta uma passagem rápida, pois sai
do cultivo para se equilibrar com o CO2 atmosférico. Em pH 10,5 ocorre retenção do CO2 no
meio líquido (DE ALAVA et al., 1997).
O pH determina também o equilíbrio da fonte de nitrogênio amoniacal, que pode se
apresentar na forma livre de amônia ou protonada de amônio (DANESI, 2001). Em pH ótimo,
meio alcalino, a entrada de amônia na célula é primeiramente um processo de difusão
direcionado pelo gradiente de pH e pela assimilação de amônia intracelular (BOUSSIBA,
1989). Outro fator a ser considerado é que, quanto mais alcalino se torna o meio de cultivo,
maior é a concentração de amônia em relação ao amônio, e, por conseguinte, maior é a perda
de amônia por volatilização (DE ALAVA et al., 1997; SANCHEZ-LUNA et al., 2004).
A variação do pH é devido a três fatores principais: a) concentração de CO2, pois diminui a
alcalinidade e estabiliza o pH (0,05 – 5 % v/v); b) temperatura do meio de cultura; c)
atividade metabólica de Arthrospira. A adição de CO2 ao meio de cultura contendo
Arthrospira gera a seguinte reação:

CO2 + H2O

H2CO3

H+ + HCO3-

2H+ + CO3-2

Schlösser (1982) apresenta um meio padrão utilizado para cultivos de Arthrospira que é
rico em bicarbonato e carbonato, e a proporção destes sais determinam o pH alcalino deste
meio de cultivo. O pH também influencia na disponibilidade de nitrogênio para a célula, pois
em pH abaixo de 8,0 há uma predominância do íon amônio. Em pH acima de 10, o nitrogênio
encontra-se na forma não protonada de amônia que é a forma facilmente assimilada pelas
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células (BOUSSIBA, 1989). Quanto mais alcalino se torna o meio de cultivo, maior é a
quantidade de amônia em relação ao amônio, e, portanto, maior é a perda de amônia por
volatilização (Gráfico 1, baseada na equação de Henderson-Hasselbach) (FERREIRA, 2008).
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Gráfico 1. Concentração (%) de Amônia e Amônio em função do pH. Fonte: FERREIRA, (2008).

3.9. TEMPERATURA
A temperatura do líquido de cultivo tem uma influência direta sobre a velocidade de
crescimento de Arthrospira, pois abaixo de 20 °C o crescimento é afetado. A máxima
velocidade de crescimento está acima de 29 °C (SANCHEZ-LUNA et al., 2007), em
temperaturas superiores a 35 °C existe risco da destruição acelerada do cultivo.

3.10. AGITAÇÃO
A agitação é um fator indispensável no cultivo de Arthrospira, para favorecer a dispersão
homogênea do microrganismo no meio de cultura e a exposição à luz dos filamentos, assim
como para a ativação do mecanismo fotossintético. Uma forte agitação leva à a formação de
espuma, interferindo na penetração da luz e no intercambio gasoso do cultivo, além de
quebrar os filamentos de Arthrospira. A agitação pode ser realizada através da injeção de ar e
ser complementada com a adição de CO2. O uso de CO2 pode ter varias finalidades: agitação,
diminuição do pH e disponibilização de uma maior quantidade de carbono no meio de cultura
para o metabolismo celular (RODRIGUEZ-MAROTO et al., 2005).
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3.11. APLICAÇÕES DE Arthrospira (Spirulina)
Na Tabela 4 são apresentadas as aplicações mais conhecidas da cianobactéria Arthrospira
(Spirulina) platensis. Por exemplo, a biomassa é usada para produzir uma variedade de
produtos saudáveis comercializados na forma de tabletes, cápsulas, pó ou também para a
extração de diferentes substâncias bioativas (Tabela 4). Existem numerosos trabalhos nos
quais são avaliadas in vivo e in vitro as propriedades terapêuticas e a presença de compostos
antioxidantes de Arthrospira (Tabela 4). Tem sido avaliada a eficácia deste microrganismo no
tratamento de algumas alergias, anemias, doenças virais e cardiovasculares, hiperglicemia,
hiperlipidemia, processos inflamatórios, entre outros (CHAMORRO et al., 2002; BELAY et
al., 2002).

Tabela 4. Usos e aplicações de Arthrospira (Spirulina) platensis
Uso nutricional e farmacêutico

Proteína unicelular (1)

Uso terapêutico

Uso ambiental

Ação antialergénica,
anticoagulante

Tratamento de águas residuais

Lipídeos e ácidos graxos
poliinsaturados (2)

Efeito antianêmico e antitóxico

Detoxificação biológica

Polissacarídeos (3)

Proteção cardiovascular

Remoção de N e P

Vitaminas (4)

Imunoestimulante

Bioadsorção de metais pesados

(6)

Pigmentos e antioxidantes (5)
Fontes:

(1)

DANESI

et al. (2002); TACON & JACKSON, 1985;

Biocombustíveis (7)
(2)

MAHAJAN & KAMAT, 1995;

OGBONNA, 1997; (3) PULZ & SCHEIBENBOGEN, 1998; (4) BECKER, 1981; (5) CHEN et al. (2006); PULZ &
SCHEIBENBOGEN, 1998; SPOLAORE et al. (2006); BELAY et al. (2002);

(7)

CIFERRI & TIBONI, 1985;

CHISTI, 2007.

A biomassa da Arthrospira é comercializada principalmente como complemento na
alimentação de seres humanos e animais devido a sua composição química (Tabela 5). A
segurança como alimento tem sido estabelecida por muito tempo através do seu consumo,
alem dos numerosos estudos toxicológicos (CHAMORRO et al., 2002).
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Tabela 5. Composição da biomassa de Arthrospira platensis
Proteínas

55 - 70%

Lipídeos

5 - 15%

Carboidratos

10 - 25%

Minerais

7%

Água

3%
Fonte: Earthrise Farms, 2009

Pigmentos como clorofila a (Chl-a), luteína, β-caroteno, ficocianina (PC) e aloficocianina
(APC) são os um dos mais importantes compostos bioativos em A. platensis e tem sido usados
como corantes naturais em alimentos e cosméticos assim como em produtos farmacêuticos
(CHEN et al., 2006) (Tabela 6). O efeito nocivo de corantes sintéticos e a tendência da
sociedade em utilizar produtos naturais na alimentação e em cosméticos têm conduzido à
exploração das microalgas fontes de como corantes naturais.

Tabela 6. Pigmentos presentes na biomassa de Arthrospira platensis
Pigmento

Conteúdo
mg/10 g de Arthrospira

% total

Ficocianina (azul)

1.500-2.000

15-20

Clorofila a (verde)

115

1,15

Carotenóides (alaranjado)

37

0,37

Betacaroteno

14

0,14

Fonte: Earthrise Farms, 2009

Essa cianobactéria também possui alto teor protéico, com importância quantitativa por
apresentar muitos aminoácidos considerados como essenciais, entre outros elementos,
adquirindo alto valor nutricional (Tabelas 7, 8 e 9) (MORIST et al., 2001; OGBONNA, 1997;
BOROWITZKA, 1986). Outro motivo importante para seu consumo recomendado é que
Arthrospira apresenta entre 85 e 95 % de digestibilidade, pois não há celulose dentre os
polissacarídeos que constituem sua parede celular, permitindo que sua biomassa seja
facilmente absorvida pelo corpo humano (LI, 1997).
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Tabela 7. Aminoácidos presentes na biomassa de Arthrospira platensis
Aminoácido

Conteúdo
mg/10 g de Arthrospira

% total

Aminoácidos essenciais
Fenilalanina

280

4,5

Isoleucina

350

5,6

Leucina

540

8,7

Lisina

290

4,7

Metionina

140

2,3

Treonina

320

5,2

Valina

400

6,5

Triptófano

90

1,5

Aminoácidos não essenciais
Ácido aspártico

610

9,8

Ácido glutâmico

910

14,6

Alanina

470

7,6

Arginina

430

6,9

Cistina

60

1,0

Glicina

320

5,2

Histidina

100

1,6

Prolina

270

4,3

Serina

320

5,2

Tirosina

300

4,8

6200

100,0

Total
Fonte: Earthrise Farms, 2009
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Tabela 8. Ácidos graxos essenciais presentes na biomassa de Arthrospira platensis
Ácidos graxos

Conteúdo

Essenciais

mg/10 g de Arthrospira

% total

Mirístico

1

0,2

Palmítico

244

45,0

Palmitoleico

33

5,6

Heptadecanóico

2

0,3

Esteárico

8

1,4

Oléico

12

2,2

Linolênico

97

17,9

Gama - linolênico

135

24,9

Outros

14

2,5

Total

546

100,0

Fonte: Earthrise Farms, 2009

Tabela 9. Minerais presentes na biomassa de Arthrospira platensis
Minerais

Conteúdo

Ingestão diária

% ingestão diária

mg/ 10g de Arthrospira

recomendada (mg)

recomendada

Cálcio

100

1000

10

Ferro

15

18

83

Zinco

0,3

15

2

Fósforo

90

1000

9

Magnésio

40

400

10

0,12

2

6

Iodo

*

15

*

Sódio

60

2000-5000

1

Potássio

160

6000

3

Manganês

0,5

3

17

Cromo

0,028

0,2

16

Germânio

0,006

*

*

Selênio

0,002

0,1

2

Cobre

Fonte: Earthrise Farms, 2009; *Sem dados disponíveis
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A biomassa de Arthrospira também pode ser utilizada no tratamento de águas residuais,
renovação da água através da detoxificação biológica e remoção de metais pesados. Por ser
um microrganismo fotossintético, tem a capacidade de produzir oxigênio e de remover
nutrientes como nitrogênio e fósforo reduzindo a eutrofização nos corpos de água. A
biomassa pode ser recuperada e reutilizada também, e pode ainda ser utilizada como
combustível ou para produção de metano (CIFERRI & TIBONI, 1985).

3.12. FOTOBIORREATORES
A escolha do biorreator é um importante fator que influencia a produtividade do cultivo da
cianobactéria em questão (WATANABE & HALL, 1996). Existe uma ampla variedade de
biorreatores utilizados para o cultivo de microrganismos fotossintetizantes como
cianobactérias e microalgas – alguns deles são utilizados atualmente para produção industrial
destes (LEE, 2001). Os fotobiorreatores abertos são os mais comuns. No entanto possuem
certas desvantagens em relação aos fotobiorreatores fechados, dentre as quais a menor
eficiência fotossintética e a menor qualidade dos produtos de interesse obtidos a partir dos
microrganismos (VONSHAK & RICHMOND, 1988). A baixa eficiência fotossintética
ocorre, principalmente, devido ao efeito de sombreamento quando da alta densidade celular.
Os fotobiorreatores fechados são usados para cultivos de microrganismos fotossintéticos
visando à produção de ácidos graxos poliinsaturados, pigmentos, vitaminas e polissacarídeos
(MOLINA GRIMA et al., 1995; JANSSEN et al., 2002). Têm a vantagem de aumentar a
eficiência de utilização de CO2, controlando o pH da cultivo, e diminuir o nível de
contaminantes como bactérias, algas, protozoários e fungos (WATANABE & HALL, 1996).
Também, dependendo da configuração do reator, podem ter aumentada a área iluminada,
reduzindo o efeito de sombreamento (WATANABE & HALL, 1995).
Com relação ao uso de biorreatores tubulares, estes poderiam ser de extrema valia no
cultivo de Arthrospira em grande escala, pois como são reatores fechados possuem algumas
vantagens em relação aos reatores abertos. Essas vantagens incluem a diminuição de perda de
água por evaporação, a possibilidade de obtenção de maiores densidades celulares finais, a
diminuição de contaminantes, bem como a menor perda de nutrientes voláteis, entre outras
(TREDICI & ZITTELLI, 1998). No entanto, deve ser levado em conta que ainda não há
muitos estudos na literatura com esse tipo de reator, de forma que para um uso mais seguro
em escalas maiores, ainda são necessários investigações (FERREIRA, 2008).
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Entre os diferentes tipos de fotobiorreatores, aqueles do tipo air lift apresentam uma maior
transferência de massa líquido-gás com menor gasto de energia, proporcionam
homogeneidade ao cultivo, podem ter o escoamento do líquido facilmente controlado e a
contaminação pode ser prevenida (CHISTI, 2007). Estes tipos de reatores são especialmente
recomendados para as culturas de cianobactérias por causa da sua sensibilidade ao estresse de
cisalhamento mecânico (SIEGEL & ROBINSON, 1992). O sistema air lift também permite a
remoção de oxigênio produzido pela fotossíntese, o qual é essencial, pois uma excessiva
quantidade de oxigênio dissolvido inibe o processo de fotossíntese (MOLINA et al., 2001).
Outro fator importante para o emprego desses fotobiorreatores é o fornecimento de luz
eficientemente através da maximização na relação superfície-volume de iluminação. O
suplemento de luz e CO2 são provavelmente os limitantes para o crescimento de
microrganismos fotossintetizantes nestes casos. Além desses fatores, a concentração de
nitrogênio também é um fator determinante no cultivo, sabendo-se que este nutriente é
utilizado, principalmente, para constituir proteínas e ácidos nucléicos, fundamentais para a
manutenção e crescimento celular (WATANABE & HALL, 1996).
Considerando o emprego de CO2 como fonte de carbono, o emprego de reator tubular
facilita a incorporação deste nutriente no meio de cultivo. Nesse sentido, o CO 2 apresenta
duas contribuições: mantém o valor de pH do cultivo em um valor ótimo para o crescimento
celular e promove a movimentação da cultura (WATANABE & HALL, 1996). No caso de
fontes de nitrogênio amoniacais, o emprego de reatores tubulares pode ser considerado como
uma vantagem por favorecer a baixa perda de amônia por volatilização, minimizando a
necessidade de adição constante de fonte de nitrogênio e em conseqüência, leva a uma
redução no custo de produção e obtendo-se melhor aproveitamento do nitrogênio adicionado,
pois em solução, estas fontes formam compostos que podem ser tóxicos quando em elevadas
concentrações (CARVALHO et al., 2004).
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3.13. CULTIVO DESCONTÍNUO ALIMENTADO
O processo descontínuo alimentado é considerado uma técnica muito empregada em
processos microbianos, onde um ou mais nutrientes são adicionados ao fermentador durante o
cultivo e em que os produtos aí permanecem até o final da fermentação (CARVALHO &
SATO, 2001). A utilização do processo descontínuo alimentado para o cultivo de A. platensis
é uma técnica muito útil quando se trata de evitar fenômenos de inibição por substrato e de
adequar condições operacionais em processos fermentativos (CARVALHO et al., 2004).
No processo descontínuo, todo substrato é adicionado no início do cultivo, enquanto no
processo descontínuo alimentado o substrato é adicionado em determinados intervalos de
tempo durante todo processo (WARD, 1989); com isso é possível adicionar nutrientes
potencialmente tóxicos, quando presentes em altas concentrações, como, por exemplo, o íon
amônio, sem prejudicar o crescimento microbiano e prevenindo seu acúmulo (CARVALHO
et al., 2004). Desta forma, este processo é vantajoso, visto que é possível adicionar a
quantidade de nitrogênio necessária para a célula de forma que não seja tóxica (CARVALHO
et al., 2004).
No processo descontínuo alimentado, a alimentação pode ser de forma intermitente ou
contínua. Segundo Sassano et al. (2004), a forma de adição do substrato no reator pode
interferir na qualidade e na quantidade da biomassa produzida, uma vez que a presença
nitrogênio é fundamental para o crescimento e manutenção celular. Adicionalmente, o modo
de adição é importante para melhorar a produtividade do cultivo (FERREIRA, 2008). De
acordo a Gregersen & Jorgensen (1999), a melhor forma de usar o cultivo descontínuo
alimentado é começar com uma baixa quantidade de biomassa e de substrato, fazendo a
adição do substrato faltante quando o substrato inicial fosse consumido quase em sua
totalidade pelo microrganismo cultivado. Esta estratégia é muito útil visando manter sob
controle a concentração de substrato adicionado durante o processo.
A utilização do processo descontínuo alimentado para o cultivo de A. platensis permitiu a
obtenção de resultados bastante satisfatórios com o uso de cloreto de amônio (CARVALHO
et al., 2004) e sulfato de amônio (SOLETTO et al., 2005; FERREIRA, 2008) como fonte de
nitrogênio, acarretando uma diminuição do custo de produção.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Tecnologia de Fermentações do
Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (São Paulo – SP, Brasil).

4.1.

MICRORGANISMO E MANUTENÇÃO

O microrganismo utilizado para a realização dos cultivos foi Arthrospira (Spirulina)
platensis UTEX1926, cepa proveniente da UTEX (The Culture Collection of Algae of the
University of Texas – USA). Arthrospira (Spirulina) platensis UTEX1926 foi mantida de
maneira asséptica, em ágar inclinado (com adição de 2 % de ágar em meio líquido de cultivo
padrão), em temperatura ambiente e sem agitação.

4.2.

MEIO DE CULTURA

Para a realização deste trabalho foram utilizados dois tipos de meio: um meio de cultura
Schlösser padrão com nitrato de sódio como fonte de nitrogênio (SCHLÖSSER, 1982), e o
meio Schlösser modificado com a mesma composição do meio padrão, no qual o nitrato de
sódio foi substituído pela adição de concentrações pré-estabelecidas de nitrato de amônio. A
massa total de nitrato de amônio adicionada por unidade de volume foi uma variável deste
trabalho, como explicado no item 4.8.
Composição do meio padrão (g L-1): NaHCO3, 13,61; Na2CO3, 4,03; K2HPO4, 0,50; NaNO3
2,50; K2SO4, 1,00; NaCl, 1,00; MgSO4.7H2O, 0,20; CaCl2.2H2O, 0,04. Nesse meio é
adicionado: 1 mL de solução de metais (P-IV) e 6 mL de solução de micronutrientes CHU.
- Solução de metais P - IV (mg L-1): Na2EDTA, 750; FeCl3.6H2O, 97; MnCl2.4H2O, 41;
ZnCl2, 5; CoCl2.6H2O, 2; Na2MoO4.2H2O, 4.
- Solução de micronutrientes CHU (mg L-1): Na2EDTA, 50; H3BO3, 618; CuSO4.5H2O,
19,6; ZnSO4.7H2O, 44; CoCl2.6H2O, 20.
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O meio de cultivo padrão foi utilizado para manutenção do microrganismo, preparo do
inóculo e cultivos de referência, enquanto que o meio de cultivo modificado foi utilizado para
a realização dos experimentos. O preparo do meio de cultura foi feito pela dissolução dos sais
em água destilada.

4.3.

PREPARO DO INÓCULO

O microrganismo, mantido em ágar, foi recolhido com auxílio de alça de platina, em
condições assépticas e fluxo laminar, e inoculado em tubos de ensaios com 10 mL de meio
líquido. Após sete dias, esse material foi utilizado para inocular frascos Erlenmeyer de 500
mL, com 250 mL de meio de cultivo Schlösser, previamente esterilizado em autoclave (121
°C durante 20 minutos). Depois de serem inoculados, os frascos foram dispostos em um
agitador rotativo, a 100 rpm, temperatura de 29 °C ± 1 e sob uma intensidade luminosa de 72
mol fótons m-2 s-1 (CARVALHO et al., 2004; DANESI, 2001).
As células em fase de crescimento exponencial foram utilizadas como inóculo após 10 dias
de cultivo em agitador rotativo (PELIZER et al., 2003). Para o emprego da suspensão de
células resultante no reator tubular foi necessário realizar previamente um processo de
filtração, duas lavagens sucessivas com solução fisiológica para a retirada do nitrato de sódio,
e ressuspender novamente as células em meio de cultivo padrão isento de fonte de nitrogênio.
Esta suspensão final serviu como inóculo para cada um dos cultivos realizados em reator
tubular usando uma concentração celular inicial de 400 mg L-1 (SOLETTO et al., 2008).

4.4.

DESCRIÇÃO DO REATOR

O reator empregado foi de tipo tubular mais conhecido como “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. O
reator é constituído de tubos transparentes de diâmetro interno igual a 1 cm (CARLOZZI &
PINZANI, 2005), conectados entre si por mangueiras de silicone com inclinação de 2 % e
iluminados com lâmpadas de 20 W. A capacidade total do reator é de 3,5 L, sendo o volume
iluminado correspondente a 2,12 L.
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4.5.

DESCRIÇÃO DE UM EXPERIMENTO

Cada um dos experimentos foi realizado de acordo com as condições apresentadas na
Tabela 10.

Tabela 10. Condições de crescimento estabelecidas para o cultivo de A. platensis
Volume de trabalho

3,4 L

Fluxo de circulação

40 L h-1

Concentração inicial de células

400 mg L-1

Temperatura

29 ± 1°C [a]

pH

9,5  0,5 [b]
Uso de CO2 proveniente de cilindro [c]

Fontes: [a] SÁNCHEZ-LUNA et al., 2007; [b] FERREIRA, 2008; [c] CONVERTI et al., 2006.

A intensidade luminosa e a adição de nitrato de amônio (fonte de nitrogênio empregada)
foram variáveis de estudo neste trabalho. A adição diária da fonte de nitrogênio (nitrato de
amônio) foi efetuada por pulsos (adição intermitente) de acordo à metodologia descrita por
MATSUDO (et al., 2009). As diferentes intensidades luminosas foram ajustadas de acordo
com o estabelecido no item 4.8, pelo número de lâmpadas acesas e/ou uso de anteparos, com
auxílio de um aparelho medidor de intensidade luminosa (LI-COR®, modelo LI-250A).
Durante o tempo de cultivo (oito dias em média) foram acompanhados os diversos
parâmetros avaliados neste trabalho, conforme as técnicas analíticas descritas no item 4.6.
Todos os dias, por seis dias, adicionaram-se soluções de nitrato de amônio nas concentrações
pré-determinadas (item 4.8), e o volume dos reatores tubulares, devido ao fenômeno de
evaporação, foi acertado para 3,4 L através da adição de água destilada. Ao final do cultivo,
devido à estabilização do crescimento celular, a suspensão de A. platensis foi retirada e
filtrada.
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4.6.

TÉCNICAS

ANALÍTICAS

PARA

ACOMPANHAMENTO

DOS

EXPERIMENTOS

Diariamente foram retiradas amostras para as determinações correspondentes ao pH e
concentração celular. A cada dois dias foram avaliadas as concentrações de carbonato, amônia
e nitrato.

4.6.1. Determinação da concentração celular

A concentração celular foi determinada de acordo com o método espectrofotométrico
descrito por LEDUY & THERIEN (1977). Foram empregadas amostras de 5 mL de meio
contendo células de Arthrospira platensis, previamente homogeneizado. As amostras
(diluídas se necessário) foram analisadas em espectrofotômetro FEMTO 700 Plµs usando
cumprimento de onda de 560 nm e os resultados foram expressos em massa por volume (mg
L-1). Para isso foi elaborada uma curva de calibração que correlaciona o logaritmo da
transmitância com um determinado valor de concentração celular (APÊNDICE 1).

4.6.2. Determinação da concentração de amônia total

A quantidade de amônia livre presente durante os ensaios foi determinada usando a
metodologia

do

fenol-hipoclorito

desenvolvida

por

SOLORZANO

(1969).

Nesta

metodologia, o fenol e o hipoclorito de sódio reagem com a amônia presente no meio graças
ao catalisador nitroprussiato de sódio. Esta reação gera um composto conhecido como
indofenol, que apresenta uma coloração azul e sua intensidade depende da concentração de
amônia presente no meio. A leitura desta solução é feita em um espectrofotômetro em
comprimento de onda de 640 nm. O resultado das diferentes leituras foi interpretado pela
elaboração de uma curva de calibração que correlaciona o logaritmo da transmitância com a
concentração de amônia expressa em mol L-1 (APÊNDICE 2).
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4.6.3. Determinação da concentração de nitrato

A determinação da concentração de nitrato foi realizada de acordo ao método descrito por
VOGEL (1992). Este método inclui etapas de redução, destilação e titulação. Para isto, foram
utilizados 10 mL de meio isento de células proveniente do cultivo de Arthrospira platensis.
Durante a etapa de redução, os íons nitrato são convertidos em amônia pela ação da liga de
Devarda (composição: 50 % cobre, 45 % alumínio e 5 % zinco) em meio alcalino forte,
devido à adição de uma solução de hidróxido de sódio 0,5 N. Na etapa de destilação, a amônia
é capturada usando uma solução de ácido clorídrico 0,1 N padronizada. Finalmente, a
quantificação da amônia recolhida é feita pela titulação do excesso do ácido usando uma
solução padronizada de hidróxido de sódio 0,05 N e como indicador vermelho de metila.
O volume de hidróxido de sódio gasto em mL é convertido e expresso em massa de íons
nitrato por litro. A conversão de volume do ácido titulado em massa de íons nitrato foi
baseada na informação de que 1 mL de ácido clorídrico 1N corresponde a 0,06201g de íons
nitrato (VOGEL, 1992). No emprego de nitrato de amônio como fonte de nitrogênio, para
obter a concentração real de nitrato em g L-1 foi necessário subtrair a amônia quantificada
pelo método de SOLORZANO (1969).

4.6.4. Determinação da concentração de carbonato total

A quantificação do carbonato total foi feita de acordo ao método descrito por PIERCE &
HAENISCH (1948). Se deve adicionar uma solução de hidróxido de sódio 1,5 N (i) em
presença do indicador fenolftaleína em uma amostra de 10 mL livre de células proveniente do
cultivo de Arthrospira platensis e se titular com uma solução de ácido clorídrico 0,5 N (ii)
para a conversão do carbonato em bicarbonato. A seguir, são adicionadas umas gotas do
indicador alaranjado de metila e se titula de novo com a solução de ácido clorídrico 0,5 N
(iii), permitindo a transformação de todo o bicarbonato em ácido carbônico pelo deslocamento
de equilíbrio. O carbonato total é calculado utilizando a diferença entre os volumes nas
titulações feitas e expresso em gramas por litro.

NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O

(i)

Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl

(ii)

NaHCO3 + HCl = H2CO3 + NaCl

(iii)
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4.6.5. Determinação do pH

O acompanhamento do pH foi feito diariamente por potenciometria, usando um aparelho
METTLER TOLEDO 2100E. A leitura do pH foi realizada mediante a imersão direta do
eletrodo em cada uma das amostras analisadas.

4.7.

AVALIAÇÃO DA BIOMASSA

Ao final do cultivo, os 3,4 L de meio Schlösser contendo as células de Arthrospira
platensis foram filtrados, e realizadas duas lavagens sucessivas utilizando água destilada,
permitindo dessa forma a remoção do sal adsorvido pelas células. Após os processos de
filtração e lavagem, a biomassa úmida foi submetida a um processo de secagem com
ventilação a 55 °C durante 12 horas (PELIZER, 1999). Finalmente, a biomassa seca obtida foi
triturada e com esse material foram realizadas as análises correspondentes a determinação dos
teores de proteínas totais, lipídios e cinzas.

4.7.1. Determinação do teor de lipídios

O teor lipídico da biomassa seca de Arthrospira platensis foi quantificado usando a
metodologia descrita por PIORRECK (1984) e OLGUÍN et al. (2001). As amostras de
biomassa triturada foram submetidas ao processo de extração contínuo de Soxhlet com
refluxo de mistura de solventes como clorofórmio e metanol na proporção 2:1 (v/v) até o
líquido ficar límpido. Os resíduos de lipídios junto aos solventes passaram por um sistema
evaporador rotativo a vácuo para a eliminação dos solventes. O material obtido reúne ácidos
graxos, triglicerídeos, fosfolipídios, carotenóides, pigmentos fotossintetizantes, esteróides e
hidrocarbonetos, sendo chamados de fração lipídica total. Os valores em massa de lipídios
foram calculados com base na diferença de massa do balão antes e após o procedimento
efetuado.
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4.7.2. Determinação do teor de proteínas

Para a quantificação do teor protéico presente na biomassa seca de Arthrospira platensis
previamente desengordurada e triturada, foi usado método clássico de KJELDAHL. Este
método se caracteriza pela destruição da matéria orgânica usando ácido sulfúrico concentrado
em presença de um catalisador e submetido a aquecimento intenso, formando nitrogênio
inorgânico na forma de sulfato de amônio. Posteriormente, usando um aparelho para
destilação de nitrogênio em meio alcalino pela adição de hidróxido de sódio, o sal de amônio
é convertido em amônia, mediante um processo de destilação, e esta é recolhida numa solução
saturada de ácido bórico. Finalmente, é realizada uma titulação usando uma solução
padronizada de ácido clorídrico 0,02 N para determinação do nitrogênio na amostra
(FERRAZ, 1986). Foi adotado o fator de 6,25 para a conversão a partir de teores de nitrogênio
total (OFFICIAL METHODS OF FOOD ANALYSIS, 1984).

4.7.3. Determinação de Cinzas

O teor de cinzas das células secas foi determinado usando o método de aquecimento,
descrito pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985). Neste método, um grama da amostra
(biomassa seca) foi pesado em uma cápsula de porcelana previamente aquecida em mufla a
550 °C, depois resfriada usando um dessecador até temperatura ambiente e pesada
novamente. A amostra foi seca em estufa a 105 °C, carbonizada usando bico de bunsen em
temperatura baixa e incinerada em mufla a 550 °C durante 4 horas, tempo necessário para
obter-se massa constante. Posteriormente, foi resfriada novamente em dessecador durante
uma hora, até temperatura ambiente e pesada. As cinzas devem ficar brancas ou ligeiramente
acinzentadas.

4.7.4. Determinação de carboidratos totais

O teor de carboidratos totais foi determinado usando a diferença entre as porcentagens dos
demais componentes analisados.
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4.8.

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Os cultivos foram realizados de acordo com o planejamento experimental apresentado na
Tabela 11. O planejamento usado é denominado planejamento fatorial 22, com três pontos
centrais, mais a configuração em estrela (BARROS NETO et al., 2003). Este planejamento de
composição central é baseado na realização de quatro experimentos nos níveis clássicos do
planejamento fatorial 2n (valores codificados +1,00 e -1,00) e mais quatro experimentos com
rotação de 45 graus (valores codificados + √2 e - √2), que quando sobrepostos aos anteriores,
apresentam a configuração de uma estrela (BARROS NETO et al., 2003) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Configuração de estrela referente aos cultivos do planejamento experimental
(cultivos 1 – 11).

Os valores de intensidade luminosa foram escolhidos em função dos trabalhos de
Watanabe & Hall (1995), Ferreira (2008) e Converti et al. (2006). As molaridades totais de
nitrato de amônio adicionadas foram fixadas com base no meio de Schlösser (1982), sendo o
ponto central definido como aquele que tem molaridade de nitrogênio da mesma ordem de
grandeza que a deste meio. A equação de adição foi:
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M = 1,33 + k.t
Onde “M” representa a molaridade de nitrato de amônio adicionada até instante t (d) e 1,33
mM a molaridade inicial de nitrato de amônio adicionada, correspondente à quantidade inicial
de nitrogênio utilizada por Matsudo et al. (2009). Sendo o tempo total de adição
correspondente a 6 dias, de acordo com experiência de projetos que estão em
desenvolvimento neste laboratório com este tipo de reator, e sabendo-se o valor de Mt
(molaridade total de nitrato de amônio adicionada, Tabela 11) pode-se calcular o k, que
corresponde à molaridade diária de nitrato de amônio adicionada.

Tabela 11. Planejamento experimental
Valores codificados

Valores reais

Experimento

X1 a

X2 b

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

Molaridade total de
nitrato de amônio (mM)

1

-1

-1

60

7,5

2

+1

-1

180

7,5

3

-1

+1

60

22,5

4

+1

+1

180

22,5

5

0

-1,414

120

4,4

6

-1,414

0

35

15,0

7

0

+1,414

120

25,6

8

+1,414

0

205

15,0

9

0

0

120

15,0

10

0

0

120

15,0

11

0

0

120

15,0

a

valor codificado da variável da intensidade luminosa.

b

valor codificado da variável molaridade total de nitrato de amônio adicionada (Mt)
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Ao completar todos os ensaios previstos no planejamento experimental, foi aplicada uma
regressão multivariável, obtendo-se os valores correspondentes para cada uma das variáveis
na determinação do ponto de ótimo (Tabela 12). Foram realizados três ensaios do ponto de
ótimo. Também foram realizados dois cultivos de referência com meio padrão de Schlösser
(1982), usando como fonte de nitrogênio nitrato de sódio (NaNO3), nas condições
correspondentes ao ponto central de intensidade luminosa (Tabela 13), corrigindo o valor da
concentração de nitrato de sódio para seu valor inicial sempre que a concentração cair para
um valor inferior a 1,0 g L-1 (FAINTUCH, 1989).

Tabela 12. Experimentos do ponto de ótimo realizados usando nitrato de amônio
Valores reais
Valores codificados
Experimento

X1 a

X2 b

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

Molaridade total de
nitrato de amônio (mM)

12

0,47

- 0,71

148

9,7

13

0,47

- 0,71

148

9,7

14

0,47

- 0,71

148

9,7

a

valor codificado da variável da intensidade luminosa.

b

valor codificado da variável molaridade total de nitrato de amônio adicionada (Mt)

Tabela 13. Experimentos de referência realizados usando nitrato de sódio
Experimento

Intensidade luminosa
-2 -1

Molaridade total de nitrato

(µmol fótons m s )

de sódio (mM)*

120

30

120

30

15
16
-1

* 30 mM de NaNO3 equivale a 2,5 g L
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4.9.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Realizou-se uma avaliação das curvas de crescimento e consumo de nutrientes de todos os
cultivos. A partir dos resultados de concentração celular obtidos, foram calculados os
parâmetros produtividade em células (Px) e fator de conversão de nitrogênio em células
(YX/N).

Produtividade em células
PX = (Xm – Xi) / Tc
Os valores de Px em miligramas por litro por dia representam a média do crescimento
celular diário e foram determinados com base na concentração total de células formadas e no
tempo total de cultivo, onde:

PX

Produtividade em células (mg L-1d-1)

Xm

Concentração celular máxima obtida (mg L-1)

Xi

Concentração celular inicial (mg L-1)

Tc

Tempo de cultivo (d)

Fator de conversão de nitrogênio em células
YX/N = (Xm – Xi) · V / Nt
Os valores de YX/N em miligramas de célula por miligrama de nitrogênio representam
quanto do nitrogênio provido aos cultivos foi convertido em células. Foi determinado com
base na massa total de células formadas e massa total de nitrogênio adicionada, onde:

YX/N

Fator de conversão de nitrogênio em células (mg mg-1)

Xm

Concentração celular máxima (mg L-1)

Xi

Concentração celular inicial (mg L-1)

V

Volume de meio (L)

Nt

Quantidade total de nitrogênio adicionado (mg)
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4.9.1.

Análise Estatística

Verificou-se a influência dos fatores estudados (intensidade luminosa empregada e
quantidade de nitrato de amônio adicionada ao cultivo), em seus valores codificados, nas
variáveis de resposta (Xm, PX, YX/N, teor de proteínas e de lipídios da biomassa) com auxílio
de análise de regressão multivariável usando o programa estatístico S-PLUS 2000, gerando as
correspondentes superfícies de respostas. O critério escolhido para otimização das condições
experimentais foi baseado na otimização de Xm. Os cultivos de referência não foram avaliados
por regressão multivariável, pois foram considerados apenas para efeitos comparativos.
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO CELULAR

A seguir, nas Tabelas 14 a 24 são apresentados os dados coletados referentes à
concentração celular, valor de pH, concentração de amônia, concentração de nitrato e
concentração de carbonato total dos ensaios realizados com base no planejamento
experimental (ensaios 1 a 11). As Tabelas 25 a 27 representam os dados correspondentes ao
ponto de ótimo (experimentos 12 a 14), e nas Tabelas 28 e 29 são apresentados os dados de
concentração celular, valor de pH, concentração de nitrato e concentração de carbonato total
correspondentes aos cultivos referência (experimentos 15 e 16), usando nitrato de sódio como
fonte de nitrogênio.
Os Gráficos 3 a 13 fazem referência ao comportamento da cianobactéria Arthrospira
platensis e da concentração de amônia durante cada um dos experimentos previstos no
planejamento experimental (item 4.8). Os Gráficos 14 a 16 fazem referência aos experimentos
pertencentes ao ponto de ótimo usando a técnica de processo descontínuo alimentado e nitrato
de amônio como fonte de nitrogênio. Os Gráficos 17 e 18 representam o comportamento de
Arthrospira platensis durante os cultivos de referência usando nitrato de sódio como fonte de
nitrogênio. Até a presente data, não existem relatos conhecidos na literatura sobre o emprego
de nitrato de amônio por processo descontínuo alimentado como fonte de nitrogênio para o
crescimento de microrganismos fotossintetizantes como Arthrospira platensis.
Durante todos os experimentos, as determinações de concentração celular e pH foram
feitas diariamente, enquanto que as medidas de concentração de amônia, de nitrato e de
carbonato total, em função dos volumes necessários para a execução das técnicas, foram
realizadas a cada dois dias nos experimentos, no caso dos experimentos onde foi usado o
nitrato de amônio como fonte de nitrogênio; em quanto que nos cultivos de referência usando
nitrato de sódio como fonte de nitrogênio, a concentração de amônia não foi quantificada e a
concentração de nitrato foi verificada diariamente com o propósito de corrigir o valor da
concentração deste sal no meio de cultura para seu valor inicial (2,5 g L-1) sempre que a
concentração cair para um valor inferior a 1,0 g L-1 como explicado no item 4.8.
Igualmente, são apresentados os resultados referentes aos valores dos parâmetros de
crescimento avaliados e obtidos após cada experimento: concentração celular máxima (Xm),
produtividade em células (Px) e fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N) (Tabela
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30). Também são mostrados os valores referentes às análises de teores de proteínas e lipídios
na biomassa obtida para cada um dos ensaios realizados (Tabela 37).
Tabela 14. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 1
(NH4NO3 7,5 mM; 60 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,5

1

653

-

-

-

9,8

2

1080

0,10

4,81.10-4

10,2

9,7

3

1768

-

-

-

9,9

4

2232

**

4,29.10-4

10,2

9,8

5

2879

-

-

-

9,7

6

3402

0,01

1,61.10-3

8,6

9,8

7

3784

-

-

-

9,8

8

3914

**

5,50.10-4

10,4

10,0

9

3831

-

-

-

9,9

(**) Valor abaixo do limite mínimo detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada

Tabela 15. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 2
(NH4NO3 7,5 mM; 180 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(días)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

790

-

-

-

9,9

2

1044

0,23

4,27.10-5

9,0

10,0

3

1297

-

-

-

10,1

4

2263

0,08

3,94.10-5

9,6

10,2

5

2613

-

-

-

10,0

6

3472

**

1,50.10-5

9,0

10,1

7

4012

-

-

-

10,2

8

4555

**

1,66.10-5

9,3

10,1

9

4716

-

-

-

9,9

10

4834

**

2,13.10-5

8,4

10,0

11

4749

0,03

1,57.10-5

9,3

9,9

(**) Valor abaixo do limite mínino detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada
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Tabela 16. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 3
(NH4NO3 22,5 mM; 60 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,5

1

415

-

-

-

9,6

2

626

0,40

8,20.10-3

11,0

9,4

3

707

-

-

-

9,5

4

1037

0,70

9,41.10-3

10,0

9,5

5

1103

-

-

-

9,4

6

1029

1,04

1,11.10-2

11,0

9,4

(-) Amostra não analisada

Tabela 17. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 4
(NH4NO3 22,5 mM; 180 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

894

-

-

-

9,9

2

545

0,19

5,66.10-3

9,6

9,8

3

690

-

-

-

9,9

4

938

0,86

7,08.10-3

9,0

10,0

5

960

-

-

-

9,8

6

905

1,14

9,51.10-3

10,5

9,8

7

811

0,90

1,04.10-2

9,6

9,6

(-) Amostra não analisada
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Tabela 18. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 5
(NH4NO3 4,4 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

Ph

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

765

-

-

-

9,9

2

811

0,30

3,46.10-3

12,4

9,6

3

1737

-

-

-

9,9

4

2556

0,10

1,41.10-5

9,3

10,2

5

2746

-

-

-

10,0

6

3382

**

1,74.10-5

9,6

10,1

7

3422

-

-

-

10,1

8

3249

0,04

1,43.10-5

11,7

9,9

(**) Valor abaixo do limite mínino detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada

Tabela 19. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 6
(NH4NO3 15,0 mM; 35 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

539

-

-

-

9,9

2

1430

0,09

8,92.10-5

9,3

9,6

3

1242

-

-

-

9,9

4

1603

0,68

7,76.10-4

11,0

10,2

5

1652

-

-

-

10,0

6

1809

0,55

5,01.10-4

11,0

10,1

7

2164

-

-

-

10,1

8

2093

0,78

8,99.10-5

10,7

9,9

(-) Amostra não analisada
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Tabela 20. Valores e concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 7
(NH4NO3 25,6 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

734

-

-

-

9,8

2

403

0,57

7,33.10-3

10,2

9,7

3

600

-

-

-

9,7

4

676

1,04

1,01.10-2

9,6

9,8

5

436

-

-

-

9,6

(-) Amostra não analisada

Tabela 21. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 8
(NH4NO3 15,0 mM; 205 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,5

1

520

-

-

-

9,7

2

1135

0,30

2,53.10-3

10,2

9,8

3

1895

-

-

-

10,1

4

2140

0,28

1,61.10-3

8,4

10,0

5

3010

-

-

-

9,7

6

3784

0,66

8,87.10-4

8,6

9,7

7

3902

-

-

-

9,8

8

3926

0,63

4,38.10-4

10,7

9,9

9

3836

-

-

-

9,8

(-) Amostra não analisada
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Tabela 22. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 9
(NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

769

-

-

-

9,7

2

1332

0,43

5,01.10-4

9,3

9,8

3

1900

-

-

-

10,0

4

2769

0,70

1,39.10-5

7,9

10,0

5

3231

-

-

-

9,7

6

3661

0,85

5,91.10-5

7,6

9,8

7

4012

-

-

-

9,7

8

4194

1,05

1,00.10-4

7,2

9,9

(-) Amostra não analisada

Tabela 23. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 10
(NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

751

-

-

-

9,8

2

1494

0,50

3,70.10-4

7,6

9,9

3

2046

-

-

-

10,0

4

3002

0,67

1,70.10-5

6,9

10,1

5

3231

-

-

-

9,7

6

3739

0,85

4,96.10-5

6,9

9,8

7

3854

-

-

-

9,7

8

3807

0,96

9,92.10-5

9,3

10,0

(-) Amostra não analisada
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Tabela 24. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 11
(NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(días)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

620

-

-

-

9,7

2

1363

0,48

9,95.10-5

11,0

9,8

3

1972

-

-

-

9,9

4

2777

0,48

6,12.10-5

10,3

10,1

5

3240

-

-

-

10,1

6

3784

0,91

3,70.10-5

10,7

10,0

7

3807

-

-

-

10,0

8

3938

0,64

5,54.10-5

9,6

9,8

9

3902

-

-

-

9,9

(-) Amostra não analisada

Os experimentos apresentaram crescimento celular após terminar o regime de alimentação
da fonte de nitrogênio, que foi de 6 dias. Os tempos de cultivo foram de oito a nove dias,
correspondentes à concentração celular máxima. Dadas as condições de cultivo e o
fornecimento de nitrogênio e de luz, variáveis estudadas neste trabalho e detalhadas no
planejamento experimental (item 4.8), foram obtidas concentrações celulares que variaram
entre 676 mg L-1 e 4834 mg L-1, sendo este último o melhor resultado, obtido no experimento
2, contendo 7,5 mM de nitrato de amônio (Tabela 15).
Segundo BELAY (1997), durante o cultivo de um microrganismo como Arthrospira, a fase
estacionária pode ser atingida por diversos motivos, como esgotamento de algum tipo de
nutriente, limitação de luz e excreção de metabólitos tóxicos, podendo levar à morte celular.
Nos experimentos realizados, não ficou caracterizada a presença de fase lag ou de adaptação
no começo do cultivo de A. platensis, que iniciou o cultivo crescendo exponencialmente e
chegou à fase estacionária geralmente após o oitavo dia de cultivo. A ausência da fase lag ou
fase de adaptação foi devido à semelhança das condições de crescimento, que envolve a
composição do meio de cultura e a temperatura do cultivo. Adicionalmente, as células
utilizadas no inóculo se encontravam em fase exponencial de crescimento, ou seja, o inóculo
usado apresentava células jovens e ativas adequadas para o crescimento esperado (PELIZER
et al., 2003).
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A concentração de carbonato total apresentou um comportamento constante em todos os
experimentos realizados, incluindo aqueles correspondentes ao ponto de ótimo e os cultivos
de referência, devido à correção diária do pH com uso de CO2 (Tabelas 14 a 29). Diariamente,
houve um aumento do pH em todos os cultivos e sendo uma forma indireta de avaliar o
crescimento celular, pois este aumento pode ser explicado pelo consumo da fonte de carbono
presente no meio de cultura (PELIZER et al., 2002). Em relação ao nitrato, a quantidade
deste composto no meio de cultura foi relacionada com a sua assimilação por parte da A.
platensis. Nos cultivos correspondentes ao planejamento experimental (experimentos 1 a 11),
nos quais houve baixo crescimento celular, o nitrato se encontrava em abundante quantidade
(experimentos 3, 4 e 7), chegando ao final do cultivo a valores da ordem de 1 g L-1 (Tabelas
16, 17 e 20). De forma contrária, de um modo geral, nos cultivos que apresentaram uma
concentração celular elevada (experimentos 1, 2, 5 e 8), a concentração de nitrato dificilmente
superou esse valor (Tabelas 14, 15, 18 e 21 ).
Os perfis das curvas de crescimento e da concentração de amônia apresentaram dois tipos
de comportamento, dependendo da concentração da fonte de nitrogênio empregada. Por uma
parte, estão àqueles experimentos nos quais se obtiveram as maiores concentrações celulares
em função das relativamente baixas concentrações de amônia ao longo do cultivo
(experimentos 1, 2, 8 a 11), cujas curvas de crescimento foram semelhantes (Gráficos 3, 4, 10
a 13). Por outro lado estão os experimentos nos quais a concentração de nitrato de amônio era
elevada (experimentos 3, 4, 6 e 7) e as curvas de crescimento apresentam semelhança entre
elas em função das elevadas concentrações de amônia presentes nos cultivos (Gráficos 5, 6, 8
e 9).
O nitrato de amônio, usado como fonte de nitrogênio alternativa para o crescimento de A.
platensis no presente trabalho, forma amônia em pH alcalino, sendo importante a escolha de
uma adição adequada para se evitar níveis tóxicos de amônia no meio de cultivo. De fato, as
concentrações de amônia quantificadas ao longo do cultivo (Tabelas 14 a 24) estiveram
relacionadas com a assimilação da fonte de nitrogênio e seu aproveitamento para o
crescimento celular e a posterior composição da biomassa.
Segundo Boussiba (1989), a baixa concentração de nitrogênio no cultivo limita o
crescimento celular, enquanto que uma alta concentração de nitrogênio inibe o mesmo, como
aconteceu nos experimentos 4 e 7 onde a concentração celular não superou valores de 1000
mg L-1 (Gráficos 6 e 9). Dessa forma, fica evidenciada a importância da adição da fonte de
nitrogênio de acordo com a demanda celular, pois determina a quantidade de NH3 livre
presente no meio de cultura.
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O uso de um fotobiorreator tubular fechado para a realização dos experimentos permitiu ter
um maior controle sobre a evaporação da amônia e melhorar o aproveitamento da fonte de
nitrogênio (nitrato de amônio) pela cianobactéria; pois autores como Carvalho (et al., 2004)
afirmam que o emprego de fontes amoniacais em reatores abertos conduz à continua perda da
amônia por volatilização.
Para os experimentos realizados com maiores adições de nitrato de amônio (≥ 22,5 mM)
(experimentos 3, 4 e 7), as concentrações de amônia apresentaram uma tendência de aumento
devido à adição de uma quantidade maior de nitrato de amônio (Gráficos 5, 6 e 9). Por outro
lado, nos cultivos com adições de nitrato de amônio menores (≤ 15 mM) (experimentos 1, 2,
5, 6, 8 a 11), as concentrações de amônia diminuíram ou se mantiveram em níveis aceitáveis
(Gráficos 1, 2, 7, 8, 10 a 13), permitindo um bom acoplamento entre a adição e a assimilação
da fonte de nitrogênio presente no meio de cultura. Como esperado, o uso de uma fonte de
nitrogênio que permitisse a rápida presença de amônia no meio de cultivo não permitiu como
já foi mencionado, a caracterização da fase lag durante crescimento celular, pois a amônia é a
fonte inorgânica de nitrogênio preferencialmente utilizada pela A. platensis por ser um
intermediário intracelular obrigatório na assimilação do nitrogênio (BOUSSIBA, 1989;
BELKIN & BOUSSIBA, 1991).
No experimento 1, o emprego de uma concentração de nitrato de amônio menor (7,5 mM)
em combinação com uma intensidade luminosa relativamente baixa (60 µmol fótons m -2 s-1)
permitiu um bom desenvolvimento e crescimento da Arthrospira obtendo-se uma
concentração de até 3900 mg L-1 (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
1 (NH4NO3 7,5 mM; 60 mol fótons m-2 s-1)

No experimento 2, foi obtida a maior concentração celular dos experimentos realizados
(Tabela 15). O emprego de uma intensidade luminosa maior permitiu o crescimento da
cianobactéria, mas no decorrer do cultivo, a cor verde característica foi perdida, de forma que
a cultura apresentou uma coloração verde-amarelada, que perdurou até o final. Neste
experimento, as concentrações de amônia quantificadas foram baixas, apresentando valores da
ordem de 10-5 mol L-1 (Gráfico 4), o que permitiu o crescimento do microrganismo e dessa
forma atingir uma elevada concentração celular. A presença de uma concentração de amônia
relativamente baixa ao longo do cultivo foi importante para o crescimento da cianobactéria.
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Gráfico 4. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
2 (NH4NO3 7,5 mM; 180 mol fótons m-2 s-1)

Nos cultivos nos quais a fonte de nitrogênio foi adicionada em altas concentrações (≥ 22,5
mM) (experimentos 3, 4 e 7), a concentração de amônia alcançou valores que são
considerados inibitórios, levando a um desacoplamento das condições de fornecimento e
consumo de nitrogênio, o que culminou com a queda de concentração celular (Gráficos 5, 6 e
9), obtendo-se baixas concentrações celulares ao final do cultivo, é visível a relação inversa
entre a concentração de amônia e a concentração celular no cultivo. Em decorrência desse
fato, os valores de concentração celular apresentaram acentuadas oscilações (Gráficos 5, 6 e
9). Nestes cultivos, os valores de Xm e de produtividade apresentaram os valores mais baixos
de todos os experimentos realizados (Tabela 30).
No experimento 3, a concentração celular máxima obtida foi de 1029 mg L-1 sob as
condições descritas (Tabela 16). No decorrer do cultivo, foi possível observar que as células
de Arthrospira platensis não conseguiram adotar o seu comportamento clássico, pois a
concentração de nitrato de amônio presente no meio de cultura levou a altos níveis de amônia,
que determinou seu efeito inibitório sobre as células, como observado no Gráfico 5.
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Gráfico 5. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento 3
(NH4NO3 22,5 mM; 60 mol fótons m-2 s-1)

No experimento 4, o uso conjunto de uma elevada adição de nitrato de amônio (22,5mM)
assim como uma intensidade luminosa maior (180 mol fótons m-2 s-1) não permitiu a
obtenção de concentrações celulares elevadas, pois a concentração de amônia acima de 10-3
mol L-1 por longo período de tempo teve um efeito inibitório no crescimento da cianobactéria
(Gráfico 6).
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Gráfico 6. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento 4
(NH4NO3 22,5 mM; 180 mol fótons m-2 s-1)

No experimento 5, apesar do baixo fornecimento de nitrogênio (4,4 mM), a cianobactéria
apresentou um crescimento celular ainda aceitável chegando a concentrações superiores a
3400 mg L-1 (Gráfico 7). As concentrações de amônia e de nitrato foram ao mesmo tempo
baixas (Tabela 18), pelo qual se pode inferir que o pouco nitrogênio presente no meio foi
usado para o crescimento celular. Neste experimento, a cianobactéria Arthrospira platensis
perdeu muito pouco da sua coloração característica se comparado com outros cultivos sob
condições similares (ensaio 1).
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Gráfico 7. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
5 (NH4NO3 4,4 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)

No experimento 6, a concentração celular não superou 2100 mg L-1 (Gráfico 8). Apesar de
apresentar um bom fornecimento da fonte de nitrogênio (7,5 mM), a baixa intensidade
luminosa empregada (35 mol fótons m-2 s-1) provavelmente afetou o crescimento de
Arthrospira platensis, mesmo com baixa concentração de amônia no meio de cultura (Tabela
19). O uso desta intensidade luminosa diminuiu visivelmente a concentração celular, mas a
cianobactéria conservou sua cor característica no decorrer do cultivo.

72

Gráfico 8. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
6 (NH4NO3 15,0 mM; 35 mol fótons m-2 s-1)

A curva de crescimento de Arthrospira platensis correspondente ao experimento 7 é
apresentada no Gráfico 9. Este cultivo foi aquele que apresentou a menor duração entre todos
os experimentos realizados. As concentrações de amônia presentes no meio de cultura
apresentaram elevados valores (da ordem de 10 mM) (Tabela 20; Gráfico 9) que se tornaram
tóxicos para A. platensis antes da metade do tempo normal de cultivo. Como resultado,
obteve-se a concentração celular e a produtividade em células com os menores valores em
comparação com os outros experimentos realizados (Tabela 30).
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Gráfico 9. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
7 (NH4NO3 25,6 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)

No experimento 8, a concentração de amônia não foi considerada um problema para o
crescimento da A. platensis, como se observa no Gráfico 10. Neste cultivo, a concentração de
nitrato de amônio empregada (15 mM) permitiu um bom acoplamento entre o fornecimento
de nitrogênio e o crescimento celular, de modo que não foram observados efeitos de inibição
por parte da amônia. As concentrações de amônia quantificadas no decorrer do tempo de
cultivo não chegaram até 2 mM, concentração considerada por Abeliovich & Azov (1976)
capaz de ter efeitos inibitórios sobre as células de alguns microrganismos fotossintetizantes
como Arthrospira. As baixas concentrações de amônia e de nitrato permitem inferir que todo
o nitrogênio disponível foi utilizado provavelmente para crescimento (Tabela 21).
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Gráfico 10. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento 8
(NH4NO3 15,0 mM; 205 mol fótons m-2 s-1)

Nos experimentos 9 a 11, a concentração de nitrato de amônio empregada que foi a
considerada como o ponto central do planejamento experimental, se assemelha à concentração
de nitrato de sódio (2,5 g L-1) usado no meio Schlösser (SCHLÖSSER, 1982) como
apresentado no item 4.8. O comportamento do microrganismo durante o cultivo foi similar
durante cada um dos experimentos e ao reportado na literatura quando usadas outras fontes de
nitrogênio como nitratos, uréia e sais de amônio (MATSUDO et al., 2009; FERREIRA,
2008). Os valores de Xm foram similares entre si, apresentando valores de 3800 a 4100 mg L1

. A concentração de amônia apresentou o mesmo comportamento nos experimentos

correspondentes ao ponto central (experimentos 9 a 11), pois os valores deste componente no
cultivo foram mantidos na ordem de 10-5 mol L-1 (Tabelas 22 a 24; Gráficos 11 a 13).
De acordo às curvas de crescimento apresentadas (Gráficos 11 a 13), pode-se dizer que o
emprego do nitrato de amônio permitiu a obtenção de valores similares de concentração
celular em comparação, por exemplo, do nitrato de sódio (Gráficos 17 e 18), sendo uma opção
alternativa e eficaz para o cultivo de Arthrospira platensis em termos de concentração celular.
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Gráfico 11. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento 9
(NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)

Gráfico 12. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
10 (NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
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Gráfico 13. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
11 (NH4NO3 15,0 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)

Em relação à intensidade luminosa, esta variável é muito estudada quando se trabalha com
microrganismos fotossintetizantes, pois a luz é a fonte de energia utilizada por esses
microrganismos. Têm sido avaliados diferentes valores de intensidades luminosas (da ordem
de 20 até 2500 µmol fótons m-2 s-1) em cultivos de Arthrospira sp., usando reatores com
diferentes configurações e volumes (FERREIRA, 2008; SOLETTO et al., 2008; DANESI et
al., 2004; QIANG et al., 1998; OLGUÍN et al., 1997).
No cultivo conduzido com intensidade luminosa de 180 mol fótons m-2 s-1 as células de
A. platensis apresentaram altas concentrações celulares, chegando a valores da ordem de 4800
mg L-1 (experimento 2), mas desenvolveram uma coloração amarelada no decorrer do cultivo,
devido provavelmente ao baixo fornecimento de nitrogênio ao cultivo. Um aumento da
intensidade luminosa para 205 mol fótons m-2 s-1 (experimento 8) levou a uma biomassa com
as mesmas características, além de provocar uma diminuição do crescimento celular, o que
pode ser decorrente de fotoinibição. O aparecimento da cor amarela desde o início de cultivo
foi um indicador da influência da intensidade luminosa sobre o desenvolvimento e da possível
composição da biomassa obtida. De fato, sob estas intensidades luminosas, foi observada uma
fragmentação das células. Isso dificultou o processo de filtração posterior ao cultivo, o que
constitui uma desvantagem em termos de custos.
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Por outro lado, nos cultivos nos quais foi empregada uma intensidade luminosa menor (60
mol fótons m-2 s-1 no experimento 1), mesmo em condições de baixo fornecimento de
nitrogênio, as células apresentaram uma coloração verde-azulada característica, chegando a
valores de concentração celular final da mesma ordem de grandeza que no experimento 8.
Embora no experimento 1 o fornecimento de nitrogênio tenha sido mais baixo, o menor
crescimento em decorrência da baixa intensidade luminosa levou a uma menor demanda de
nitrogênio em comparação com o ensaio 2, possibilitando que a célula formasse uma maior
quantidade de pigmentos, como clorofila e ficocianinas.
Apesar dos bons resultados obtidos de Xm nos cultivos em que foram empregadas
intensidades luminosas de 120 µmol fótons m-2 s-1 (experimentos 9 a 11), o crescimento
celular foi afetado pela concentração da fonte de nitrogênio adicionada ao sistema mais que
pelo efeito da intensidade luminosa sobre o cultivo, levando em conta que usando esta
intensidade luminosa foram obtidos menores valores de Xm quando do emprego da menor
adição da fonte de nitrogênio (Xm = 3422 mg L-1, ensaio 5) e da maior adição da fonte de
nitrogênio (Xm = 676 mg L-1, ensaio 7).
Altos valores de intensidades luminosas favorecem os parâmetros de crescimento,
enquanto que valores mais baixos (<60 µmol fótons m-2 s-1) favorecem a obtenção de
biomassa rica em clorofila (DANESI et al., 2004), o que levaria a uma biomassa com
coloração verde mais intensa. Dessa forma, os resultados obtidos nos experimentos 1, 3 e 6,
nos quais foi utilizada uma baixa intensidade luminosa (60 e 35 µmol fótons m-2 s-1
respectivamente), coincidem com as características típicas da biomassa descritas na literatura,
pois sob esta condição o microrganismo conservou sua cor verde característica. No
experimento 3, a baixa concentração celular obtida ao final do cultivo (1029 mg L-1) foi
causada mais pelo efeito tóxico da fonte de nitrogênio que pela intensidade luminosa
empregada.
Mesmo com o uso de uma baixa intensidade luminosa (60 e 35 mol fótons m-2 s-1)
(experimentos 1 e 6 respectivamente), houve crescimento celular, atingindo concentrações de
até 3914 mg L-1(Gráfico 3) e de 2164 mg L-1 (Gráfico 8). Estes resultados são maiores que os
reportados na literatura para tanques abertos com intensidades luminosas da mesma ordem de
grandeza, que foram de 1799 mg L-1 (DANESI et al., 2004) e 1149 mg L-1 (BEZERRA et al.,
2008) utilizando uréia e cloreto de amônio como fontes de nitrogênio, respectivamente. Isto
pode ser decorrência da melhor disponibilidade de luz em reatores tubulares (PULZ, 2001), o
que aperfeiçoa o fornecimento de energia luminosa. Apesar do experimento 6 apresentar uma
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concentração celular que se encontrava acima dos dados reportados na literatura, este ensaio
foi considerado como não satisfatório frente aos outros resultados de Xm obtidos neste
trabalho, mesmo com uma concentração de nitrato de amônio adequada (15 mM) e tendo
conservado totalmente sua cor verde característica. Isso foi decorrente da mais baixa
intensidade luminosa empregada, o que levou provavelmente a uma limitação do crescimento
celular.

5.2.

PONTO DE ÓTIMO

Depois de realizados todos os experimentos previstos no planejamento experimental
(Tabela 11), foi feita uma regressão multivariável em função dos valores de Xm obtidos como
ferramenta estatística para a obtenção dos valores correspondentes ao ponto de ótimo das
variáveis estudadas neste trabalho. Segundo a regressão multivariável realizada, a
concentração celular máxima esperada de Arthrospira platensis era de 4565 mg L-1,
correspondente a intensidade luminosa de 148 mol fótons m-2 s-1 e concentração de NH4NO3
igual a9,7 mM.
É importante citar que os cultivos correspondentes ao ponto de ótimo (experimentos 12 a
14), cujas condições experimentais foram determinadas com base na análise estatística de Xm,
apresentaram altos valores de concentração celular, que se encontraram entre as maiores
concentrações celulares máximas obtidas durante todos os experimentos realizados, com um
valor médio de 4710 mg L-1 (Tabelas 25 a 27), superando o valor estimado para Xm (4565 mg
L-1) em 2,9 %. Esta diferença foi considerada satisfatória para processos que envolvem cultivo
microbiano (DANESI et al., 2002; FRATELLI et al., 2005).
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Tabela 25. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 12
(NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

748

-

-

-

9,8

2

1242

0,25

1,13.10-4

9,6

9,8

3

2035

-

-

-

10,0

4

2613

0,32

3,13.10-5

9,3

10,0

5

3027

-

-

-

10,1

6

3412

0,28

2,90.10-5

8,3

9,9

7

3975

-

-

-

9,9

8

4141

0,04

2,33.10-5

8,3

9,8

9

4699

-

-

-

9,9

10

4318

**

6,73.10-5

8,4

9,9

(**) Valor abaixo do limite mínino detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada

Tabela 26. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 13
(NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

693

-

-

-

9,7

2

1052

0,29

3,85.10-5

8,9

9,8

3

1804

-

-

-

10,1

4

2627

0,32

1,10.10-5

8,3

10,2

5

3167

-

-

-

10,4

6

3472

0,25

3,04.10-5

7,9

10,0

7

3807

-

-

-

10,0

8

4419

0,22

2,34.10-5

8,6

10,0

9

4683

-

-

-

10,2

10

4464

**

4,14.10-5

8,3

10,0

(**) Valor abaixo do limite mínino detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada
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Tabela 27. Valores de concentração celular, nitrato, amônia, carbonato e pH durante o experimento 14
(NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Amônia total
(mol L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

0,08

1,33.10-3

11,6

9,4

1

714

-

-

-

9,7

2

1168

0,29

1,53.10-5

10,0

9,8

3

1671

-

-

-

9,9

4

2445

0,32

1,10.10-5

8,3

10,0

5

3123

-

-

-

10,0

6

3629

0,19

2,69.10-5

10,0

9,9

7

3716

-

-

-

9,9

8

4479

0,10

1,79.10-5

9,0

9,9

9

4749

-

-

-

10,0

10

4555

**

3,19.10-5

8,4

9,9

(**) Valor abaixo do limite mínino detectado pela metodologia; (-) Amostra não analisada

Os cultivos referentes ao ponto de ótimo não apresentaram fase lag e tiveram uma duração
de 9 dias, sendo que após deste dia a concentração celular diminuiu (Gráficos 14 a 16). De
acordo aos resultados obtidos, em termos de concentração celular máxima, houve uma boa
assimilação do nitrogênio adicionado ao sistema, pois as células de A. platensis incorporaram
o nitrogênio existente no meio de cultura, de modo que os valores de concentração de amônia
total não chegaram a valores inibitórios, apresentando valores da mesma ordem de grandeza
(10-5 mol L-1) (Tabelas 25 a 27).
A concentração do nitrato no decorrer do cultivo atingiu valores mínimos abaixo do limite
detectado pela metodologia utilizada. Esses resultados indicam que a associação de diferentes
fontes de nitrogênio existente no nitrato de amônio foi favorável para o crescimento da
cianobactéria A. platensis. Se comparado com a diferença média dos valores de Xm obtidos no
ponto central, usando as condições de intensidade luminosa e de nitrato de amônio
estabelecidas o incremento da biomassa nos cultivos de ponto de ótimo foi de 17,9 %. Estes
resultados são superiores aos reportados por RODRIGUES (2008) usando nitrato de potássio
associado com cloreto de amônio (4327 mg L-1) por processo descontínuo alimentado, bem
como os obtidos por COSTA et al. (2001) utilizando nitrato de amônio (1559 mg L-1) por
processo descontínuo.
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Por outra parte, devido às concentrações celulares obtidas, pode ser dito que a intensidade
luminosa teve um efeito positivo sobre o crescimento de A. platensis, pois as células
cresceram normalmente permitindo obter altas concentrações e as células de A. platensis ao
final do cultivo ainda conservaram sua cor característica. Deduze-se que a concentração
celular foi afetada no final do cultivo possivelmente pelo efeito de sombreamento das próprias
células dentro do reator.

Gráfico 14. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
12 (NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)
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Gráfico 15. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
13 (NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)

Gráfico 16. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de amônia total (●) durante o experimento
14 (NH4NO3 9,7 mM; 148 mol fótons m-2 s-1)
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5.3.

CULTIVOS DE REFERÊNCIA

Em relação aos ensaios de referência usando nitrato de sódio como fonte de nitrogênio
(experimentos 15 e 16), as concentrações celulares máximas obtidas (média de 3878 mg L-1)
(Tabelas 28 e 29) foram similares às alcançadas nos experimentos do ponto central com
nitrato de amônio. No entanto, os valores obtidos de Xm nos cultivos correspondentes ao
ponto de ótimo foram cerca de 22 % superiores aos encontrados nestes cultivos.
Tabela 28. Valores de concentração celular, nitrato, carbonato e pH durante o experimento 15
(NaNO3 30 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(dias)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

2,50

11,6

9,4

1

864

1,60

-

9,9

2

1238

1,93

8,9

10,0

3

1809

2,08

-

9,8

4

2405

2,02

5,8

10,2

5

3105

1,88

-

10,1

6

3240

2,26

7,2

9,9

7

3513

2,20

-

9,9

8

3914

1,97

8,3

10,1

9

3803

1,97

-

9,9

(-) Amostra não analisada
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Tabela 29. Valores de concentração celular, nitrato, carbonato e pH durante o experimento 16
(NaNO3 30 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
Tempo
(días)

X
(mg L-1)

Nitrato
(g L-1)

Carbonato
(g L-1)

pH

0

400

2,50

11,6

9,4

1

660

1,56

-

9,8

2

953

2,00

8,4

9,7

3

1380

1,79

-

9,8

4

1820

2,20

7,8

9,9

5

2352

1,91

-

9,9

6

2493

2,20

6,7

10,1

7

2847

2,14

-

10,1

8

3373

2,08

8,6

10,0

9

3842

1,98

-

10,1

10

3492

1,95

8,4

9,9

(-) Amostra não analisada

As curvas de crescimento dos cultivos de referência apresentaram comportamento similar,
onde não foi observada a fase lag (Gráficos 17 e 18), o que era esperado pelo fato do uso da
mesma fonte de nitrogênio empregada para o preparo do inoculo. A duração destes cultivos de
referência também foi similar à apresentada pelos cultivos com nitrato de amônio. A
concentração do nitrato foi corrigida diariamente, desde que o valor medido fosse menor que
2,2 g L-1, de forma que a concentração do nitrato nunca esteve abaixo de 1 g L-1
(FAINTUCH, 1989), havendo sempre nitrogênio disponível em forma de nitrato para o
crescimento celular.
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Gráfico 17. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de nitrato (■) durante o experimento 15
(NaNO3 30 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)

Gráfico 18. Valores de concentração celular (♦) e da concentração de nitrato (■) durante o experimento 16
(NaNO3 30 mM; 120 mol fótons m-2 s-1)
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5.4.

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS Xm, PX e YX/N

Procurando-se correlacionar as variáveis estudadas e estabelecer seus efeitos sobre o
crescimento de Arthrospira platensis, os valores das concentrações celulares máximas (Xm),
os tempos de cultivo e as respectivas produtividades (PX), além dos fatores de conversão de
nitrogênio em células (YX/N), estão apresentados na Tabela 30.

Tabela 30. Parâmetros de crescimento calculados nos experimentos realizados com nitrato de amônio,
incluindo o ponto de ótimo e os cultivos de referência
Ensaio

X1

X2

Tc1
(dias)

Xm
(mg L-1)

PX
(mg L-1 d-1)

YX/N
(mg mg-1)

1

-1

-1

8

3914

439,2

5,69

2

1

-1

10

4834

443,4

7,18

3

-1

1

5

1029

125,8

0,34

4

1

1

5

960

112,1

0,30

5

0

-1,414

7

3422

431,7

8,35

6

-1,414

0

7

2164

252,0

1,43

7

0

1,414

4

676

69,1

0,13

8

1,414

0

8

3926

440,7

2,85

9

0

0

8

4194

474,2

3,07

10

0

0

7

3854

493,4

2,80

11

0

0

8

3938

442,2

2,86

PONTO DE ÓTIMO
12

0,47

- 0,71

9

4699

477,7

5,40

13

0,47

- 0,71

9

4683

475,9

5,38

14

0,47

- 0,71

9

4749

483,2

5,46

CULTIVOS DE REFERÊNCIA2

1

15

-

-

16

-

-

8

3914

439,3

0,86

9

3842

382,4

0,73

2

Tc Tempo de cultivo (dias); Cultivos realizados usando NaNO3 como fonte de nitrogênio.
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Para cada variável dependente (Xm, PX e YX/N) foi feita uma regressão quadrática
multivariável, onde foram consideradas as duas variáveis independentes codificadas (X1 e
X2), bem como suas formas quadráticas e interações, obtendo dessa forma uma equação
referente a um modelo de superfície de resposta que mais se adequou aos resultados obtidos.
A partir da análise de regressão multivariável, observou-se os níveis descritivos (p) associados
aos coeficientes angulares correspondentes aos fatores avaliados. Também foram avaliados os
coeficientes de determinação ajustados das equações obtidas, bem como o valor de p para as
análises de variância correspondentes aos modelos obtidos.
Na análise de regressão, considerou-se p = 0,1 como o maior erro para o teste dos
coeficientes angulares, desde que a consideração destes fatores levasse a um melhor ajuste do
modelo, caracterizada pelo aumento do valor do coeficiente de determinação da equação de
ajuste (CARVALHO et al., 2004). No entanto, na análise de variância da regressão o maior
valor aceitável de p foi 0,05.

5.4.1.

Concentração celular máxima (Xm)

Nas Tabelas 31 e 32 são apresentados os resultados de análise de regressão multivariável
para concentração celular máxima (Xm) em função dos fatores estudados: Intensidade
luminosa (X1) e quantidade total de NH4NO3 adicionado (X2), bem como os resultados da
análise de variância dessa regressão, respectivamente. Essa regressão foi feita com os valores
de Xm obtidos nos experimentos 1 a 11.
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Tabela 31. Análise da regressão multivariável para concentração celular máxima Xm em função dos fatores
avaliados
Fator

Coeficiente
de regressão

Erro
Padrão

Valor
T

p

Constante

3995

308,7

12,94

0,0000

X1

417,9

189,0

2,211

0,0691

X2

- 1330

189,0

- 7,038

0,0004

X12

- 440,9

225,0

- 1,959

0,0978

X22

- 939,0

225,0

- 4.,731

0,0059

X1: valor codificado da variável intensidade luminosa;
X2: valor codificado da quantidade de NH4NO3 adicionada no cultivo.
R2 ajustado: 0,87

Tabela 32. Análise de variância do modelo de regressão multivariável para o parâmetro X m
Fator de Variação

Soma dos
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio

F
Calculado

p

Modelo

20700051

4

5175013

181,07

0,0017

Erro

1714850

6

285808

Total

22414901

10

A equação obtida na análise de regressão para a concentração celular máxima (Xm) foi:
Xm = 3995 + 417, 9X1 - 1330X2 – 440, 9X12 – 939,0X22

A partir da análise de regressão quadrática múltipla, foram observados os níveis
descritivos dos coeficientes e o coeficiente de determinação do modelo. No ajuste do modelo,
eliminou-se o coeficiente de interação entre as variáveis independentes, pois este se mostrou
não significativo (p > 0,1). A análise estatística (Tabela 31) mostra que o efeito principal das
variáveis independentes e o efeito quadrático destas variáveis interferem na obtenção de Xm.
O coeficiente quadrático das duas variáveis codificadas X1 e X2 é negativo, indicando que há
um ponto máximo de Xm entre as diferentes intensidades luminosas e as diferentes massas de
nitrato de amônio avaliadas para a obtenção dos valores de Xm. O valor de R2 ajustado da
regressão (0,87), bem como o valor do nível descritivo da análise de variância da regressão (p
= 0,0017; Tabela 31) indica ser o ajuste do modelo adequado aos dados experimentais.
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As maiores concentrações celulares finais foram obtidas quando o cultivo foi submetido a
valores médios das variáveis independentes (Tabela 30). Com esses resultados, houve
evidências que o ponto de ótimo do modelo poderia estar em relação com a variável X1 em
um valor próximo ao ponto central do planejamento, enquanto que o valor de X2 poderia estar
próximo ao ponto codificado como -1 (Gráfico 19). A partir da derivação da equação obtida
na regressão multivariável chegou-se aos valores codificados X1 = 0,47 e X2 = - 0,71 como os
correspondentes pontos de ótimo para cada variável. Esses valores correspondem a uma
intensidade luminosa de 148 mol fótons m-2 s-1 e molaridade de nitrato de amônio
adicionada de 9,7 mM, respectivamente, com uma concentração celular esperada de 4565
mg L-1.
Dessa forma, os experimentos adicionais, chamados como cultivos do ponto de ótimo
(experimentos 12 a 14), foram realizados para a confirmação do modelo, usando os valores
predeterminados para cada uma das variáveis independentes. Nestes experimentos, como
explicado anteriormente, o valor médio da concentração celular obtida (4710 mg L-1) foi
superior à estimada pelo modelo (4565 mg L-1). De fato, a comparação entre os valores
calculados pelo modelo e os valores experimentais, demonstraram uma boa relação do modelo
e conseqüentemente sua validação para estimar as condições ótimas para a produção de
biomassa de A. platensis.
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Gráfico 19. Superfície de resposta para a concentração celular máxima (Xm) em função dos valores codificados
da intensidade luminosa (X1) e da massa de nitrato de amônio adicionada (X2)

5.4.2.

Produtividade em células (PX)

Nas Tabelas 33 e 34 estão apresentados os resultados da análise de regressão multivariável
para produtividade em células (PX) em função dos valores estudados, bem como os resultados
da análise de variância dessa regressão.
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Tabela 33. Análise da regressão multivariável para produtividade em células P X em função dos fatores
avaliados
Fator

Coeficiente de regressão

Erro
Padrão

Valor
T

p

Constante

469,9

32,42

14,49

0,0000

X2

- 144,7

19,86

- 7,287

0,0002

X12

- 66,36

23,64

- 2,807

0,0262

X22

- 114,4

23,64

- 4,838

0,0019

X1: valor codificado da variável intensidade luminosa
X2: valor codificado da quantidade de NH4NO3 adicionada no cultivo.
R2 ajustado: 0,88

Tabela 34. Análise de variância do modelo de regressão multivariável para o parâmetro PX
Fator de Variação

Soma dos
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio

F
Calculado

p

Modelo

247916

3

82638,6

26,2004

0,0004

Erro

22078,7

7

3154,10

Total

22414901

10

A equação obtida na análise de regressão para a produtividade em células (PX) foi:

PX = 469,9 – 144,7X2 – 66,36X12 – 114,4X22

De acordo com os níveis descritivos dos coeficientes das variáveis estudadas (Tabela 33),
foi evidenciado o efeito principal de X2. Adicionalmente, PX foi função quadrática de X1 e X2.
O valor de R2 ajustado da regressão (0,88), bem como o valor do nível descritivo da análise de
variância da regressão (p = 0,0004; Tabela 34) indicam que o ajuste do modelo foi adequado.
Como observado no Gráfico 20, valores máximos e mínimos de intensidade luminosa (X1)
e da massa de nitrato de amônio adicionada (X2) conduziram à diminuição de Px. No caso do
experimento 6, a baixa intensidade luminosa usada (35 µmol fótons m-2 s-1) ocasionou uma
queda na produtividade (252,0 mg L-1 d-1; Tabela 30). Em relação à massa de nitrato de
amônio adicionada, o emprego de concentrações elevadas da fonte de nitrogênio (≥ 22,5 mM)
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conduziu à obtenção dos piores valores de PX durante os experimentos 3, 4 e 7 com valores de
125,8 mg L-1 d-1, 112,1 mg L-1 d-1 e 69,1 mg L-1 d-1, respectivamente, como registrado na
Tabela 30.

Gráfico 20. Superfície de resposta para a produtividade em células (P X) em função dos valores codificados da
intensidade luminosa (X1) e da massa de nitrato de amônio adicionada (X2)

5.4.3.

Fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N)

Nas Tabelas 35 e 36 são apresentados os resultados correspondentes à análise de regressão
quadrática multivariável para o fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N) em função
dos fatores estudados, bem como os resultados da análise de variância dessa regressão,
respectivamente.
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Tabela 35. Análise da regressão multivariável para o fator de conversão de nitrogênio em células (Y X/N) em
função dos fatores avaliados
Fator

Coeficiente de
regressão

Erro
Padrão

Valor
T

p

Constante

2,91

0,114

25,53

0,0000

X1

0,43

0,071

6,192

0,0016

X2

- 2,98

0,071

- 42,72

0.0000

X12

- 0,34

0,083

- 4,070

0,0096

X22

0.71

0,083

8,569

0,0004

X1 * X 2

- 0.38

0,099

- 3,875

0,0117

X1: valor codificado da variável intensidade luminosa
X2: valor codificado da quantidade de NH4NO3 adicionada no cultivo.
R2 ajustado: 0,99

Tabela 36. Análise de variância do modelo de regressão multivariável para o parâmetro YX/N
Fator de Variação

Soma dos
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio

F
Calculado

p

Modelo

77,9268

5

15,5854

399,797

0,0000

Erro

0,19492

5

0,03898

Total

78,1218

10

A equação obtida na análise de regressão para o fator de conversão de nitrogênio em
células (YX/N) foi:

YX/N = 2,91 + 0,43X1 – 2,98X2 – 0,34X12 + 0,71X22 – 0,38X1*X2

Na Tabela 35 pode-se confirmar a influência da intensidade luminosa e da massa de nitrato
de amônio adicionada no YX/N pelos valores dos níveis descritivos. Desta vez, todos os termos
apresentaram-se como estatisticamente significativos dentro do modelo quadrático, com p <
0,1. O valor de R2 ajustado da regressão (0,99), bem como o valor do nível descritivo da
análise de variância da regressão (p = 0,00001; Tabela 36) indica ser o ajuste do modelo
adequado aos dados experimentais.
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O sinal negativo do coeficiente relacionado com a interação das variáveis independentes
indica que existe uma relação inversa entre os valores de X1 e X2 empregados no valor de
YX/N. Por exemplo, para baixo valor de X2, o aumento de X1 leva a um aumento de Y;
contrariamente, para alto valor de x2, o aumento de X1 leva a uma diminuição de YX/N
(Gráfico 21). Este gráfico também evidencia que a concentração de nitrato de amônio
adicionada tem influência mais significativa sobre os valores de YX/N. O emprego de
concentrações elevadas da fonte de nitrogênio (≥ 22,5 mM) gerou os valores de YX/N mais
baixos durante os experimentos 3, 4 e 7 com valores de 0,34 mg mg-1, 0,30 mg mg-1 e 0,13 mg
mg-1, respectivamente (Tabela 30). De forma contraria, em aqueles experimentos nos quais as
concentrações de nitrato de amônio adicionadas aos cultivos foram consideradas como baixas
(≤ 7,5 mM), os valores de YX/N obtidos foram considerados como os melhores como
aconteceu no experimento 2 (7,18 mg mg-1) e no experimento 5 (8,35 mg mg-1).

Gráfico 21. Superfície de resposta para o fator de conversão de nitrogênio em células Y X/N em função dos
valores codificados das variáveis estudadas intensidade luminosa (X1) e massa de nitrato de amônio adicionada
(X2)
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5.5.

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA DE Arthrospira platensis

Na Tabela 37 são apresentados os dados correspondentes à composição da biomassa de A.
platensis obtida em cada um dos experimentos realizados (1 a 16). A partir desses resultados,
foi aplicada regressão multivariável aos teores de lipídios e proteínas das biomassas com
vistas a determinar o efeito das variáveis independentes nestes componentes celulares. Os
critérios estabelecidos para essas análises foram os mesmos que os estabelecidos para os
parâmetros de crescimento celular (item 5.4).

Tabela 37. Composição em porcentagem da biomassa de A. platensis após do cultivo com nitrato de amônio
Ensaio

X1

X2

Lipídios

Proteínas

Carboidratos

Cinzas

1

-1

-1

8,3

23,8

63,3

4,5

2

1

-1

5,9

14,8

75,6

3,7

3

-1

1

**

**

**

**

4

1

1

17,3

63,2

12,5

7,0

5

0

-1,414

3,3

12,3

81,3

3,1

6

-1,414

0

12,5

41,7

39,2

6,7

7

0

1,414

**

**

**

**

8

1,414

0

8,1

25,8

62,4

3,6

9

0

0

7,6

25,5

61,1

5,8

10

0

0

7,0

22,5

65,3

5,3

11

0

0

9,9

29,3

51,1

9,7

PONTO DE ÓTIMO
12

0,47

- 0,71

10,3

21,4

64,2

4,2

13

0,47

- 0,71

9,4

18,9

67,4

4,3

14

0,47

- 0,71

10,5

19,8

65,7

4,0

CULTIVOS DE REFERÊNCIA
15

-

-

9,9

19,3

67,3

3,6

16

-

-

15,2

23,5

52,4

8,9

(**) Não foi possível quantificar devido à perda do cultivo por lise celular
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5.5.1.

Teor de lipídios

Na Tabela 38 são apresentados os resultados correspondentes à análise de regressão
multivariável aplicada ao teor de lipídios na biomassa de A. platensis, em função dos fatores
estudados, sendo os resultados da análise de variância dessa regressão apresentados na Tabela
39.

Tabela 38. Análise da regressão multivariável para o teor de lipídios na biomassa de A. platensis em função
dos fatores avaliados.
Fator

Coeficiente de regressão

Erro
Padrão

Valor
T

p

Constante

10,8

1,07

10,0

0,0000

X2

4,9

1,44

3,4

0,0115

X2; valor codificado da quantidade de NH4NO3 adicionada no cultivo.
R2 ajustado: 0,56

Tabela 39. Análise de variância do modelo de regressão multivariável para o parâmetro teor de lipídios.
Fator de Variação

Soma dos
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio

F
Calculado

p

Modelo

104,0

1

104,0

11,5

0,0115

Erro

63,2

7

9,0

Total

167,2

8

A equação obtida na análise de regressão para o teor de lipídio na biomassa de Arthrospira
platensis foi:
% Lipídio = 10,8 + 4,9 X2

Segundo a equação obtida, o sinal positivo no coeficiente da variável codificada X2 indica
que o teor de lipídios na biomassa se comportou como uma função linear crescente em relação
à massa de nitrato de amônio adicionada (Tabela 38). De fato, no experimento 4, onde a
concentração de nitrato de amônio no cultivo foi equivalente a 22,5 mM, o teor de lipídios na
biomassa quantificado foi o mais alto (17,3 %) dos obtidos (Tabela 37). Embora a análise de
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variância da regressão tenha sido satisfatória (p = 0,0115), o valor do coeficiente de
determinação do modelo não pode ser considerado pequeno (R2 ajustado: 0,56).
Como conhecido, a composição da biomassa em microrganismos fotossintetizantes como
A. platensis é afetado por fatores nutricionais e ambientais (OLGUÍN et al., 2001). A
intensidade luminosa é um fator de tipo ambiental que tem uma influência importante na
composição da biomassa (RANGEL-YAGUI et al., 2004), especialmente de lipídios devido
ao seu efeito no fornecimento de energia ao metabolismo fotossintético. Adicionalmente,
segundo o reportado Bezerra et al. (2008), a intensidade luminosa e o teor de lipídios na
biomassa de A. platensis possuem uma relação inversa. O aumento da intensidade luminosa
também pode levar a uma carência acentuada da fonte de nitrogênio amoniacal com
conseqüente diminuição do teor de lipídios da biomassa (BEZERRA et al., 2008). No entanto,
nos experimentos realizados neste trabalho, não foi possível estabelecer uma dependência do
teor de lipídios da biomassa frente à intensidade luminosa (Tabela 38).
De acordo com os dados apresentados na Tabela 37, o teor de lipídios na biomassa de A.
platensis nos experimentos realizados apresentou valores entre 3 e 17 %. Nas cianobactérias,
a quantidade de lipídios presente no interior celular está entre 6 – 13 %, valor que varia de
acordo às condições de cultivo, sendo os ácidos graxos a metade dos constituintes da fração
lipídica (COHEN, 1997; DILLON et al., 1995). Os piores teores de lipídios foram obtidos nos
experimentos 2 e 5 com valores de 5,9 % e 3,3 % respectivamente, devido provavelmente ao
efeito de carência de nitrogênio. Esses resultados também coincidem com os resultados
publicados por autores como Piorreck et al. (1984), que estabeleceram que nos cultivos de A.
platensis sob limitação de nitrogênio ocorria uma diminuição do teor lipídico da biomassa.
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5.5.2.

Teor de proteínas

Nas Tabelas 40 e 41 são apresentados os resultados correspondentes à análise de regressão
quadrática multivariável aplicada ao teor de proteínas na biomassa de A. platensis, em função
dos fatores estudados, bem como os resultados da análise de variância dessa regressão,
respectivamente.
A análise de regressão quadrática multivariável mostra que o teor de proteínas na biomassa
de A. platensis foi uma função quadrática da intensidade luminosa e da massa de nitrato de
amônio adicionada (Tabela 40). Também mostra que o modelo obtido explicou
satisfatoriamente os resultados experimentais obtidos (p = 0,0004, Tabela 41). No Gráfico 22
é apresentado o comportamento dos valores do teor de proteínas na biomassa de A. platensis
em função das variáveis avaliadas usando a metodologia de superfície de resposta.

Tabela 40. Análise da regressão multivariável para o teor de proteína na biomassa de A. platensis em função
dos fatores avaliados
Fator

Coeficiente de regressão

Erro
Padrão

Valor
T

p

Constante

23,8

1,35

17,7

0,0001

X1

- 5,13

0,95

- 5,40

0,0057

X2

25,2

1,47

17,2

0,0001

X 12

5,52

1,01

5,46

0,0055

X 22

13,2

1,46

9,05

0,0008

X1: valor codificado da variável intensidade luminosa
X2: valor codificado da quantidade de NH4NO3 adicionada no cultivo
R2 ajustado: 0,98

Tabela 41. Análise de variância do modelo de regressão multivariável para o parâmetro teor de proteína
Fator de Variação

Soma dos
Quadrados

Graus de
Liberdade

Quadrado Médio

F
Calculado

p

Modelo

1905,27

4

476,316

87,6810

0,0004

Erro

21,7295

4

5,43238

Total

1926,99

8
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A equação obtida na análise de regressão para o teor de proteína na biomassa de
Arthrospira platensis foi:

% Proteína = 23,8 – 5,13 X1 + 25,2 X2 + 5,52 X12 + 13,2 X22

Gráfico 22. Superfície de resposta para o fator de conversão de nitrogênio em células Y X/N em função dos
valores codificados das variáveis estudadas intensidade luminosa (X1) e massa de nitrato de amônio adicionada
(X2)

Autores como Syrett (1962) descreveram que o nitrogênio assimilado pelo microrganismo
é utilizado primeiro para o crescimento celular e, posteriormente, para formação de nitrogênio
orgânico como material de reserva. A carência de nitrogênio no decorrer do cultivo é mais
importante no teor de proteínas da biomassa que no teor de lipídios (SASSANO, 2004). Isso
pode ser evidenciado pela maior variação dos teores de proteínas em função das variáveis
independentes estudadas.
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Dos experimentos realizados, os maiores teores de proteínas e lipídios na biomassa foram
obtidos no experimento 4 (63,2 e 17,3 %, respectivamente), ensaio no qual se apresentou um
dos valores de concentração celular e de produtividade mais baixas, como já foi mencionado.
Neste ensaio, caracterizado pela grande quantidade de fornecimento de nitrogênio ao cultivo e
baixa concentração celular obtida, a biomassa apresentou coloração típica, isto é, verde
escura, o que foi decorrente provavelmente da maior formação de pigmentos, incluindo
clorofila. Apesar do crescimento celular neste ensaio ter sido bastante baixo (960 mg L-1),
provavelmente a maior parte do nitrogênio fornecido ao cultivo de Arthrospira foi empregado
para a produção de nitrogênio orgânico, na forma de proteínas, como material de reserva da
célula.
Em outros cultivos com nitrato de amônio, o uso de uma intensidade luminosa elevada
(experimento 2) permitiu a obtenção de altas concentrações celulares. Porém a composição da
biomassa em termos de teor de proteínas foi menor (14,8 %; Tabela 37) e a cianobactéria
apresentou perda da sua cor característica devido provavelmente a fotoxidação e/ou carência
de nitrogênio. O baixo teor de proteínas obtido no experimento 2 indica que não houve a
disponibilidade de nitrogênio suficiente para a produção de nitrogênio orgânico, pois grande
parte do nitrogênio adicionado foi destinado para o crescimento celular. De fato, podem-se
observar na Tabela 15 os baixos valores das duas formas de nitrogênio disponíveis para as
células ao longo do tempo.
No experimento 5, os valores dos teores de lipídios e de proteínas na biomassa de A.
platensis foram os menores obtidos (3,3 e 12,3 %, respectivamente). Estes resultados
coincidem com os descritos por Sassano (2004), que observou que os teores de proteínas nas
biomassas decaíram significativamente até valores que chegaram a 16,5%, em cultivos
realizados sob limitação de nitrogênio. No entanto, o nitrato de amônio adicionado ao cultivo
permitiu uma reserva na forma de nitrato, que reduzido através das enzimas nitrato redutase e
nitrito redutase, evitou a depleção de nitrogênio no meio de cultivo, permitindo, dessa forma,
o crescimento celular de forma satisfatória.
Os teores de proteínas nos ensaios do ponto de ótimo apresentaram um valor médio de 20,1
± 1,3 %, enquanto que o valor médio do teor de lipídios na biomassa foi de 10,0 ± 0,6 %,
sendo similares aos apresentados pelos experimentos pertencentes ao ponto central (teor de
proteínas = 25,8 ± 3,4 %; teor de lipídios = 8,2 ± 1,5 %, respectivamente).
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5.5.3.

Outros componentes

Também foi observado que uma elevada intensidade luminosa associada a uma deficiência
de nitrogênio resultou no mais alto teor de polissacarídeos (81,3 % no experimento 5, Tabela
37), evidenciando que, como esperado, um maior fornecimento de energia luminosa associado
a uma carência de nitrogênio estimula a biossíntese de moléculas de reserva de energia isentas
de nitrogênio, que na A. platensis corresponde a polissacarídeos (OLGUÍN et al., 2001). De
acordo com VONSHAK (et al., 1983), dependendo também da concentração de CO2 no meio
de cultura, a concentração de bicarbonato pode aumentar e em conseqüência a taxa do
processo fotossintético. Como em todos os experimentos não houve praticamente variação da
concentração de carbonato total, mantendo-se os valores iniciais, o processo fotossintético
sempre se manteve em condições favoráveis, sem haver qualquer tipo de limitação de
carbono, favorecendo o processo de formação de carboidrato.
Como já é sabido, o teor de cinzas é utilizado como indicativo das propriedades funcionais
de alguns produtos alimentícios e para a verificação nutricional de alguns alimentos. É útil na
determinação dos metais mais comuns que aparecem em maiores quantidades. As cinzas em
alimentos referem-se ao resíduo inorgânico remanescente da queima da matéria orgânica, sem
resíduo de carvão (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). Neste trabalho, os teores de cinzas
das biomassas obtidas variaram de 3,6 a 9,7%, estando na faixa estabelecida por Belay
(1997), que pode chegar até 13 %. Este resultado é, porém menor que aqueles obtidos por
Jiménez et al. (2003) (19,5 – 21,1 %), que não lavaram a biomassa obtida previamente ao
processo de secagem da mesma.
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5.6.

IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS

Segundo Piorreck et al. (1984), o meio de cultura é importante no custo de produção de
microrganismos fotossintetizantes. O sucesso para a produção comercial em larga escala desta
cianobactéria depende do desenvolvimento de um cultivo econômico e eficaz, que esteja entre
15 e 25 % do custo total (BELAY, 1997). Tendo em vista a importância do nitrogênio no
custo do meio de cultivo, uma vez que é o segundo constituinte da célula que precisa ser
adicionado (GOLDMAN et al., 1982; CORNET, 1992), na Tabela 42 são apresentados alguns
dados em relação ao custo de produção de A. platensis usando nitrato de amônio como fonte
de nitrogênio.
Tabela 42. Custo do cultivo gerado pelo emprego de nitrato de amônio e do nitrato de sódio como fonte de
nitrogênio

1

NH4NO3
ou NaNO3
gasto (g)
2,10

Custo em
R$*
0,11

12,9

Custo de N
por kg de célula
(R$) **
8,52

2

2,10

0,11

16,0

6,86

3

6,30

0,32

3,10

103,2

4

6,30

0,32

2,87

111,5

5

1,23

0,06

11,2

5,34

6
7
8

4,20
7,20
4,20

0,21
0,36
0,21

6,96
1,90
12,9

30,2
189,5
16,2

9

4,20

0,21

13,9

15,2

10

4,20

0,21

12,7

16,5

11

4,20

0,21

13,0

16,2

Experimento

Massa total de células
produzida (g)

PONTO DE ÓTIMO
12

2,71

0,14

15,6

8,99

13

2,71

0,14

15,5

9,02

14

2,71

0,14

15,8

8,89

CULTIVOS DE REFERÊNCIA

(*)

15

14,0

0,70

12,9

54,2

16

16,1

0,81

12,7

64,0

Considerando que 1 kg de NH4NO3 grau analítico tem um valor aproximado de R$50,00 e 1kg de

NaNO3 grau analítico tem um valor aproximado de R$30,00; (**) US$ 1 = R$ 1,70.
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A aplicação de nitrato de amônio como fonte de nitrogênio apresenta diversas vantagens.
Além de ser uma fonte mais barata, em comparação com as fontes tradicionais (nitratos), a
amônia é prontamente assimilada pelo microrganismo (BOUSSIBA, 1989), dispensando
gastos de energia por parte deste. É tóxica, quando em altas concentrações (ABELIOVICH &
AZOV, 1976), porém Arthrospira é um dos poucos microrganismos que suporta meios com
amônia, e a utilização desta fonte ajuda para evitar a contaminação dos cultivos (BELKIN &
BOUSSIBA, 1991).
Como apresentado na Tabela 42, o emprego de nitrato de amônio é justificado quando há
uma maior produção de biomassa, como conseqüência de um adequado fornecimento de
nitrogênio ao sistema. A presença constante de nitrato impede a deficiência de nitrogênio em
cultivos com amônia, e a presença de amônia pronta para sua assimilação por parte as
cianobactéria permite a redução da quantidade de nitrato usada, colaborando para a redução
de custos.
Dessa forma, o emprego de nitrato de amônio no cultivo de A. platensis em biorreator
tubular seria indicado quando se visa à redução de custos se comparado com outras fontes de
nitrogênio como nitrato de sódio, nitrato de potássio ou cloreto de amônio (RODRIGUES,
2008), os quais apresentaram um custo de produção mais elevado e geram rendimentos em
biomassa menores.
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6.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem inferir que:
 A partir da análise de regressão múltipla, foi possível ajustar modelos para
correlacionar concentração celular máxima (Xm), produtividade em células (PX), e
fator de conversão de nitrogênio em células (YX/N), com os níveis codificados das
variáveis estudadas: intensidade luminosa (X1) e massa de nitrato de amônio
adicionada (X2). Foi confirmada também a utilidade da regressão multivariável como
ferramenta estatística na otimização das condições experimentais para a obtenção de
valores máximos de concentração celular usando nitrato de amônio como fonte de
nitrogênio.
 As variáveis avaliadas neste trabalho (nitrato de amônio como fonte de nitrogênio e
intensidade luminosa) influenciaram no crescimento e composição da biomassa da
cianobactéria A. platensis. Nas condições estudadas, a intensidade luminosa de 148
µmol fótons m-2 s-1 e uma molaridade de nitrato de amônio adicionada de 9,7 mM,
resultaram na melhor combinação para a obtenção de altos valores de Xm e PX, com
valores médios de 4710 mg L-1 e 478,9 mg L-1 d-1 respectivamente.
 Foi observado que A. platensis apresentou uma resposta satisfatória em termos de
crescimento celular com adições totais de nitrato de amônio menores que 15 mM. Os
cultivos de A. platensis usando nitrato de amônio como fonte de nitrogênio e
realizados em fotobiorreator tubular levaram a resultados de fatores de conversão de
nitrogênio em células considerados altos em comparação aos obtidos usando nitrato de
sódio, chegando até valores de 8,1 mg mg-1.
 Os maiores valores nos teores de proteínas e lipídios na biomassa de A. platensis neste
trabalho foram obtidos no experimento 4 (63,2 e 17,3%, respectivamente),
correspondente a uma intensidade luminosa de 180 µmol fótons m-2 s-1 e molaridade
de nitrato de amônio de 22,5 mM. Contrariamente, nestas condições, foi obtido o
menor valor de Xm (960 mg L-1).
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 Em cultivos submetidos à mesma intensidade luminosa, 120 µmol fótons m -2 s-1,
considerando sais de grau analítico, os cultivos realizados com adição de 15 mM de
nitrato de amônio corresponderam a um custo médio de R$ 15,97 por quilograma de
biomassa, enquanto que o uso de nitrato de sódio correspondeu a um custo médio de
R$ 59,10 por quilograma de biomassa para o crescimento de Arthrospira platensis.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1
CURVA DE CALIBRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO
CELULAR

A determinação da concentração celular ao longo dos cultivos foi realizada através de uma
curva de calibração que correlaciona o logaritmo da transmitância com um valor de
concentração celular, em miligramas por litro. Para a construção da curva de calibração,
foram realizadas diversas diluições de uma suspensão de A. platensis, proveniente de um
cultivo prévio com meio de cultura padrão Schlösser usando nitrato de sódio como fonte de
nitrogênio. Alíquotas dessas diluições foram retiradas para leitura de transmitância em
comprimento de onda de 560 nm.

Curva de calibração para determinação da concentração celular de suspensões de A.
platensis

Equação padrão:
Concentração celular (mg L-1) = - 503, 89 · Log T + 1011, 8
R2 = 0, 998
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APÊNDICE 2
CURVA DE CALIBRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE AMÔNIA TOTAL
PELO MÉTODO DE FENOL-HIPOCLORITO

A determinação da concentração de amônia total ao longo dos cultivos de Arthrospira
platensis foi realizada através de uma curva de calibração que correlaciona o logaritmo da
transmitância com um valor de concentração de cloreto de amônio, expressados em mol L-1.
Para construção da curva de calibração, foram preparadas diferentes soluções de cloreto de
amônio de molaridade conhecida a partir de uma solução padrão de 0,01 M. A adição dos
reagentes foi realizada na ordem estabelecida de acordo ao método descrito por
SOLORZANO (1969). Após o tempo de reação, alíquotas dessas diluições foram retiradas
para leitura de transmitância em comprimento de onda de 640nm. Usando água destilada
estéril como branco.

Curva de calibração para determinação da concentração de amônia total

Equação padrão:
Concentração de amônia (mol L-1) = - 6,71E-05 · Log T + 13,41E-05
R² = 0, 996
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