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RESUMO 

 

A microalga cianofícea Spirulina platensis tem sido comercializada e estudada 
devido ao seu alto valor nutricional, possuindo vitaminas, minerais, proteínas, ácidos graxos 
poli-insaturados, carotenóides, ficobilinas e polissacarídeos com propriedades terapêuticas. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar os teores de β-caroteno e α-tocoferol presentes na 
microalga S. platensis cultivada em laboratório com diferentes fotoperíodos. A microalga S. 
platensis foi cultivada em seis aquários de 20 L sob quatro condições diferentes de 
iluminação. Um cultivo foi submetido a um fotoperíodo de 8 horas de luz (L) e 16 de escuro 
(E), o segundo a 12 L e 12 E, o terceiro a 16 L e 8 E e o último exposto a 24 h de iluminação 
constante. Os aquários foram dispostos lado a lado em duas incubadoras de madeira, com 
temperatura ambiente de mantida em 28 ± 2°C com auxílio de um “cooler” (220 V) e 
iluminância na superfície da água em torno de 78,1 µ E cm-2 s-1 fornecida por duas lâmpadas 
fluorescentes de 40 W. Os cultivos foram monitorados por espectrofotometria a 680 nm e pela 
contagem dos filamentos (tricomas) microalgais utilizando um microscópio óptico comum. A 
análise simultânea dos carotenos e tocoferóis foi realizada por cromatografia líquida de alta 
eficiência em uma coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS-2 (4,6 x 250 mm) com uma 
fase móvel de MeOH: THF (90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1 e detecção a 450 nm e 292 
nm, respectivamente. A extração de β-caroteno foi realizada suspendendo-se 0,1 g de 
Spirulina liofilizada em 10 mL de metanol:água Milli-Q (90:10, v/v). Para a saponificação 
dos lipídios, a mistura foi homogeneizada com 7% de hidróxido de potássio, levada ao banho-
maria a 70°C por 30 min e submetida à partição em n-hexano que foi evaporado. O resíduo 
foi suspenso em 1 mL de metanol e 100 µL foram injetados manualmente, em duplicata, no 
sistema cromatográfico. O β-caroteno foi detectado na biomassa obtida de todos os cultivos e 
o α-tocoferol apenas nos cultivos com fotoperíodos de 8 L e 16 E e de 12 L e 12 E, enquanto 
o δ-tocoferol não foi detectado. O teor de β-caroteno variou de acordo com a intensidade 
luminosa e quando as culturas foram expostas a 24 h de iluminação constante, atingiram mais 
rapidamente a produtividade máxima e apresentaram o maior teor de β-caroteno.  
 
Palavras-chave: Spirulina platensis. β-caroteno. α-tocoferol. 
 



  
 

ABSTRACT 

 

The microalga cyanophyceae Spirulina platensis has been commercialized and 
studied due to its high nutritional value. It has shown to be a rich source of a great variety of 
vitamins, minerals, proteins, polyunsaturated fatty acids, carotenoids, phycobilins, and 
polysaccharides that exhibit potential therapeutic properties. The aim of the present work was 
to evaluate the content of β-carotene and α-tocopherol in S. platensis cultivated in laboratory 
under different conditions of photoperiods. S. platensis was cultivated within six 20-liter 
reservoirs under four different illumination conditions. The first culture was grown under 8-
hour light (L) and 16-hour dark (D) photoperiod; the second, 12 L and 12 D photoperiod; the 
third, 16 L and 8 D photoperiod, and the forth cultivation condition was constant illumination. 
The reservoirs were placed side by side in two wood chambers, where room temperature was 
kept at 28 ± 2°C with a cooler (220 V). The water surface illumination of 78.1 µE cm-2 s-1 was 
supplied by two 40-Watt fluorescent lamps. The cultures were monitored by spectrometry at 
680 nm and by counting microalga filaments (trichomes) under an optical microscope. The 
simultaneous analysis of carotenoids and tocopherols was performed by high performance 
liquid chromatography in a Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS-2 (4.6 x 250 mm) column 
using MeOH:THF (90:10, v/v) as mobile phase, delivered at 1.5 mL min-1. The detector was 
set at 450 nm and 292 nm for carotenes and tocopherols, respectively. For the extraction of 
both compounds, three portions of 0.1 g lyophilized Spirulina were suspended in 10 mL 
methanol:MiliQ water (90:10, v/v). The mixture was homogenized with a 7% potassium 
hydroxide aqueous solution, brought to a water bath at 70°C for 30 min, for saponification, 
followed of partitioning into n-hexane which was evaporated to dryness. The residues were 
suspended in 1 mL methanol, and 100 µL aliquots were manually injected in the 
chromatographic system. β-Carotene was detected in the biomass obtained from all the 
cultures and a-tocopherol was detected only in 8 L and 16 D and 12 L and 12 D photoperiods 
cultures. δ-Tocopherol, on the other hand, was not detected. The content of β-carotene varied 
with illumination intensity and in the cultivation performed under constant illumination both 
maximum productivity and highest β-carotene content were reached rapidly.  
 
Keywords: Spirulina platensis. β-carotene. α-tocopherol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, muito interesse tem sido direcionado para o potencial 

biotecnológico das microalgas, principalmente devido à identificação de diversas substâncias 

sintetizadas por estes organismos. A imensa biodiversidade das microalgas e consequente 

variabilidade na composição bioquímica da biomassa destes micro-organismos, aliadas ao 

emprego de melhoramento genético e ao estabelecimento de tecnologia de cultivo em grande 

escala, vêm permitindo que determinadas espécies sejam comercialmente utilizadas 

(DERNER et al., 2006). 

Os cultivos de microalgas são ferramentas fundamentais para a elucidação de 

inúmeros processos ecológicos, ontogenéticos, fisiológicos, bioquímicos e comportamentais, 

dentre outros. Além da utilização dos cultivos para obtenção de informações básicas sobre 

microalgas, eles também apresentam vastas aplicações com importância econômica, como por 

exemplo, a geração de biomassa para alimentação animal e humana e a produção de 

substâncias de interesse industrial (LOURENÇO, 2006). Estes micro-organismos são um dos 

mais eficientes na conversão de energia solar em biomassa (MASOJÍDEK; TORZILLOB, 

2008). 

Dentre os inúmeros compostos naturais produzidos e com potencial de exploração 

comercial em microalgas, podem ser citados os ácidos graxos poli-insaturados, carotenóides, 

ficobilinas, polissacarídeos, vitaminas, esteróis e diversos compostos bioativos naturais 

(antioxidantes, redutores do colesterol etc), os quais podem ser empregados especialmente no 

desenvolvimento de alimentos funcionais, por suas propriedades nutricionais e farmacêuticas 

(DERNER et al., 2006). 

Considerando aspectos relacionados à cadeia alimentar, as microalgas são de 

fundamental importância na aquicultura e especialmente na maricultura, pois constituem a 

fonte alimentar das larvas de várias espécies de crustáceos, moluscos bivalves, alguns 

gastrópodes marinhos, peixes e zooplâncton (COUTTEAU, 1996). O maior problema 

associado ao uso de microalgas na aquicultura é a falta de conhecimento sobre seu valor 

nutricional e os requerimentos essenciais de seus consumidores (BROWN; ROBERT, 2002). 

Como em qualquer vegetal, a composição química das algas não é constante e 

pode variar de espécie para espécie, dependendo principalmente de alguns parâmetros 

ambientais como: temperatura, quantidade de nutrientes, fonte de dióxido de carbono (CO2), 

iluminação, pH, velocidade de agitação. Uma biomassa algal com determinadas 



 10 
 

características pode ser obtida alterando-se as proporções dos diferentes componentes e 

condições de cultivo como por exemplo intensidade de radiação, densidade populacional e 

fotoperíodo (BECKER, 2004).  

As cianobactérias colonizam quase todos os habitats, desde oceanos abertos a 

solos de montanha e de águas quentes a campos de neve. Em muitas cianobactérias, a 

ausência de características morfológicas distintas acaba tornando sua filogenia mal 

compreendida e a taxonomia difícil de ser praticada (PULZ; GROSS, 2004). 

As aplicações comerciais são restritas a quatro cepas de microalgas: Arthrospira, 

Chlorella, Dunaliella salina e Aphanizomenon flos-aquae (SPOLAORE et al., 2006). 

Microalgas como a Spirulina (Arthrospira) podem ser fontes de proteínas para 

alimentação humana e sua biomassa pode ser introduzida diretamente na dieta. A utilização 

da biomassa de Spirulina pode combater quatro doenças de grande preocupação para a saúde 

pública que prevalecem na população subnutrida, a desnutrição protéico-calórica, a anemia, a 

xeroftalmia e o bócio, devido aos seus elevados conteúdos de proteínas, ferro e vitamina B12, 

provitamina A e iodo, respectivamente. Mesmo a suplementação de pequenas quantidades de 

Spirulina pode minimizar o aparecimento dessas quatro doenças. Além disso, ainda existe a 

possibilidade de obter outros produtos da biomassa como biopigmentos, vitaminas e lipídios 

(MORAIS; MIRANDA; COSTA, 2006; VONSHAK, 1997). 

O teor protéico da Spirulina pode alcançar 70% com um perfil de aminoácidos 

similar ao recomendado pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO). Esta 

microalga possui ainda vitaminas, minerais, ácido gama-linolênico (ácido graxo essencial) e 

vários elementos traços (AMBROSI et al., 2008; LAYAM; REDDY, 2007; PELIZER et al., 

2003). 

Além do uso como suplemento alimentar, alguns trabalhos enfatizam os 

potenciais efeitos terapêuticos e benefícios à saúde atribuídos a Spirulina, dentre os quais são 

citados: estimulação do sistema imunológico, efeitos antivirais, contra hipercolesterolemia, 

hiperglicemia, anemia, obesidade, hepatotoxicidade, doenças cardiovasculares e combate a 

processos inflamatórios (BELAY, 2002; CHAMORRO et al., 2002; AMBROSI et al., 2008). 

Os carotenóides são compostos responsáveis pela coloração de um grande número 

de vegetais e alimentos de origem animal, tais como cenouras, suco de laranja, tomate, salmão 

e gema de ovo. Por muitos anos, sabe-se que alguns destes compostos como o β-caroteno e a 

β-criptoxantina são precursores da vitamina A. No entanto, estudos recentes têm mostrado as 

propriedades antioxidantes destes compostos e a sua eficácia na prevenção de determinadas 

doenças humanas, tais como aterosclerose e câncer. Tudo isto significa que além do ponto de 
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vista nutricional, o interesse nestes compostos tem aumentado consideravelmente 

(MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004). 

A vitamina E pertence a um grupo de compostos lipossolúveis encontrados na 

natureza em quatro formas diferentes: α-, β-, γ- e δ-tocoferol, sendo o α-tocoferol a forma 

antioxidante mais amplamente distribuída nos tecidos e no plasma. Diversos estudos têm 

demonstrado que o consumo diário de substâncias antioxidantes na dieta pode produzir uma 

ação protetora efetiva contra os processos oxidativos que ocorrem no organismo. Dessa 

forma, a ação de compostos antioxidantes como vitamina E, fenólicos e carotenóides têm 

estimulado intensas pesquisas (PEREIRA; VIDAL; CONSTANT, 2009). Além das 

propriedades antioxidantes, também são estudadas outras atividades biológicas desses 

compostos (MIYAZAWA et al., 2009). 

A identificação e a quantificação de compostos como carotenóides e tocoferóis, 

podem ser feitas através de espectrometria de massa, cromatografia líquida de alta eficiência, 

reações químicas específicas, espectros de absorção na faixa UV e visível (AZEVEDO-

MELEIRO; RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). Neste trabalho investigou-se a variação nos 

teores de carotenóides provitamina A e vitamina E, presentes na biomassa liofilizada de 

Spirulina platensis cultivada em laboratório, com variações no tempo de exposição à luz 

artificial. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Microalgas marinhas 

 

 

As microalgas pertencem a um grupo extremamente heterogêneo de organismos 

com pouca ou nenhuma diferenciação celular. São usualmente microscópicas, unicelulares, 

fotoautotróficas, podendo ser coloniais, contendo pigmentos fotossintéticos e acessórios. A 

enorme diversidade torna as microalgas fontes potenciais de uma grande quantidade de 

compostos com aplicações nas indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética, bem como no 

tratamento de águas residuais de inúmeros processos industriais e até mesmo na indústria de 

biocombustíveis (DERNER et al., 2006; OLAIZOLA, 2003). 

Os primeiros relatos da utilização de microalgas pelos humanos datam de 

aproximadamente 2.000 anos atrás, quando os chineses utilizaram microalgas do gênero 

Nostoc para sobreviver durante escassez de alimentos (SPOLAORE et al., 2006). Todavia, a 

biotecnologia de microalgas somente começou a se desenvolver no século XX, com o 

desenvolvimento das tecnologias de cultivo, usando tanques abertos, fotobiorreatores 

fechados e fermentadores, que permitiram a sua produção comercial (OLAIZOLA, 2003).  

Estes micro-organismos são encontrados no mundo inteiro e estão distribuídos 

principalmente no meio aquático, mas também podem aparecer na superfície de vários tipos 

de solo. As microalgas geralmente possuem vida livre, mas um certo número de espécies vive 

em associação simbiôntica com uma grande variedade de outros organismos (TOMASELLI, 

2004). 

Atualmente existem relatos da existência de até alguns milhões de representantes 

desse grupo, sendo ainda desconhecido o número exato de diferentes espécies de microalgas. 

Essa diversidade também se reflete na composição bioquímica e, dessa forma, as microalgas 

são fontes de uma imensa quantidade de produtos (NORTON; MELKONIAN; ANDERSEN, 

1996; PULZ; GROSS, 2004). 

Pulz; Gross (2004) estimam que o mercado mundial de biomassa de microalgas 

envolva anualmente 5.000 t e a soma de 1,25 bilhão de dólares em receita, excluindo os 

produtos processados de microalgas, como os pigmentos. 

Uma das características mais marcante das algas é a coloração; cada filo tem sua 

própria combinação particular de pigmentos e uma cor característica. Devido a sua idade 
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filogenética, elas passaram a desenvolver pigmentos bastante peculiares. A produção 

comercial fototrófica de biomassa é limitada a algumas espécies de microalgas que são 

cultivadas em tanques abertos em um ambiente seletivo com uma elevada taxa de crescimento 

(TREDICI, 2004). A maioria das microalgas não pode ser mantida por longos períodos em 

sistemas abertos ao ar livre, devido ao risco de contaminação por fungos, bactérias, 

protozoários, vírus, zooplâncton, larvas de inseto, folhas e competição com outras microalgas 

que tendem a dominar o ambiente de cultivo. Por essa razão, é essencial controlar estes 

contaminantes dentro de limites aceitáveis (BOROWITZKA, 2005). Os protozoários ciliados 

podem causar problemas em culturas de Spirulina especialmente em meses mais frios, quando 

as condições ambientais estressantes tornam seus tricomas (filamentos) mais suscetíveis à 

quebra e decomposição (BELAY, 1997). 

As microalgas podem ser cultivadas em sistemas de produção com volume 

variando desde poucos litros até milhares de litros e nos mais diversos ambientes por se 

adaptarem a condições extremas de salinidade, temperatura, irradiação e disponibilidade de 

nutrientes (BOROWITZKA, 1999; ROSALES et al., 2005; WU et al., 2005). 

Independentemente da finalidade do cultivo comercial, em quase todas as situações emprega-

se o cultivo em massa da espécie de interesse (LOURENÇO, 2006). 

O sucesso na manutenção da cultura requer contínuo monitoramento. A maneira 

mais simples de monitorar é o exame da microalga no microscópico para descobrir qualquer 

anormalidade ou mudanças morfológicas e a presença de contaminantes, organismos como 

outras algas e protozoários. Quanto mais cedo possível forem descobertos estes problemas, 

medidas de controle efetivas podem ser tomadas a tempo de evitar maiores perdas. Testes 

rotineiros para avaliar a concentração de nutrientes na água dos tanques também devem ser 

realizados para evitar que deficiências inesperadas possam prejudicar os cultivos 

(BOROWITZKA, 2005; RICHMOND, 1999). 

A seleção da cepa da microalga depende do sistema de cultura utilizado e existem 

várias formas para selecionar as mais produtivas que melhor se adaptarão as condições 

prevalecentes. As características analisadas para uma boa escolha da cepa são: taxa de 

crescimento, composição bioquímica, tolerância à temperatura, resistência mecânica e 

fisiológica ao estresse. Essa seleção pode ser feita no laboratório, com testes subsequentes em 

tanques ao ar livre ou durante a própria produção manipulando o crescimento e as condições 

de cultivo como a concentração de nutrientes, pH e profundidade dos tanques de cultivo, 

visando uma vantagem competitiva para as cepas selecionadas (BOROWITZKA, 2005). 
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A biotecnologia de microalgas ganhou uma importância considerável nas últimas 

décadas devido às aplicações da biomassa para geração de valiosos produtos e no 

aproveitamento ecológico. Para a maioria destas aplicações, o processo de produção está se 

tornando economicamente viável com o desenvolvimento do mercado consumidor. 

Considerando a enorme biodiversidade de microalgas e recentes desenvolvimentos em 

engenharia genética e metabólica, este grupo de organismos representa uma das fontes mais 

promissoras para novos produtos bem como suas aplicações. Com o desenvolvimento de 

sofisticadas técnicas de cultivo e manutenção, a biotecnologia de microalgas pode suprir as 

altas demandas por alimentos e matérias-primas para a indústria farmacêutica (BERTOLDI; 

SANT’ANNA; OLIVEIRA, 2008; HARUN et al., 2010; PULZ; GROSS, 2004). 

As microalgas podem melhorar o conteúdo nutricional de alguns alimentos 

convencionais além de atuarem como agentes probióticos que afetam positivamente a saúde 

de animais e humanos. Atualmente, as algas utilizadas como suplemento alimentar, 

geralmente são comercializadas na forma de tabletes, cápsulas e líquidos ou estão 

incorporadas em massas, lanches, barras de doces, sorvetes, gomas de mascar, em misturas de 

bebidas e corantes para alimentos naturais (BECKER, 2004; LIANG et al., 2004). 

Várias pesquisas relatam também os efeitos das condições ambientais incluindo a 

fonte de luz no crescimento e composição química das microalgas (OLGUIN et al., 2001). A 

luz e temperatura são os principais fatores físicos que afetam a produtividade da biomassa 

algal em culturas fotoautotróficas (CARVALHO; MALCATA, 2003). 

As microalgas são geralmente cultivadas em sistemas abertos com tanques ou 

raceways e em sistemas fechados utilizando fotobiorreatores. A fonte de luz em ambos os 

sistemas de cultivo pode ser artificial, solar ou uma combinação das duas (UGWU, AOYAGI; 

UCHIYAMA, 2008). 

Os sistemas de tanques abertos apresentam um baixo potencial inovador 

comparado com os sistemas fechados para produção de microalgas em larga escala. 

Particularmente, para a obtenção de produtos de alto valor comercial ou para aplicações 

especiais, os sistemas fechados com fotobiorreatores parecem ser os mais promissores para 

desenvolvimentos técnicos futuros (PULZ, 2001; SUH; LEE, 2003), já que é possível 

controlar todas as condições de cultivo como a quantidade de nutrientes, CO2, temperatura, 

iluminação, pH, prevenção de contaminação, entre outros, o que implica em uma elevada 

produtividade (TREDICI, 2004; UGWU; AOYAGI; UCHIYAMA, 2008). 

Os fotobiorreatores permitem uma captação mais efetiva de energia luminosa para 

o cultivo e produzem um ambiente artificial que acelera a taxa de crescimento das microalgas 
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(HSIEH; WU, 2009). Os fotobiorreatores não permitem, ou limitam bastante as trocas gasosas 

e o contato com contaminantes (poeira, micro-organismos) entre a cultura e a atmosfera 

(TREDICI, 2004). Desta forma, os fotobiorreatores foram desenvolvidos para produção em 

massa de microalgas, no entanto, devido à facilidade de operação e baixo custo, os sistemas 

abertos como tanques raceways e sistemas de superfície inclinados, ainda geralmente são 

utilizados para os cultivos em larga escala (BOROWITZKA, 1999; PULZ, 2001). 

No ambiente natural, os organismos fotossintetizantes podem enfrentar 

frequentemente mudanças na irradiação e, para lidar com tais mudanças, desenvolveram 

vários mecanismos de aclimatação, sendo um dos principais a adaptação aos períodos de claro 

e escuro (MASOJÍDEK; KOBLÍZEK; TORZILLO, 2004).  

A fotoaclimatação ou fotoadaptação de algas para regimes de luz específica 

normalmente resulta em mudanças na sua composição bioquímica, por isso, é importante 

verificar os parâmetros operacionais nos cultivos, como a concentração de células ou 

densidade populacional. Uma tendência comum em resposta à diminuição da intensidade 

luminosa é o aumento da clorofila a e outros pigmentos que absorvem luz (clorofila b, 

clorofila c, ficobiliproteínas e carotenóides primários). Por outro lado, com o aumento da 

intensidade luminosa, os pigmentos diretamente envolvidos na fotossíntese como a clorofila a 

diminuem, enquanto os carotenóides secundários zeaxantina, β-caroteno e astaxantina, que 

atuam como fotoprotetores, aumentam (HU, 2004). 

Vários métodos de secagem, incluindo spray dryer, secadores de tambor, 

liofilizadores e secagem ao sol, têm sido amplamente utilizados para a desidratação de 

biomassas. A liofilização pode ser considerada como um método de secagem de referência 

para cianobactérias (incluindo Spirulina), devido ao produto sofrer mínimas alterações em 

suas propriedades físico-químicas, nutricionais e organolépticas. Assim, o produto final 

liofilizado é o que mais se assemelha a biomassa fresca, apesar do alto custo de operação 

(MORIST et al., 2001). 

Na liofilização a remoção da água contida no material previamente congelado é 

realizada por sublimação. O material permanece congelado até ficar completamente seco e, 

portanto eliminam-se o encolhimento e a migração dos constituintes dissolvidos, ou seja, o 

processo retém a forma original do material. O produto liofilizado possui textura porosa e é 

prontamente reconstituído ao seu tamanho e forma originais quando imerso na água, 

possuindo boa estabilidade durante o armazenamento o que resulta em um longo tempo de 

prateleira. (PITOMBO, 2005). 
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A forma mais simples de secagem de microalgas é mediante o tratamento com 

calor, isso pode ser alcançado em estufas ou com exposição à luz solar. A temperatura da 

estufa deve ser controlada e a decisão sobre a intensidade do calor incidente depende do uso 

posterior da biomassa. Porém, temperaturas superiores a 80°C devem ser evitadas para não 

causar danos nas células e temperaturas em torno de 40°C podem ser altamente favoráveis ao 

desenvolvimento bacteriano. A exposição à luz solar também pode danificar as amostras, 

sobretudo porque o processo pode ser longo e existe um risco de contaminação da biomassa 

(LOURENÇO, 2006; MORIST et al.,2 001). 

O spray dryer é o método escolhido para secar produtos de alto valor nutricional, 

porém pode ocasionar deterioração significativa de alguns componentes algais, como os 

pigmentos. O custo desse tipo de desidratação, quando somado ao custo de cultivo e coleta da 

microalga, tem sido uma barreira econômica para a produção em larga escala de biomassa 

seca. A desidratação por spray dryer pode representar até 30% do custo total de produção 

algal para pequenos empresários (TIBURCIO et al., 2007). 

O spray dryer é uma rápida e contínua secagem de soluções, emulsões e 

suspensões sob pressão em atomizadores centrífugos com jatos de gás umedecido que geram 

um spray fino do material a ser desidratado, o qual é colocado em contato contínuo com ar 

quente dentro de uma grande câmara (1-10 m diâmetro). Este tipo de secagem é mais indicado 

para preparar biomassa para a alimentação de diferentes tipos de animais, inclusive o homem 

(MOLINA GRIMA; ÁCIÉN FERNANDEZ; ROBLES MEDINA, 2004).  

Devido a seu elevado teor de proteína, a Spirulina geralmente é seca por spray 

dryer por grandes processadores de alimentos no Japão, Estados Unidos e China 

(DESMORIEUX; DECAEN, 2005). 

As cianobactérias ou algas azuis apareceram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de 

anos (DESMORIEUX; DECAEN, 2005). A descoberta de fósseis em rochas sedimentares no 

noroeste da Austrália permite estimar que esses micro-organismos surgiram nesta época 

(WESTALL, 2005). 

As cianobactérias pertencem ao maior grupo de procariontes fotossintetizantes 

Gram-negativos da Terra e tem uma distribuição cosmopolita. Acredita-se que as 

cianobactérias tiveram sua origem na era Pré-Cambriana quando não existia proteção da 

camada de ozônio e, presumivelmente, enfrentaram altos fluxos de radiação UV. O excesso 

de radiação deve ter agido como o principal fator para o desenvolvimento de mecanismos 

protetores durante a evolução destes micro-organismos. A tolerância à intensa luz solar como 
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radiação UV pode ter contribuído também para o sucesso durante as fases iniciais de sua 

colonização na Terra (SINHA; HADER, 2008). 

As cianobactérias são as únicas bactérias capazes de produzir oxigênio como 

produto resultante da fotossíntese e também chamadas de cloroxibactérias, cianoprocariontes, 

cianoclorontes, algas verde-azuladas ou cianofíceas. A denominação “algas azuis” é devida à 

coloração verde-azulada das células quando vista ao microscópio (REVIERS, 2006; SOUZA, 

2006). A clorofila a e diversos pigmentos acessórios de proteção (ficocianinas e carotenóides) 

auxiliam a captação da luz e estão associados às membranas dos tilacóides destes organismos 

(LOURENÇO, 2006). 

As cianobactérias são ecologicamente importantes e ocorrem nos mais diversos 

tipos de ambientes, podendo ser terrestres, de água doce, salobra ou marinha, além de habitats 

extremos como ecossistemas aquáticos hipersalinos, fontes termais, neve e deserto. Existem 

cerca de 150 gêneros e 2.400 espécies, das quais a grande maioria é de água doce, onde 

podem viver no plâncton e/ou no perifíton (REVIERS, 2006; SOUZA, 2006; TALBOT et al., 

2008; THAJUDDIN; SUBRAMANIAN, 2005). 

A célula procariótica das cianobactérias ou cianofíceas pode ser distinguida das 

células das algas eucarióticas, ao microscópio óptico, pela ausência de plastos. Os pigmentos 

fotossintéticos e os demais componentes celulares tais como grânulos de cianoficina, 

substâncias de reserva, aerótopos (vesículas gasosas), carboxissomos e ribossomos, estão 

dispersos no protoplasma (AZEVEDO; SANT'ANNA, 2006). 

A reprodução das cianobactérias é sempre assexuada e a divisão celular pode ser 

binária, ou seja, uma célula gera duas ou múltiplas, quando uma célula produz varias células 

filhas (AZEVEDO; SANT'ANNA, 2006). 

As cianobactérias apresentam alguns componentes ativos com potenciais 

atividades antitumoral, anti-inflamatória, antimicrobiana e antiviral, e outros efeitos, sendo 

estes os principais propósitos de sua comercialização (GANTAR; SVIRCEV, 2008). 

Embora o controle de qualidade destes produtos para a saúde humana seja 

monitorado frequentemente pelos fabricantes, diferentes agências governamentais, estão 

introduzindo regulamentos rígidos para colocar outras algas e cianobactérias no mercado. Os 

regulamentos existentes exigem que estes produtos sejam testados quanto à presença de 

toxinas, porém novas toxinas podem não ser detectadas e os efeitos em longo prazo para a 

saúde humana permanecem desconhecidos (GANTAR; SVIRCEV, 2008). 

Nas últimas três décadas, houve numerosos investimentos em pesquisas de 

companhias visando o lucro na comercialização da produção de microalgas e cianobactérias. 
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Algumas destas empresas durante muitos anos têm obtido sucesso nos negócios, produzindo a 

biomassa destes organismos e comercializando sob várias formas. Com isso, a Spirulina já é 

comercializada e consumida como alimento humano em mais de 70 países (GANTAR; 

SVIRCEV, 2008). 

Somente algumas cianobactérias, incluindo a Spirulina, já foram bem 

caracterizadas ou exploradas comercialmente. Existe a necessidade de mais pesquisas para 

identificar novas cepas de cianobactérias que gerem produtos de alto valor econômico, bem 

como para o aperfeiçoamento de cepas utilizando ferramentas moleculares para acelerar a 

taxa de crescimento e melhorar a habilidade para resistir a condições ambientais adversas 

(THAJUDDIN; SUBRAMANIAN, 2005). 

 

 

2.2 Spirulina platensis e suas aplicações 

 

 

O aumento na expectativa de vida humana, decorrentes do progresso científico e 

tecnológico, é responsável pelo aumento das doenças cotidianas da civilização. A deterioração 

ambiental, estresse físico e mental contribuem para a desordem metabólica e disfunção do 

sistema imunológico, resultando em uma crescente taxa de morbidez por problemas 

cardiovasculares, vírus, câncer e muitas outras doenças graves. Alterações na dieta, como o 

consumo limitado de alimentos naturais, a substituição por alimentos refinados com ausência 

de vitaminas, componentes minerais e celulose, ricos em gorduras e carboidratos também 

constituem fatores de risco para o organismo humano. Por estes motivos novas tendências 

estão sendo amplamente desenvolvidas na medicina, farmacologia e biotecnologia com o 

desenvolvimento de medicamentos mais eficientes e inofensivos para tratar e/ou prevenir 

várias doenças. Uma de tais tendências na biotecnologia está associada à produção e consumo 

da microalga verde-azul Spirulina platensis (MOSULISHVILI et al., 2002). 

As espécies Arthrospira maxima e A. platensis cultivadas em nível industrial em 

diversas regiões do mundo, são frequentemente referidas como Spirulina maxima e S. 

platensis, e a biomassa destas cianobactérias é comercializada com a denominação de 

“Spirulina” (ARAÚJO; FACCHINETTI; SANTOS, 2003), já que muitas companhias têm 

investido muito no marketing de Arthrospira com o nome comercial de “Spirulina” (BELAY, 

2008). 



 19 
 

O gênero Spirulina inclui pelo menos 38 espécies (WANG; ZHAO, 2005) e é 

também chamada de Arthrospira, uma espécie de cianobactéria filamentosa, cujo nome deriva 

do formato em espiral ou da natureza helicoidal de seus filamentos (BELAY, 2002). Estes 

micro-organismos pertencem à família Oscillatoriaceae (SHARMA et al., 2005), filo 

Cyanophyta (WANG; ZHAO, 2005) e constituem populações maciças nos corpos de água 

tropicais e subtropicais, suportando elevados níveis de carbonato e bicarbonato na água e pH 

de até 11. Estas cianobactérias são reconhecidas pela principal característica morfológica do 

gênero que consiste no arranjo de tricomas (sequência linear de células dentro de uma bainha 

mucilaginosa) cilíndricos multicelulares com até 1,0 mm de comprimento, formando uma 

hélice no sentido anti-horário. Esta espécie de cianobactéria, tradicionalmente, vem sendo 

utilizada como suplemento alimentar humano (VONSHAK, 1997). 

Pesquisas revelam que sob algumas condições ambientais, os filamentos 

helicoidais da Spirulina podem ser revertidos a morfologias anormais apresentando-se 

encurvados ou mesmo sob a forma linear, consideradas por Belay (2008) uma degeneração 

permanente. No entanto, eles podem voltar espontaneamente à morfologia original. Este 

comportamento pode ser atribuído a variações de temperatura, iluminação, fatores físico-

químicos e possivelmente mudanças genéticas através da irradiação iônica. Como resultado 

da linearização, a taxa de crescimento dos filamentos diminui significativamente e são mais 

difíceis de ser coletados (WANG; ZHAO, 2005). 

O recente interesse pela Spirulina é devido, principalmente, ao seu rico conteúdo 

de proteínas, vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos essenciais. A Spirulina possui 

de 60 a 70% de proteína na matéria seca, sendo possível um acréscimo nessa concentração 

alterando-se as condições de cultivo. Esta concentração é superior às melhores fontes 

comerciais de proteínas, podendo ser explorada em grande escala, gerando uma alternativa 

lucrativa ao setor primário (MORAIS; MIRANDA; COSTA, 2006; PELIZER et al., 2003).  

O cultivo da microalga S. platensis pode ser uma boa alternativa para os seres 

humanos como fonte suplementar de proteína na alimentação e ainda com a possibilidade de 

se obter outros produtos como os pigmentos carotenóides, ficocianina e clorofila, além de 

vitaminas e lipídios. A biomassa obtida pode ser introduzida diretamente na dieta e ser usada 

nos casos de subnutrição devido ao seu potencial nutricional. Este tipo de biomassa foi 

utilizada como fonte alimentar durante longos períodos em algumas regiões da África e 

México (PELIZER et al., 2003). 

A Spirulina é uma fonte rica de vitaminas, especialmente vitamina B12, 

aminoácidos (62%), provitamina A (β-caroteno) e minerais, especialmente ferro. Uma das 
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poucas fontes dietéticas do ácido gama-linolênico e contém outros fitoquímicos com 

potenciais benefícios para saúde (BELAY, 2002; PIÑERO-ESTRADA; BESCÓS; VILLAR 

DEL FRESNO, 2001). O uso desta microalga pode estimular o sistema imune humano, evitar 

o desenvolvimento do câncer, combater infecções virais (HIRAHASHI et al., 2002), reduzir a 

hiperglicemia (LAYAM; REDDY, 2007), além de possuir atividade antioxidante (WANG et 

al., 2007) e regular o colesterol (BELAY, 2002). A administração de Spirulina na dieta de 

organismos aquáticos cultivados também pode ajudar na prevenção do seu estresse 

(WATANUKI et al., 2006). 

A ação da microalga Spirulina é comprovada experimentalmente “in vivo”  e “in 

vitro” com eficácia no tratamento de alergias, anemia, hepatoxicidade, doenças 

cardiovasculares, imunodeficiência, processos inflamatórios, redução de peso em obesos, 

atividade radioprotetora, melhora a absorção de minerais entre outros. Várias destas 

atividades são atribuídas para alguns de seus componentes incluindo os ácidos graxos ômega-

3 e ômega-6, β-caroteno, α-tocoferol, ficocianinas e ao polissacarídeo sulfatado complexo, 

“cálcio-Spirulan” (Ca-SP) (AMBROSI et al., 2008; CHAMORRO et al., 2002). 

Diferentes preparações de Spirulina se mostraram ativas contra vários vírus, 

incluindo herpes, citomegalovírus, vírus da gripe e HIV. Elas também foram capazes de inibir 

a carcinogênese devido as suas propriedades antioxidantes que protegeram os tecidos e 

também reduziram a toxicidade no fígado, rim e testículos (KHAN; BHADOURIA; BISEN, 

2005). Os resultados obtidos por Kumar; Sharma e Kumar (2005) sugeriram que a 

administração oral de extrato de S. fusiformis em ratos conferiu proteção contra a intoxicação 

causada pelo cloreto de mercúrio. 

De acordo com os dados estatísticos da FAO, citados por Habib et al. (2008), a 

produção de Spirulina aumentou durante os últimos anos. A China que é o maior produtor 

passou de 19.080 t em 2003 para 41.570 t em 2004, correspondendo a 16,6 milhões de 

dólares. Porém, não existe nenhum valor aparente para produção no resto do mundo. Isto 

sugere que, apesar da difundida publicidade da Spirulina e seus benefícios, ainda não recebe 

uma séria e merecida consideração em relação ao seu potencial de cultivo principalmente em 

áreas litorâneas alcalinas onde a agricultura tradicional tem dificuldades devido à influência 

da alta salinidade e escassez de água. 

A habilidade de várias espécies do gênero Spirulina em combater vírus, câncer, 

desnutrição, diabetes, hipercolesterolemia e outros, além de proporcionar melhorias na saúde 

geral, destaca sua utilização como nutracêutico e desperta o interesse no seu emprego como 

uma fonte de compostos farmacêuticos em potencial (AMBROSI et al., 2008).  
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Em virtude das características nutricionais, alta produtividade e digestibilidade, a 

S. platensis foi selecionada pela Agência Europeia Espacial (ESA) como suplemento 

alimentar para a tripulação em missões espaciais muito prolongadas, e está integrada no 

Projeto Melissa, um microecossistema artificial que mantém a vida semelhante ao espaço 

(ROSSI et al., 2008).  

Os ácidos ribonucléico e desoxirribonucléico, presentes em todos os organismos 

vivos, consequentemente em algas (variando de 4 a 6%), podem ser considerados tóxicos sob 

certas circunstâncias. As purinas, bases nitrogenadas dos ácidos nucléicos, são algumas vezes 

consideradas como o principal fator limitante para uso de algas como alimento ou suplemento 

alimentar. Para humanos, a ingestão de purinas pode conduzir a um aumento de ácido úrico 

no plasma que, embora possa ser excretado na urina, o metabolismo não pode degradar e seu 

acúmulo pode resultar na formação de cálculos renais. Recomenda-se que o consumo de 

ácidos nucléicos de fontes não convencionais não deva exceder 2 g por dia e que o total 

ingerido juntamente com alimentos convencionais seja de, no máximo, 4 g por dia. 

Considerado um perigo para pessoas hiperuricêmicas, o nível de segurança deve estar em 

cerca de 20 g de algas por dia ou 0,3 g de algas por quilo de peso corporal (BECKER, 2004).  

Segundo a Resolução No 16 de 30 de abril de 1999 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), devem ser registrados novos alimentos e/ou ingredientes para 

o consumo humano, produtos sem tradição de consumo no País ou alimentos contendo 

substâncias já consumidas e que, entretanto, venham a ser adicionadas ou utilizadas em níveis 

muito superiores aos presentes nos alimentos que compõem uma dieta regular (BRASIL, 

1999a). 

No Brasil, a Spirulina é um produto comercial registrado na ANVISA na 

categoria de novos ingredientes e permite a sua comercialização desde que o produto final no 

qual o micro-organismo tenha sido adicionado (tais como cápsulas, comprimidos, tabletes e 

outros) seja enquadrado na categoria de novos alimentos com obrigatoriedade de registro para 

sua comercialização e alegação de propriedade funcional ou de benefício à saúde. A 

recomendação diária de consumo de Spirulina não deve ser superior a de 1,6 g (BRASIL, 

1999b).  

Apesar da biomassa de Spirulina ser indicada para auxiliar as dietas que requerem 

diminuição da ingestão calórica, Araújo; Facchinetti e Santos (2003) não confirmaram em 

ratos a alegação de que seu uso conduz a diminuição do peso corporal, independentemente da 

dose e da origem das biomassas utilizadas, bem como das diferentes espécies de 

cianobactérias constituintes destas biomassas. 
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A Spirulina e os seus componentes possuem várias propriedades nutricionais e 

terapêuticas que fazem dela, além de um excelente suplemento alimentar, uma fonte potencial 

para emprego na prevenção e no tratamento de várias enfermidades. Dessa forma, constitui 

uma alternativa eficiente para o desenvolvimento de produtos nutracêuticos, os quais podem 

reduzir os efeitos colaterais, originados pelos medicamentos usuais (AMBROSI et al., 2008). 

Esta microalga destaca-se por possuir o certificado GRAS (Generally Recognized As Safe) do 

FDA (Food and Drug Administration), o que garante seu uso como alimento e fármaco sem 

riscos a saúde (ANDRADE; CAMERINI; COSTA, 2008; MORAIS; MIRANDA; COSTA, 

2006). 

 

 

2.3 Carotenóides 

 

 

Uma grande variedade de diferentes pigmentos está presente nas microalgas, mas 

as clorofilas e os carotenóides merecem maior destaque (MACÍAS-SANCHEZ et al., 2005). 

S. platensis também é uma fonte atrativa de clorofila, um pigmento verde usado 

na alimentação, na indústria farmacêutica e de cosméticos, sendo também rica em outros 

componentes importantes para a célula. Além disso, ao contrário de outras microalgas 

cultivadas, pode ser facilmente recuperada do meio de cultivo através de uma simples 

filtragem (SOLETTO et al., 2005). 

Várias espécies dos gêneros Chlorella, Spirulina e Dunaliella vêm despertando 

interesse comercial, sendo possível encontrar no mercado, alguns produtos extraídos dessas 

microalgas, como por exemplo β-caroteno e ficocianina (BOROWITZKA, 1992).  

As cores amarela, laranja e vermelha de frutas, legumes e animais são devidas aos 

pigmentos carotenóides (DELGADO-VARGAS; JIMÉNEZ; PAREDES-LÓPES, 2000; 

STAHL; SIES, 2003). Sabe-se que alguns destes compostos, como α- e β-caroteno e             

β-criptoxantina, são precursores de vitamina A para o homem. Entretanto, pesquisas recentes 

mostraram as propriedades antioxidantes destes compostos e sua eficiência na prevenção de 

algumas doenças nos seres humanos, como aterosclerose ou câncer. Em virtude disto, o 

interesse por estes pigmentos do ponto de vista nutricional aumentaram substancialmente 

(MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004). 

Os carotenóides são pigmentos amplamente distribuídos na natureza, encontrados 

em todas as organelas fotossintetizantes e também em partes não fotossintéticas de plantas, 
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como frutas, flores, sementes e raízes, além de fungos, bactérias e leveduras (MULLER; 

RODRIGUEZ-AMAYA; LOURENÇO, 2003). Os animais, inclusive os seres humanos, 

podem incorporá-los em suas dietas, utilizando-os como antioxidantes e fontes de vitamina A 

(FELTL et al., 2005; STAHL; SIES, 2003). Nos animais, eles são encontrados em quase 

todos os tecidos, principalmente no fígado e tecido adiposo e cada indivíduo apresenta 

diferentes características em relação à absorção, transporte e metabolismo dos carotenóides 

(OLSON, 1994). 

A atividade antioxidante destes compostos depende de uma série de fatores, 

incluindo sua estrutura química, concentração, pressão parcial de oxigênio e da interação com 

outros antioxidantes, especialmente as vitaminas C e E. Inicialmente, estas pesquisas foram 

realizadas principalmente com o β-caroteno, revelando que o mecanismo de ação antioxidante 

desse composto está relacionado ao seu caráter hidrofóbico e a capacidade de retirar e 

desativar radicais livres de oxigênio (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 

2004). 

A distribuição dos carotenóides não segue um padrão único nos diferentes grupos 

de plantas. Estão localizados nos cloroplastos dos vegetais e sempre acompanham a clorofila 

em uma relação de três a quatro partes para uma de carotenóides (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; 

VICARIO; HEREDIA, 2004). A produção de compostos fotoprotetores em vegetais pode ser 

afetada por vários fatores ambientais, tais como diferentes comprimentos de onda de raios 

ultravioletas, dessecação, luz, bem como o período de escuro (RASTOGI et al., 2010), grau 

de maturação, condições de cultivo, área geográfica de produção, condições de colheita, 

processamento térmico e armazenamento (CAMPOS; ROSADO, 2005). 

Os carotenóides primários (β-caroteno e β-criptoxantina) são sintetizados por 

microalgas sob condições favoráveis ao crescimento celular. Em condições de estresse, as 

microalgas sintetizam carotenóides secundários (cantaxantina; astaxantina) como um 

mecanismo de defesa. A formação de carotenóides secundários pode ser provocada pela 

limitação de nitrogênio, luz de alta intensidade, pH, salinidade e presença de outros 

compostos orgânicos. Os carotenóides secundários exercem um papel fotoprotetor e em 

condições de alta luminosidade protegem a clorofila e outros pigmentos fotossintéticos contra 

danos (MULLER; RODRIGUEZ-AMAYA; LOURENÇO, 2003; OROSA et al., 2001; RISE 

et al., 1994). 

No organismo humano, os carotenóides fazem parte do sistema de defesa 

antioxidante. Eles interagem sinergicamente com outros antioxidantes e estas combinações 

são mais eficazes que a ação isolada destes compostos. Devido à sua estrutura com duplas 
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ligações conjugadas, os carotenóides são intensamente coloridos e exibem um perfil 

característico de absorção de luz no espectro visível entre 400 e 500 nm, sendo 450 nm o 

comprimento de onda máximo para vários carotenóides (FELTL et al., 2005; STAHL; SIES, 

2003). 

A degeneração macular é uma das principais causas da cegueira irreversível entre 

os idosos no mundo ocidental e atinge a mácula lútea (mancha amarela) da retina, considerada 

a área de máxima acuidade visual (LANDRUM; BONE, 2001). A luteína e zeaxantina são os 

pigmentos responsáveis pela coloração e proteção contra danos fotoxidativos deste tecido 

devido à grande eficiência em filtrar a luz azul (STAHL; SIES, 2003). 

Quando a pele é exposta à luz UV, o eritema é observado como uma reação 

inicial. Existem grandes evidências de estudos realizados in vitro e in vivo em que o              

β-caroteno impede danos e protege contra as queimaduras solares (eritema solar). Tais efeitos 

protetores também foram conseguidos através de uma suplementação dietária rica em 

carotenóides (STAHL; SIES, 2003). Quando o β-caroteno foi aplicado isoladamente ou em 

combinação com α-tocoferol, a formação de eritema foi significativamente diminuída 

(STAHL et al., 2000).  

O β-caroteno tem ampla variedade de aplicações comerciais. É utilizado como 

corante em alimentos, aditivo para melhorar a cor da carne de frango, peixe e gema de ovos, a 

saúde e fertilidade do gado e em alguns cosméticos. Durante os anos setenta, pesquisadores 

descobriram que o cultivo de Dunaliella submetida a certas condições pode acumular grande 

quantidade de β-caroteno. Esta descoberta conduziu a produção comercial de β-caroteno 

natural que é atualmente uma indústria significativamente crescente. No início dos anos 

oitenta, a produção comercial de β-caroteno foi toda sintética (BECKER, 2004; SPOLAORE 

et al., 2006). Estima-se que na natureza a produção de carotenóides seja superior a 100 

milhões de toneladas por ano, com a maior parte desse montante representada na forma de 

fucoxantina em algas pardas (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004). 

 

Embora haja usos crescentes de carotenóides em alimentos, produtos farmacêuticos 
e rações, há predomínio de formas sintéticas. Uma vez dominado o processo a 
síntese de carotenóides envolve custos menores e elimina a necessidade de 
realização de cultivos para obtenção de biomassa e separação da substância de 
interesse, reduzindo a carga de trabalho e o tempo de produção. Essas características 
conjugadas acarretam menor preço de venda. A tabela 1 apresenta um panorama do 
mercado mundial dos dois principais carotenóides produzidos por microalgas,        
β-caroteno e astaxantina, em relação à disponibilidade de outras fontes naturais e 
sintéticas. A primeira vista, a avaliação da tabela 1 sugere que a produção de 
carotenóides naturais poderia estar em declínio no mundo. Entretanto, dois fatores 
vêm sustentando a continuidade dos cultivos de microalgas para a produção de 
carotenóides. O primeiro deles diz respeito a propriedades diferenciadas dos 
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isômeros produzidos; no caso do β-caroteno, apenas a forma trans da molécula pode 
ser produzida sinteticamente, ao passo que na substância natural há mistura dos 
isômeros cis e trans. Acredita-se que a presença dos dois isômeros misturados 
acarreta atividade biológica mais acentuada do que o produto sintético. O segundo 
fator é o crescimento mundial do segmento do mercado que prefere consumir 
produtos naturais, rejeitando formas sintéticas de diversas substâncias. 
Consumidores com esse perfil aceitam pagar mais caro para consumir produtos 
naturais, desde que tenham certeza da procedência do produto. Assim, verifica-se 
atualmente um mercado disponível para carotenóides naturais, o que vem 
estimulando a abertura de empresas em vários países (LOURENÇO, 2006, p. 442-
443). 

 

Tabela 1 - Comparação entre fontes microbianas e sintéticas de carotenóides (SPOLAORE et al., 2006). 
Modificada e expandida por Lourenço (2006). 
 
Molécula Origem Isômero Mercado Preço por 

kg (US$) 
Produtores principais 

Dunaliella All- trans e 9-cis  300,00 - 
3.000,00 

Cognis Nutrition and Health 
(Hutt Lagoon e Whyalla, 
Austrália), Cyanotech (Kona, 
Havaí, EUA), Inner Mongolia 
Biological Eng. (Inner 
Mongolia, China), Nature Beta 
Technologies (Eilat, Israel), 
Tianjin Lantai Biotechnology 
(Tianjin, China). 
 

β-caroteno 

Sintético All-trans >90% ± 200,00 Diversas empresas com destaque 
para: DSM (Holanda), 
Hoffiman-La Roche (Suíça) e 
BASF (Alemanha). 
 

Haematococcus 3S, 3’S  ± 3.000,00 Cyanotech (EUA), Bioreal 
(EUA), Mera Pharmaceuticals 
(EUA), Parry’s Pharmaceuticals 
(Índia), Algatech (Israel), 
Atacama Bionatural (Chile). 
 

Phaffia 
(levedura) 

3R, 3’R   DSM (Holanda). 

Astaxantina 

Sintético 3S, 3’S-3R, 3’-
3R, 3’S (meso) 

>95% ± 2.500,00 Hoffiman-La Roche (Suíça) e 
BASF (Alemanha). 

 

Os carotenóides formam uma das mais importantes classes de pigmentos vegetais 

e desempenham um papel crucial na definição dos parâmetros de qualidade de frutas e 

legumes. Seu papel nos vegetais é agir como pigmentos acessórios para captação de luz e na 

prevenção dos danos oxidativos, bem como atuando como atrativos para polinizadores. Sua 

função como antioxidante nos vegetais mostra um paralelo interessante com o seu potencial 

papel como antioxidante em alimentos para seres humanos (VAN DEN BERG et al., 2000). 
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Os carotenóides têm sido intensamente estudados pelos químicos orgânicos, 

químicos de alimentos, biólogos, fisiologistas, médicos e recentemente, também por 

ambientalistas que geram demandas crescentes para sua identificação e quantificação.  

Para se ter ideia, o número de carotenóides naturais agora é superior a 700. As 

estruturas de cerca de 600 deles foram completamente elucidados. A análise quantitativa de 

carotenóides, incluindo os seus isômeros geométricos, pode ser realizada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (BRITTON; LIAAEN-JENSEN; PFANDER, 2008; RODRIGUEZ-

AMAYA, 1997). 

Existem vários fatores que dificultam a obtenção de dados confiáveis sobre a 

composição de carotenóides. Por apresentarem um longo sistema de ligações duplas 

conjugadas, os carotenóides são altamente reativos e, consequentemente, instáveis. Além 

disso, um número variado de carotenóides, com estrutura muito diferente, pode ser encontrado 

em um único micro-organismo. A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem se 

mostrado o método mais eficaz para a separação e a quantificação de carotenóides (SQUINA; 

MERCADANTE, 2003). 

Em geral os procedimentos para análise dos carotenóides consistem na escolha e 

preparação de amostras, extração, seguida de saponificação, partição em um solvente 

compatível, evaporação desse solvente, cromatografia, identificação e quantificação 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). 

 

 

2.4 Estrutura química dos carotenóides 

 

 

Os carotenóides são tetraterpenóides formados por oito unidades isoprenóides de 

cinco átomos de carbono, ligados de tal forma que a molécula é linear e simétrica (Figura 1). 

Este esqueleto básico pode ser modificado quimicamente de diferentes maneiras, tais como 

reações de hidrogenação, desidrogenação, ciclização, migração de dupla ligação, 

encurtamento ou extensão da cadeia, rearranjo, isomerização, introdução de substituintes e 

oxidação. O sistema de duplas ligações conjugadas confere a estes pigmentos alta reatividade 

química, podendo ser facilmente isomerizados e oxidados (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 

2006; TRÊS et al., 2007). A combinação destes processos resulta em uma ampla diversidade 

estrutural de carotenóides (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). 
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Figura 1- Estruturas químicas de alguns carotenóides (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006). 
 

A maioria das cadeias básicas dos carotenóides é longa e alifática, sendo derivada 

de quarenta átomos de carbono, incluindo um sistema de duplas ligações conjugadas. Uma 

característica distinta desse extenso sistema consiste em sua atuação como cromóforo, 

responsável pela coloração amarela, laranja e vermelha. A cadeia central pode apresentar um 

grupamento final cíclico que pode ser substituído por grupos funcionais contendo oxigênio 

(FELTL et al., 2005; RODRIGUEZ-AMAYA, 2001; STAHL; SIES, 2003). 

Com base na sua composição, os carotenóides são divididos em duas classes: 

carotenos e xantofilas. Os carotenos são hidrocarbonetos poliênicos com variados graus de 

insaturação contendo somente átomos de carbono e hidrogênio. As xantofilas chamadas de 

oxicarotenóides são sintetizadas a partir dos carotenos, por meio de reações de hidroxilação e 

epoxidação, e possuem pelo menos um átomo de oxigênio em sua estrutura. O oxigênio 

contido nos grupos funcionais se localiza no final da cadeia e não dentro do sistema 

multiconjugado, podendo aparecer com várias combinações como hidróxidos, epóxidos, 

alcoóis, aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos e fenóis. Não se tem atualmente o 

conhecimento de nenhum heteroátomo diferente do oxigênio que esteja presente naturalmente 

nos carotenóides (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006; DE QUIROS; COSTA, 2006; 

FELTL et al., 2005; STAHL; SIES, 2003). 

De acordo com o número de duplas ligações (sete ou mais), as moléculas dos 

carotenóides podem assumir várias configurações cis e trans, mas a forma all-trans 

predomina na natureza. O α-caroteno, β-caroteno e licopeno são os principais constituintes do 

grupo dos carotenos, enquanto a zeaxantina, luteína, α-criptoxantina, β-criptoxantina e 



 28 
 

cantaxantina são as xantofilas mais importantes (RODRIGUEZ-AMAYA; RODRIGUEZ; 

AMAYA-FARFAN, 2006; STAHL, SIES, 2003; STAHL, SIES 2005).  

O β-caroteno é um conhecido precursor da vitamina A (TRÊS et al., 2007). Em 

decorrência da presença das insaturações, os carotenóides são sensíveis à luz, temperatura, 

acidez, bem como às reações de oxidação e isomerização. São compostos hidrofóbicos, 

lipofílicos, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos como acetona, álcool, 

clorofórmio, éter etílico e acetato de etila. Os carotenóides lipofílicos estão presentes no 

núcleo das lipoproteínas, enquanto os polares localizam-se em sua superfície (AMBRÓSIO; 

CAMPOS; FARO, 2006; RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). 

 

 

2.5 Carotenóides precursores da vitamina A 

 

 

A vitamina A é um termo genérico que se refere aos compostos com atividade 

biológica do retinol. Os carotenóides provitamina A, principalmente β-caroteno, α-caroteno e 

β-criptoxantina são fornecidos na dieta através da ingestão de vegetais como frutas, verduras e 

legumes. A vitamina A pré-formada sob a forma de ésteres de retinila e retinol está presente 

em alimentos de origem animal, principalmente nas vísceras como fígado, outras carnes, ovos 

e produtos lácteos (CATHARINE ROSS; HARRISOM, 2007). 

Para que um carotenóide seja precursor da vitamina A é necessário que ele 

apresente em sua estrutura pelo menos um anel de β-ionona não substituível, com uma cadeia 

lateral poliênica com um mínimo de 11 átomos de carbono. Entre os carotenóides, o              

β-caroteno é o mais abundante em alimentos e o que apresenta a maior atividade de vitamina 

A. Tanto os carotenóides precursores de vitamina A como os não precursores, como a luteína, 

a zeaxantina e o licopeno, parecem apresentar ação protetora contra o câncer, sendo que os 

possíveis mecanismos de proteção são por intermédio do sequestro de radicais livres, 

modulação do metabolismo do carcinoma, inibição da proliferação celular, aumento da 

diferenciação celular via retinóides, estimulação da comunicação entre as células e aumento 

da resposta imune (CATHARINE ROSS; HARRISOM, 2007; MORAES; COLLA, 2006). 

Estruturalmente a vitamina A é constituída pela metade da estrutura de um β-caroteno com 

uma molécula adicional de água no final da cadeia lateral (RODRIGUEZ-AMAYA, 1997). 

O número de carotenóides precursores de vitamina A gira em torno de 50 a 60, 

destacando-se α-, β-, γ-caroteno e algumas xantofilas como a β–criptoxantina. A capacidade 
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dos carotenóides de atuarem como provitamina A depende da conversão de retinol pelos 

animais, bem como pela presença de um anel β-ionona insubstituível em sua estrutura. Assim 

o carotenóide mais importante é o β-caroteno que contém dois desses anéis. O retinol é um 

álcool cíclico, insaturado, formado por vinte átomos de carbono, composto por um núcleo de 

β-ionona e uma cadeia insaturada lateral (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 

2004). Na molécula de retinol (Figura 2) existem cinco duplas ligações conjugadas, incluindo 

a dupla ligação do anel β-ionona que é conjugada com a cadeia lateral. Os carotenóides que 

apresentam apenas um anel β-ionona não substituível, possuem aproximadamente 50% da 

atividade do β-caroteno (RODRIGUEZ-AMAYA, 1997). 

O β-caroteno é convertido a retinol através da ação da enzima 15-15’ β-caroteno 

dioxigenase, a qual requer um detergente e oxigênio molecular, necessitando também de 

grupos sulfidrilas livres. A clivagem enzimática dos carotenóides ocorre principalmente na 

mucosa intestinal, embora a enzima possa atuar em outros tecidos, como o fígado. A clivagem 

central divide o β-caroteno na dupla ligação central (15-15’) e o produto resultante é o retinal, 

que pode ser convertido de forma reversível a retinol (vitamina A) e irreversível a ácido 

retinóico. Na clivagem assimétrica são formados β-apocarotenais, que podem ser convertidos 

a retinal (Figura 2) (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006). 

 

 

 

 

Figura 2 - Clivagem simétrica e assimétrica do β-caroteno para formação de vitamina A (AMBRÓSIO; 
CAMPOS; FARO, 2006). 
 

Geralmente, devido ao alto custo de alimentos de origem animal, a contribuição 

de provitamina A na dieta sobe para 82% nos países em desenvolvimento. A provitamina A 
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tem ainda a vantagem de ser convertida em vitamina A apenas quando necessário pelo 

organismo, evitando assim a toxicidade potencial de uma hipervitaminose A. Por outro lado, 

vários fatores influenciam na absorção e utilização de provitamina A, tais como quantidade, 

tipo e forma física dos carotenóides na dieta, ingestão de vitamina E, gordura, fibras, 

proteínas, zinco e a existência de certas doenças e infestações parasitárias. Assim, a 

biodisponibilidade de carotenóides é variável e difícil de ser avaliada (RODRIGUEZ-

AMAYA, 1997). 

 

 

2.6 Deficiências e excessos na ingestão de vitamina A 
 

 

A vitamina A desempenha importante papel na manutenção da visão, participando 

da púrpura visual, que tem por função a visão na luz fraca. Além disso, participa da proteção 

da pele e de mucosas, atua ainda no metabolismo dos lipídios, síntese de proteínas, enzimas e 

RNA, função imunológica, crescimento, reprodução e desenvolvimento embrionário. Quando 

o β-caroteno entra no metabolismo humano, uma parte é transformada em vitamina A e o 

restante fica retido para futuras necessidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), mais de 250 milhões de crianças em idade pré-escolar, particularmente em países em 

desenvolvimento, apresentam deficiência de vitamina A. No Brasil, onde a hipovitaminose A 

é considerada uma das principais deficiências na área de saúde pública, a larga distribuição 

destes pigmentos em frutas e outros vegetais, aliada ao alto custo dos alimentos de origem 

animal que contêm vitamina A pré-formada, contribuem para que os carotenóides sejam um 

importante nutriente na dieta humana (CAMPOS; ROSADO, 2005; MELÉNDEZ-

MARTÍNEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004; TRÊS et al., 2007). 

Embora a deficiência de vitamina A se concentre mais no Terceiro Mundo, sabe-

se que ela não é exclusiva de áreas geográficas economicamente desfavorecidas. No Brasil, 

pensava-se que o problema estaria limitado às regiões mais pobres do Norte e Nordeste, mas 

os dados da região Sudeste em nada diferem dos dados dessas regiões, tornando a deficiência 

de vitamina A independente do mapa econômico do país. A erradicação ou, pelo menos, a 

redução das taxas de hipovitaminose A teria um impacto social positivo e deve constituir um 

compromisso ético com as próximas gerações (RAMALHO; FLORES; SAUNDERS, 2002).  

Algumas medidas devem ser tomadas para conter a deficiência, e a suplementação 

com megadoses de vitamina A pode representar uma saída para melhorar a sobrevivência 
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infantil e dos grupos de risco no mundo em desenvolvimento. Além disso, o enriquecimento 

de alimentos industrializados também pode ser utilizado para melhorar o suprimento de 

vitamina A para a população em geral. Estudos realizados em vários países têm demonstrado 

que a deficiência de vitamina A ainda está associada ao desmame precoce, ao consumo 

inadequado de alimentos fontes de vitamina A pré-formada ou carotenóides e também a 

pobreza e tabus alimentares, que levam a um consumo inadequado desses nutrientes 

(CAMPOS; ROSADO, 2005; SOUZA; VILAS BOAS, 2004).  

Segundo a ANVISA, através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) No 269, 

de 22 de setembro de 2005 (BRASIL, 2005), que trata da ingestão diária recomendada (IDR) 

de vitaminas, minerais e proteínas para indivíduos e diferentes grupos populacionais, a IDR 

de vitamina A consiste em 600 µg de retinol equivalente (RE) para adultos. Cada 1 µg de     

β-caroteno corresponde a 0,167 µg de RE e cada 1 µg de outros carotenóides provitamina A, a 

0,084 µg de RE.  

A partir dos valores estabelecidos para a IDR é possível classificar os alimentos 

como fontes excelentes ou úteis de um determinado nutriente. Para que um determinado 

alimento seja considerado uma fonte excelente de vitamina A, a ingestão de uma porção 

razoável desse alimento deve fornecer pelo menos 50% da IDR. Quando a quantidade 

ingerida desse alimento for responsável por no mínimo 15% da IDR, o alimento pode ser 

considerado uma fonte útil (RICHARDSON, 1990). 

O β-caroteno e outros carotenóides fornecidos pela alimentação, mesmo quando 

consumidos em elevadas quantidades, não produzem toxicidade. Por isto, o nível de ingestão 

superior tolerável para vitamina A não inclui carotenóides. A ingestão excessiva de 

carotenóides geralmente é resultado de dietas modernas, com legumes, sucos ou uso de 

suplementos. Quando os carotenos se acumulam no tecido adiposo, podem causar uma 

modificação na coloração da pele, condição conhecida como carotenodermia (CATHARINE 

ROSS; HARRISOM, 2007). O β-caroteno e outros carotenóides sintéticos, naturais ou 

extratos ricos amplamente utilizados como aditivos para colorir alimentos processados, como 

bebidas, doces e sorvetes, normalmente estão presentes em quantidades muito pequenas 

nesses produtos (BRITTON; LIAAEN-JENSEN; PFANDER, 2008). 

O nível de ingestão superior tolerável é baseado em um risco de alterações 

hepáticas como um crítico efeito adverso para os adultos, o risco de teratogenicidade para 

mulheres em idade fértil e o risco de um abaulamento ou inchaço da fontanela em crianças. A 

ingestão permitida para as crianças e adolescentes é extrapolada a partir da ingestão tolerada 

para adultos com base nos pesos relativos (MURPHY; BARR, 2007). 
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Os carotenóides não são classificados como nutrientes essenciais, assim valores 

de ingestão diária recomendada (IDR) não foram estabelecidos. O β-caroteno e outros 

carotenóides provitamina A são uma importante fonte de vitamina A, mas não existem 

recomendações sobre a exigência diária de vitamina A obtida a partir dos carotenóides 

(BRITTON; LIAAEN-JENSEN; PFANDER, 2008). 

 

 

2.7 Vitamina E 

 

 

O termo vitamina E se refere a uma família de oito compostos lipossolúveis 

classificados em dois grupos, os tocoferóis e os tocotrienóis, denominados coletivamente 

como tococromanóis (MIYAZAWA et al., 2009). Entre eles α-, β-, γ-, δ-tocoferóis são os 

mais importantes. Na natureza, o α-tocoferol é a forma mais abundante e ativa de vitamina E, 

e tem uma grande importância nutricional (OGBONNA, 2009; VISMARA et al., 2003). 

A vitamina E ocorre naturalmente em alimentos de origem vegetal, 

principalmente nos vegetais verde-escuros, nas sementes oleaginosas, nos óleos vegetais e no 

germe de trigo. A vitamina E também é encontrada em alimentos de origem animal, como 

gema de ovo e fígado (BATISTA; COSTA; PINHEIRO-SANT'ANA, 2007), embora nesses 

alimentos sejam encontradas baixas concentrações de α-tocoferol (RONCADA, 2000). 

Os tocoferóis (vitamina E) são antioxidantes lipossolúveis. Estes estão presentes 

como componentes da matéria insaponificável e podem ocorrer juntamente com fosfolipídios, 

carotenóides, clorofilas e álcool triterpenol (GÓMEZ-CORONADO et al., 2004). 

Os tocoferóis são utilizados como suplementos dietéticos para consumo humano, 

como conservantes de alimentos e na fabricação de cosméticos (OGBONNA, 2009). Na 

aquicultura, atuam no enriquecimento de ração animal, melhorando o crescimento e a 

sobrevivência de peixes e camarões, conferindo resistência ao estresse e às doenças 

(VISMARA et al., 2003). Em humanos, o α-tocoferol tem um papel importante na prevenção 

de patologias na pele e olhos induzidas pela luz (CHIU; KIMBALL, 2003). 

A presença da vitamina E na membrana celular é de extrema importância, pois 

exerce um efeito protetor contra a degradação lipídica e, consequentemente, contra o 

extravasamento de material intracelular, que comprometeria o funcionamento do organismo 

(BATISTA; COSTA; PINHEIRO-SANT'ANA, 2007). 
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As fontes naturais de tocoferóis são utilizadas principalmente para aplicações em 

seres humanos devido aos custos relativamente elevados (US$ 20,00/kg), enquanto que o      

α-tocoferol, produzido a partir de isofiol e trimetil-hidroquinona, é usado para fortalecer ração 

animal, porque é relativamente barato (US$ 11,00/kg) (VALENTIN; QI, 2005). 

Existem relatos que algumas espécies de microalgas podem acumular tocoferóis 

incluindo Spirulina platensis (POWLS; REDFEARN, 1967; VINCENZINI et al., 1980), 

Dunaliella tertiolecta e Tetraselmis suecica (CARBALLO-CARDENAS et al., 2003). Dados 

sobre o teor de tocoferol com diferentes concentrações e produtividades foram obtidos destas 

cepas, mas a comparação é dificultada tendo em vista que elas foram cultivadas sob diferentes 

condições (OGBONNA, 2009). 

Vários óleos vegetais são utilizados para a produção comercial de tocoferóis. Eles 

são produzidos sob a forma de tocoferóis, enriquecendo outros óleos vegetais, ou como 

tocoferóis concentrados com diferentes níveis de pureza. Uma empresa argentina, a Advanced 

Organic Material, anunciou recentemente que iniciou a produção comercial de tocoferóis a 

partir de óleo de girassol (OGBONNA, 2009). 

 

 

2.8 Estrutura química da vitamina E 

 

 

Os tocotrienóis diferem dos seus correspondentes tocoferóis pela presença de três 

duplas ligações trans isoladas na cadeia lateral do grupo prenil (Figura 3). A cadeia lateral 

insaturada dos tocotrienóis torna sua penetração em camadas adiposas de tecidos como 

cérebro e fígado mais eficiente. Todos os quatro homólogos tridimetil (α-), dimetil (β- e γ-) e 

monometil (δ-) ocorrem nos tecidos vegetais e fotossintéticos das células microbianas, mas as 

suas concentrações e proporções relativas dependem das espécies de plantas e microalgas e 

dos tecidos (OGBONNA, 2009). Estes compostos diferem quimicamente pelo número e 

posição do grupo metila no anel cromanol (VISMARA et al., 2003; TRABER, 2007a). 
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Figura 3 – Estruturas químicas dos tocoferóis e tocotrienóis (TRABET, 2007a). 
 

O α-tocoferol natural é constituído por um único esteroisômero, sendo designado 

D-α-tocoferol ou RRR-α-tocoferol. A forma sintética, designada por DL-α-tocoferol ou all-

rac-α-tocoferol, é uma mistura equimolar de oito esteroisômeros, dos quais apenas um é 

idêntico ao tocoferol natural (BATISTA; COSTA; PINHEIRO-SANT'ANA, 2007). 

 

 

2.9 Deficiência e excessos na ingestão de vitamina E 

 

 

A vitamina E de suplementos vitamínicos é absorvida e transportada para o 

fígado. Dos vários compostos com atividade de vitamina E, o α-tocoferol é preferencialmente 

reconhecido pela proteína transportadora do α-tocoferol (α-TTP), sendo transferido para o 

plasma, enquanto as outras formas naturais de vitamina E como γ-tocoferol ou tocotrienóis 

são removidas da circulação. O fígado é o principal regulador de vitamina E no corpo, na 

medida em que não apenas controla as concentrações de α-tocoferol, mas também parece ser 

o principal sítio de metabolismo e excreção da vitamina E. Desse modo, qualquer efeito 

adverso do excesso de vitamina E é raro (TRABER, 2007b). 

A deficiência de vitamina E provoca imaturidade das gônadas de peixes e uma 

diminuição nas taxas de eclosão e sobrevivência da prole (IZQUIERDO; FERNANDEZ-

PALACIOS; TACON, 2001). Embora a dose diária recomendada de vitamina E seja de       

15 mg de α-tocoferol, suplementos de vitamina E estão disponíveis em doses de 100 a 1.000 

unidade internacional (UI) nos Estados Unidos (TRABER, 2007). 
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A diminuição da incidência de doenças crônicas está associada à ingestão de 

vitamina E ao longo da vida. Os suplementos de vitamina E podem ter efeitos benéficos sobre 

a saúde como a prevenção de câncer e redução de morte súbita causada por doenças 

cardiovasculares e tromboses (TRABER; FREY; BECKMAN, 2008). 

A vitamina E é transportada na corrente sanguínea pela fase lipídica das partículas 

lipoprotéicas. Junto com o β-caroteno e outros antioxidantes naturais, chamados ubiquinonas, 

a vitamina E protege os lipídios da peroxidação. Evidências recentes sugerem que essa 

vitamina impede ou minimiza os danos provocados pelos radicais livres associados com 

doenças específicas, incluindo o câncer, artrite, catarata e o envelhecimento. A vitamina E 

tem a capacidade de impedir a propagação das reações em cadeia induzidas pelos radicais 

livres nas membranas biológicas (MORAES; COLLA, 2006). 

De acordo com a US National Academy of Sciences (2000), o Food and Nutrition 

Board (FNB) definiu o α-tocoferol como o único que atende aos requisitos humanos de 

vitamina E, porque foi o único composto que mostrou reverter os indícios da deficiência de 

vitamina E em humanos, estes incluem a deficiência genética na apolipoproteína B (apo-B) ou 

na α-TTP que provocam a síndrome de deficiência grave, cujos sintomas incluem diminuição 

da ação do nervo sensorial, ataxia cerebelar, atrofia dos hemisférios cerebelares, disartria, 

miopatia do esqueleto, retinite pigmentosa e retardo mental. Em algumas crianças prematuras 

a carência de vitamina E causa a redução da vida média dos eritrócitos e anemia hemolítica 

(TRABER; ATKINSON, 2007). No entanto, a deficiência raramente ocorre em humanos 

(TRABER, 2007) e estima-se que 35 milhões de americanos tomem suplementos de vitamina 

E (FORD; AJANI; MOKDAD, 2005). 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) No 269, de 22 de 

setembro de 2005, da ANVISA, que trata da IDR de vitaminas, minerais e proteínas para 

indivíduos e diferentes grupos populacionais, a IDR de vitamina E (tocoferóis) consiste em  

10 mg de α-tocoferol equivalente (α-TE) para adultos. Cada 1 mg de d-α-tocoferol 

corresponde a 1,49 UI (BRASIL, 2005). Vale ressaltar que as IDRs para essa vitamina são 

determinadas como a quantidade necessária para evitar a sua deficiência, e não levam em 

consideração os seus efeitos antioxidantes (BATISTA; COSTA; PINHEIRO-SANT'ANA, 

2007). Dependendo do teor de vitamina E, os alimentos também podem ser classificados 

como fontes excelentes ou úteis, assim como ocorre com a vitamina A. 

A ingestão de vitamina E em doses acima das estabelecidas pelas IDR, na forma 

de alimentos ou suplementos, está relacionada à prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis, à estimulação do sistema imune e à modulação dos processos degenerativos 
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relacionados ao envelhecimento. Por outro lado, a adição de vitamina E aos alimentos com o 

intuito de alcançar tais efeitos ainda não é comum, porque não há consenso sobre a dose a ser 

consumida. Em muitas populações tem sido necessário ingerir alimentos enriquecidos com 

vitamina E, para alcançar os níveis recomendados para a ingestão adequada. Associadas à 

falta de dados do consumo alimentar dessa vitamina, as informações sobre o teor de vitamina 

E nos alimentos do Brasil são escassas (BATISTA; COSTA; PINHEIRO-SANT'ANA, 2007). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Obtenção da microalga Spirulina platensis e meio de cultivo 

 

 

As cepas da microalga S. platensis, utilizadas no experimento, foram obtidas no 

laboratório de Planctologia do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal 

de Ceará, onde também foram realizados os cultivos. 

Para o preparo do meio de cultivo, foram utilizados cloreto de sódio (30 g L-1), 

bicarbonato de sódio (10 g L-1) e os fertilizantes agrícolas, nitrogênio, fósforo e potássio - 

NPK (1 g L-1) e superfosfato triplo (0,1 g L-1). Após serem pesados e macerados, eles foram, 

gradativamente, adicionados e dissolvidos em água clorada dentro de um recipiente plástico 

com um volume de 120 L. Em seguida, o meio foi submetido a aeração constante por 24 horas 

para homogeneizar bem a mistura e eliminar o cloro contido na água. A salinidade do meio de 

cultivo foi monitorada com um refratômetro portátil. 

 

 

3.2 Cultivo da microalga Spirulina platensis 

 

 

A partir de um cultivo de S. platensis mantido no laboratório de Planctologia, foi 

obtido o inóculo inicial transferindo-se 300 mL de um cultivo pré-estabelecido para um 

erlenmeyer de 1 L. Em seguida, foi adicionado, a cada dois dias, meio de cultivo até 

completar o volume do recipiente. O inóculo foi mantido sob iluminação constante de       

39,1 µE cm-2 s-1, avaliada com um luxímetro digital, temperatura de 28 ± 2°C e, diariamente, 

foi agitado manualmente até que a densidade celular alcançasse valores semelhantes àquela 

do cultivo pré-estabelecido. Após este período, o inóculo foi transferido para um garrafão de 

14 L, sendo novamente adicionado meio de cultivo. Durante todo o trabalho, foram utilizados 

como inóculos dois recipientes de 1 L e um garrafão de 14 L que teve seu volume distribuído 

igualmente entre seis aquários de 20 L para a produção da microalga em maior escala e sob 

diferentes condições de fotoperíodo. 

O primeiro cultivo foi submetido a um fotoperíodo de 8 h de claro e 16 h de 

escuro, o segundo a 12 h de claro e 12 h de escuro, o terceiro a 16 h de claro e 8 h de escuro e 
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o quarto submetido a 24 h de iluminação constante. Todos os cultivos foram realizados com 

seis repetições em duas incubadoras cada uma com três aquários. Os aquários foram dispostos 

lado a lado, em cada incubadora de madeira para garantir total proteção contra a luz ambiente 

ou externa, na temperatura ambiente de 28 ± 2°C mantida com auxilio de um “cooler”. A 

iluminância na superfície da água foi de 78,1 µE cm-2 s-1 fornecida por duas lâmpadas 

fluorescentes de 40 W, e todos os aquários receberam aeração constante. 

 

 

3.3 Acompanhamento do cultivo e obtenção das curvas de crescimento 

 

 

O monitoramento do cultivo foi feito pela contagem do número de filamentos 

(tricomas) em alíquotas de 5 µL e por espectrofotometria, utilizando neste último caso uma 

amostra de 1 mL para a leitura da absorbância no comprimento de onda de 680 nm. Os 

tricomas foram contados através de varredura em lâmina de vidro no microscópio óptico 

comum com aumento de 100 a 200 vezes, dependendo do comprimento dos filamentos. Os 

valores médios de absorbância a 680 nm e respectivos números de tricomas foram submetidos 

a análises de correlação e regressão, considerando um nível de significância (α) igual a 5%, e 

as curvas de crescimento foram ajustadas através do programa Origin Professional 6.0. 

A separação das microalgas do meio de cultivo foi realizada por filtração em 

malha de 60 µm, através de sifonamento no final da fase exponencial de crescimento do 

cultivo. A biomassa úmida coletada foi lavada com água destilada, para eliminar o sal e 

armazenada a 4°C por 24 h. Após esse período, uma parte da biomassa foi congelada e 

liofilizada para obtenção da biomassa desidratada. Após este procedimento, a biomassa seca 

foi armazenada em frascos de cor escura protegidos da luz para posterior extração dos 

carotenóides e tocoferóis. 

Antes do início de cada cultivo, os aquários eram completamente esvaziados e 

escovados com detergente neutro, seguido de um enxágue com água doce clorada em 

abundância. 
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3.4 Preparação dos extratos, saponificação e partição 

 

 

Três porções de 0,1 g de Spirulina cultivada em laboratório nas quatro condições 

de fotoperíodo foram pesadas separadamente. A extração dos carotenóides e tocoferóis foi 

realizada em tubos de vidro graduado com tampa esmerilhada (20 x 150 mm) a partir de 

amostras de Spirulina liofilizadas em 10 mL de metanol:água Milli-Q (90:10, v/v) contendo 

7% de hidróxido de potássio. Para a saponificação da amostra, o material foi homogeneizado 

e deixado em banho-maria a 70°C por 30 min. Depois de resfriados à temperatura ambiente, 

os extratos foram centrifugados a 2.000 x g por 5 min. Após a centrifugação, 1,5 mL de água 

Milli-Q, 2,5 mL de n-hexano e 5 mL dos extratos saponificados foram transferidos para tubos 

Pyrex de tampa rosqueada (15 x 100 mm) e submetidos a agitação em uma plataforma 

misturadora por 10 min para permitir a migração dos compostos não saponificáveis do 

metanol para o n-hexano.  

Os tubos foram deixados em repouso e, em seguida alíquotas de 1 mL da fase 

hexânica foram transferidas para tubos de ensaio (10 x 75 mm) e levados à evaporação 

completa do solvente. O resíduo de cada tubo foi então suspenso em 1 mL de metanol, 

filtrado em membrana de 0,45 µm Chromafil® CA – 45/25 S, no momento da análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência. 

 

 

3.5 Soluções padrão de β-caroteno, α –tocoferol e δ -tocoferol 

 

 

Os padrões comerciais β-caroteno tipo I sintético all-trans (C-9750), α-tocoferol 

sintético (T-3251) e δ-tocoferol (T-2028) foram obtidos da Sigma, Estados Unidos. Os 

solventes (metanol, n-hexano e tetrahidrofurano) utilizados na preparação dos padrões e nas 

análises cromatográficas foram grau CLAE, obtidos da J. T. Baker, Estados Unidos, o 

hidróxido de potássio foi obtido da Merck, Alemanha e todas as soluções experimentais foram 

preparadas utilizando-se água ultrapura, obtida através do sistema Milli-Q (Millipore, Estados 

Unidos). 

Diariamente, uma solução padrão de β-caroteno (1 mg mL-1), em tetrahidrofurano, 

foi preparada e diluída com metanol para 10 µg mL-1 de modo que 0,5 µg de β-caroteno fosse 

injetado na coluna. A concentração verdadeira da solução padrão de β-caroteno foi 
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determinada a partir de sua absorbância em 450 nm (CRAFT; SOARES JR, 1992). Da mesma 

forma, cotidianamente soluções padrão de α- e de δ-tocoferol (1 mg mL-1) foram preparadas e 

diluídas para 100 µg mL-1 em metanol, de modo que 5 µg de cada um desses compostos 

fossem injetados na coluna. As soluções diluídas foram chamadas de soluções padrão de 

trabalho. 

As soluções padrão de trabalho de β-caroteno (10 µg mL-1), α-tocoferol           

(100 µg mL-1) e δ-tocoferol (100 µg mL-1) foram submetidas à saponificação e partição em   

n-hexano separadamente e na presença de 0,1 g de S. platensis liofilizada, de forma idêntica 

àquela das amostras de microalga. 

 

 

3.6 Cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa 

 

 

O sistema cromatográfico consistiu em uma coluna Waters Spherisorb S5 ODS2 

(4,6 x 250 mm) e uma fase móvel constituída de metanol:tetrahidrofurano (90:10, v/v), com 

fluxo de 1,5 mL min-1, usando uma bomba (AKTAbasic 10, modelo P-900, Amersham). 

Alíquotas de 100 µL do resíduo suspenso em metanol foram injetadas manualmente usando 

um injetor de amostras Rheodyne 7210 (Hamilton Co.). O monitor (AKTAbasic UV-900) foi 

ajustado para a leitura simultânea de α- e δ- tocoferol em 292 nm e de β-caroteno em 450 nm. 

Os cromatogramas foram registrados através do sistema de controle UnicornTM, versão 5.0 

 

 

3.7 Cálculo dos teores de ββββ-caroteno, α-tocoferol e conversão em retinol equivalente 

(RE) e tocoferol equivalente (TE) 

 

 

Os teores de β-caroteno e α-tocoferol foram calculados considerando-se a relação 

entre suas quantidades presentes nos extratos da microalga e as áreas dos picos obtidas para as 

concentrações conhecidas dos padrões comerciais (β-caroteno 10 µg mL-1 e α-tocoferol      

100 µg mL-1), submetidos à saponificação e partição. Os resultados foram obtidos utilizando a 

fórmula abaixo e expressos em µg g-1 peso seco. 
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Os cálculos de retinol equivalente (RE) e tocoferol equivalente (TE) foram 

calculados com base na legislação brasileira (BRASIL, 2005), e utilizados para classificar as 

microalgas em fontes excelentes (1/2 da IDR) ou úteis (1/6 da IDR) (RICHARDSON, 1990). 

 

 

3.8 Análise estatística 

 

 

Os teores de β-caroteno e α-tocoferol encontrados nos extratos de Spirulina foram 

submetidos à análise de variância unifatorial (ANOVA), seguida do teste de Tukey, para 

comparação das médias, ambos considerando α igual a 1%. A comparação dos tempos de 

retenção do padrão e dos extratos foi feita pelo teste t de Student para dados independentes. 

Todas as análises foram feitas com auxílio do Programa BioEstat 4.0 e a aplicação dos testes 

estatísticos obedeceu às recomendações de Ayres et al. (2005). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Relação entre absorbância a 680 nm e número de tricomas em 5 µL para a microalga 

Spirulina platensis cultivada em diferentes fotoperíodos 

 

 

Os valores médios de absorbância (x) e da contagem de tricomas (y), obtidos dos 

cultivos em diferentes fotoperíodos, apresentaram fortes correlações lineares para um nível de 

significância de 5% que possibilitaram a obtenção das respectivas equações das regressões 

lineares (Figuras 4, 5, 6 e 7). Os resultados foram semelhantes aos obtidos por Albuquerque 

(2008) com exceção do cultivo realizado com 16 h de claro e 8 h de escuro (Figura 6), onde 

ocorreu uma redução bastante acentuada no número de tricomas em virtude de uma 

contaminação por Chlorella sp. 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0

100

200

300

400

500

N
o  d

e
 tr

ic
om

a
s 

e
m

 5
 

µ
L

Absorbância em 680 nm

Y = - 49,970 + 849,601 x 
(r = 0,9974   n = 26)

 

Figura 4 - Relação entre os valores médios de absorbância a 680 nm e o número médio de tricomas em 5 µL do 
cultivo com fotoperíodo de 8 h claro e 16 h escuro da microalga cianofícea Spirulina platensis. 
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Figura 5 - Relação entre os valores médios de absorbância a 680 nm e o número médio de tricomas em 5 µL do 
cultivo com fotoperíodo de 12 h claro e 12 h escuro da microalga cianofícea Spirulina platensis. 
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Figura 6 - Relação entre os valores médios de absorbância a 680 nm e o número médio de tricomas em 5 µL do 
cultivo com fotoperíodo de 16 h claro e 8 h escuro da microalga cianofícea Spirulina platensis. 
 



 44 
 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

100

200

300

400

500

N
o  d

e 
tr

ic
om

as
 e

m
 5

 
µ
L

Absorbância em 680 nm

y = - 63,333 +  832,445 x
(r = 0,9972  n = 7)

 

Figura 7 - Relação entre os valores médios de absorbância a 680 nm e o número médio de tricomas em 5 µL do 
cultivo com fotoperíodo de 24 h de iluminação da microalga cianofícea Spirulina platensis. 
 

A intensidade da cor do cultivo, medida através de espectrofotometria aumenta 

proporcionalmente com a elevação do número de células das microalgas. Albuquerque (2008) 

também observou uma forte correlação entre os valores médios da absorbância e a contagem 

de tricomas mL-1 obtida nos cultivos de S. platensis iluminados por LEDs (azul e vermelho) 

com coeficiente de correlação de Pearson (r) igual a 0,9813 e regressão linear                          

y = - 39,85 + 1,159 x, e de cultivos iluminados por duas lâmpadas fluorescentes (20 W), cuja 

regressão linear foi y = – 44,31 + 986,1 x com r de 0,9798, para um nível de significância de 

5%. Neste caso, ambos os cultivos foram realizados com 24 h de iluminação constante e 

temperatura de 28 ± 2°C. 

 

 

4.2 Curvas de crescimento de Spirulina platensis em diferentes fotoperíodos 

 

 

Os valores médios das contagens de tricomas foram utilizados para traçar as 

curvas de crescimento da microalga S. platensis, cultivada em diferentes fotoperíodos, sendo 

as equações exponenciais do tipo y = a.ebx ajustadas com auxílio do Programa Origin 6.0., 

bem como pelos valores observados (contagem de tricomas) durante o cultivo (Figuras 8, 9, 

10 e 11). 
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A análise das curvas de crescimento de S. platensis, em diferentes fotoperíodos, 

mostrou uma produtividade máxima bastante semelhante nos cultivos que foi um pouco maior 

que 400 tricomas em 5 µL (Figuras 8, 9 e 11), com exceção do cultivo com fotoperíodo de 16 

h de claro e 8 h de escuro (Figura 10) que apresentou uma produtividade significativamente 

menor (250 tricomas em 5 µL) em virtude de uma contaminação pela clorofícea Chlorella sp. 

Por outro lado, a partir do momento em que o período de claro foi aumentado, o tempo de 

cultivo para atingir a produtividade máxima foi significantemente reduzido, passando de 26 

dias com 8 h de claro (Figura 8) para apenas 7 dias com 24 h de iluminação constante (Figura 

11), ou seja, uma redução de praticamente 4 vezes do tempo de cultivo. 
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Figura 8 – Curva de crescimento da microalga cianofícea Spirulina platensis cultivada em fotoperíodo de 8 h 
claro e 16 h escuro, expressa em número médio de tricomas em 5µL por dias de cultivo. 
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Figura 9 – Curva de crescimento da microalga cianofícea Spirulina platensis cultivada em fotoperíodo de 12 h 
claro e 12 h escuro, expressa em número médio de tricomas em 5µL por dias de cultivo. 
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Figura 10 – Curva de crescimento da microalga cianofícea Spirulina platensis cultivada em fotoperíodo de 16 h 
claro e 8 h escuro, expressa em número médio de tricomas em 5µL por dias de cultivo. 
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Figura 11 – Curva de crescimento da microalga cianofícea Spirulina platensis cultivada em fotoperíodo de 24 h 
de iluminação, expressa em número médio de tricomas em 5µL por dias de cultivo. 
 

Danesi et al. (2004) investigaram a influência da redução de intensidade luminosa 

no cultivo de S. platensis a 30°C, usando ureia e nitrato de potássio (KNO3) como fontes de 

nitrogênio. Os resultados também mostraram que o melhor crescimento celular ocorreu na 

maior intensidade luminosa de 97,7 µE cm-2 s-1 e o pior, na menor luminosidade de 39,1 µE 

cm-2 s-1, independentemente da fonte de nitrogênio. Por outro lado, foi observado um aumento 

de até 29% na produção de clorofila total para os cultivos com menor intensidade luminosa. 

Albuquerque (2008) encontrou diferença na produtividade de cultivos de S. 

platensis iluminados por lâmpadas fluorescentes ou LEDs, embora o perfil das curvas de 

crescimento tenha sido muito semelhante, o autor concluiu que a iluminação fornecida pelos 

LEDs vermelhos e azuis não foi tão eficaz quanto a iluminação fornecida pelas lâmpadas 

fluorescentes. No entanto, no caso de uma produção em larga escala poderia ser mais 

vantajoso o cultivo com os LEDs, já que eles consomem menos energia do que as lâmpadas 

fluorescentes convencionais. 

Segundo Lourenço (2006), a primeira fase de um cultivo do tipo estacionário é a 

fase de adaptação ou de indução ao crescimento, também chamada de lag, e ocorre quando as 

células recém-transferidas (inóculo) para o meio de cultura fresco demoram para iniciar o 

crescimento populacional, devido à adaptação das células ao novo ambiente de cultivo. A 

segunda fase é a fase exponencial ou logarítmica, que geralmente sucede a fase de adaptação, 

mas em certas situações ela pode ser iniciada logo após a inoculação das células no meio de 

cultura, quando há ausência da fase de indução do crescimento. A duração desta fase depende 
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principalmente da disponibilidade de nutrientes e de luz. Ao longo da fase de crescimento 

logarítmico há um aumento da excreção de compostos orgânicos no meio de cultura e, ao 

término dessa fase, a biomassa tende a ser algumas ordens de grandeza maior que o início dos 

cultivos. A terceira fase é de redução do crescimento ou de transição e é marcada pela redução 

da taxa de crescimento, devido à escassez dos nutrientes dissolvidos e, geralmente pelo 

aumento dos efeitos do auto-sombreamento em culturas densas. 

Os cultivos realizados com 8 h de claro e 16 h de escuro não apresentaram fase de 

indução, entrando logo em fase de crescimento exponencial que durou até o 22o dia de 

cultivo, quando a cultura passou a diminuir a taxa de crescimento (Figura 8). A curta 

exposição à luz no momento de menor densidade celular protegeu a cultura da fotoinibição e 

possibilitou uma rápida adaptação.  

À medida que se aumentou o período de claro começou a ser evidenciada uma 

fase de indução, com duração de quatro dias (Figuras 9, 10 e 11) e que ficou bem mais nítida 

no cultivo exposto a 24 h de iluminação constante (Figura 11), já que no momento de menor 

densidade celular o cultivo foi exposto a uma iluminação contínua, o que causou certa 

fotoinibição, reduzindo a taxa de crescimento da população. No entanto, neste cultivo as 

células ainda se encontravam em crescimento exponencial quando ele foi finalizado para a 

obtenção da biomassa. 

Jacob-Lopes; Lacerda e Franco (2008) avaliaram a cinética de crescimento da 

cianobactéria Aphanothece nageli sob cinco condições diferentes de temperatura, intensidade 

luminosa e concentração de CO2. Os resultados mostraram que as variações de temperatura, 

intensidade luminosa e concentração CO2 são fatores determinantes no metabolismo 

fotossintético do micro-organismo. O melhor desenvolvimento da cianobactéria foi observado 

nos cultivos realizados com 214,8 µE cm-2 s-1, a 35°C e com uma atmosfera de 15% de CO2. 

Estes resultados sugerem que microalga a Aphanothece nageli exige condições ideais para um 

desenvolvimento satisfatório. 
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4.3 Curvas padrão de β-caroteno, α- e δ-tocoferol 

 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), utilizando um sistema 

isocrático com coluna de fase reversa C18, com variações na composição da fase móvel e após 

o ajustamento da velocidade de fluxo e da quantidade necessária de amostra para realização 

do experimento, desenvolvida no presente trabalho, foi comprovadamente eficiente para 

separar, simultaneamente, β-caroteno, α- e δ-tocoferol em menos de 12 minutos. 

A identificação dos carotenos e tocoferóis presentes nos extratos da microalga foi 

realizada através da comparação dos tempos de retenção obtidos para as soluções padrão de 

trabalho de β-caroteno, α- e δ-tocoferol com aqueles desses compostos presentes nos extratos 

da microalga e da co-cromatografia. 

A quantificação de β-caroteno nos extratos obtidos da biomassa liofilizada de S. 

platensis foi feita com base na curva padrão do β-caroteno comercial submetido à 

saponificação e à partição, devido a existência de uma forte correlação (r = 0,9983, p < 0,05) 

entre a área do pico e a concentração da solução padrão de β-caroteno (Figura 12). 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0

10

20

30

40

50

60

70
y = 0,116 + 95,563 x
(r = 0,9983   n = 6)

Á
re

a 
do

 p
ic

o 
(m

A
U

 m
in

)

µg de β-caroteno na coluna

 
Figura 12 - Curva padrão do β-caroteno (Sigma) submetido à saponificação e partição obtida após a injeção de 
0,1 a 0,8 µg do padrão em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x 250 mm) com fase móvel 
constituída de MeOH:THF (90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1 e detecção em 450 nm. 
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De forma semelhante, a relação entre as áreas dos picos e as quantidades de α- e 

δ-tocoferol aplicadas na coluna foi estabelecida para as soluções padrão de trabalho de α- e δ-

tocoferol. Mais uma vez, a existência de uma forte correlação entre as áreas dos picos e as 

concentrações de α-tocoferol (r = 0,9994, p < 0,05) (Figura 13 ) e de δ-tocoferol (r = 0,9971,  

p < 0,05) (Figura 14), injetadas na coluna possibilitou a quantificação desses compostos nos 

extratos da microalga. 
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Figura 13 - Curva padrão do α-tocoferol (Sigma) submetido à saponificação e partição obtida após a injeção de 
2,0 a 25,0 µg do padrão em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x 250 mm) com fase móvel 
constituída de MeOH:THF (90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1 e detecção em 292 nm. 
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Figura 14 - Curva padrão do δ-tocoferol (Sigma) submetido à saponificação e partição obtida após a injeção de 
1,0 a 12,0 µg do padrão em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x250 mm) com fase móvel 
constituída de MeOH:THF (90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1 e detecção em 292 nm. 
 

A identificação de compostos feita através da comparação dos tempos de retenção 

de um padrão comercial com o composto de interesse são procedimentos utilizados por 

muitos pesquisadores principalmente em experimentos com amostras obtidas de algas, 

legumes e frutas (DE QUIROS; COSTA, 2006; GÓMEZ-CORONADO et al., 2004; 

HEGAZI et al., 1998; NORZIAH, CHIANG, 2000; SCHIEBER; MARX; CARLE, 2002). 

Entretanto, além da comparação dos tempos de retenção na co-cromatografia com padrões 

autênticos de carotenos e tocoferóis, em laboratórios especializados, a identificação desses 

compostos também pode ser realizada através da combinação de espectrometria de massa, 

reações químicas específicas e espectros de absorção na faixa UV e visível (AZEVEDO-

MELEIRO; RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). 

 

 

4.4 Carotenóides provitamina A 

 

 

O tempo de retenção da solução padrão de β-caroteno foi igual a 11,62 ± 0,35 min 

(n = 7) e o tempo de retenção do composto considerado β-caroteno, obtido dos extratos das 
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microalgas, foi de 11,65 ± 0,36 min (n = 23). Os tempos de retenção de ambos, padrão e 

amostras, variaram de 11,11 a 12,14 min com grau de dispersão de 3%. A aplicação do teste t 

de Student para dados independentes provou inexistência de diferença estatisticamente 

significativa (p ≥ 0,05) para os tempos de retenção do β-caroteno padrão e do composto 

presente nos extratos de microalga. As figuras 15 e 16 representam cromatogramas típicos do 

padrão e das amostras de Spirulina liofilizada analisadas neste trabalho, respectivamente.  

O β-caroteno foi detectado e quantificado na biomassa de S. platensis obtida de 

todos os cultivos. Os resultados foram submetidos à análise de variância unifatorial               

(F = 182,98, p < 0,0001) e ao teste de Tukey e foi observada uma quantidade 

significativamente superior no cultivo submetido a 24 horas de iluminação constante, sendo 

em média 3,5 vezes maior do que as obtidas em todas as outras condições de iluminação. 

Entretanto, nas amostras obtidas dos cultivos com fotoperíodos com algum tempo de escuro, 

as quantidades deste caroteno não apresentaram diferenças significativas (Figura 17). 

 

Figura 15. Cromatograma típico obtido para as soluções padrão de δ-tocoferol, α-tocoferol e β-caroteno (Sigma) 
submetidas à saponificação e partição. 
Coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x250 mm) com fase móvel constituída de MeOH:THF 
(90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1. 
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Figura 16. Cromatograma típico de um extrato da microalga Spirulina platensis (fotoperíodo de 8 h de claro e  
16 h de escuro), submetido à saponificação e partição, ressaltando a ocorrência do pico de β-caroteno. 
Coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x250 mm) com fase móvel constituída de MeOH:THF 
(90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1. 
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Figura 17 - Teores de β−caroteno nos extratos da microalga cianofícea Spirulina platensis liofilizada cultivada 
em quatro diferentes fotoperíodos. 
 

O teor médio de β-caroteno encontrado no cultivo com 24 h de iluminação 

constante foi de 314,25 ± 28,95 µg g-1 peso seco, sendo cerca de 3,5; 3,2 e 3,9 vezes maior do 
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que os encontrados nas biomassas obtidas com cultivos realizados nos fotoperíodos de 8:16; 

12:12 e 16:8 (horas de claro : horas de escuro), respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Teores de β−caroteno (média ± desvio padrão) nos extratos da microalga cianofícea Spirulina 
platensis liofilizada cultivada em quatro diferentes fotoperíodos.  
  

Fotoperíodo 
(horas de claro : horas de escuro) 

β-caroteno 
(µg g-1 peso seco) 

8:16 90,06 ± 20,12 
12:12 98,74 ± 18,17 
16:8 80,62 ±   7,52 
24:0 314,25 ± 28,95 

 

A quantidade de β-caroteno na biomassa de S. platensis cultivada com iluminação 

constante (Tabela 2) foi superior a relatada por Alencar et al. (in press) que analisaram as 

biomassas liofilizadas da mesma espécie de microalga cultivada a 24°C com fotoperíodo de 

16 h de claro e 8 h de escuro (202,68 ± 24,63 µg g-1 peso seco) e a 28°C com iluminação 

constante (148,75 ± 34,75 µg g-1 peso seco). Por outro lado, os teores de β-caroteno 

encontrados na biomassa obtida de todos os cultivos realizados com diferentes fotoperíodos 

foram bem superiores aos relatados pelos mesmos autores em seis diferentes marcas de 

Spirulina maxima de fabricação nacional e uma de S. platensis, importada dos Estados 

Unidos, que foram adquiridas em lojas de produtos naturais no mercado varejista de 

Fortaleza, cujos teores máximo e mínimo encontrados foram de apenas 14,57 e 1,45 µg g-1 

peso seco, respectivamente.  

Ribeiro (2006) também analisou quatro marcas de S. maxima, comercializadas 

como suplemento alimentar e vendidas no comércio varejista de Fortaleza, cujos teores de β-

caroteno variaram de 0,4 µg g-1 peso seco a 32,2 µg g-1 peso seco. Esses valores também 

foram bastante inferiores aos encontrados nos extratos de Spirulina analisadas no presente 

trabalho.  

A realização dos cultivos de S. platensis em câmaras de incubação minimizou a 

dispersão da luz, aumentando a exposição das microalgas à iluminação o que resultou no 

incremento na produção de β-caroteno. Este resultado pode ser explicado como uma forma de 

proteção ao excesso de luz (RASTOGI et al., 2010; SZE, 1997). 

De acordo com Rodriguez-Amaya (2000), variações nos teores de carotenóides 

podem estar associadas a amostras de diferentes cultivos, diferentes métodos de colheita, 

manipulação, forma de armazenamento, bem como a amostras provenientes de regiões 
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climáticas diferentes que podem interferir na quantidade de carotenóides presentes no material 

analisado. Além disso, a estabilidade dos carotenóides pode ser afetada por temperaturas 

elevadas, exposição à luz e pelo tempo de armazenamento (LIN; CHEN, 2005). 

A cianobactéria Synechocystis pevalekii apresenta uma cor verde em condições 

normais de cultivo devido à presença de clorofilas. No entanto, quando o cultivo é realizado 

em condições de estresse com redução de 80% dos nutrientes do meio, a cor verde desaparece 

e a cianobactéria passa a apresentar uma coloração laranja. A análise dos carotenóides revelou 

que o β-caroteno diminuiu de 307 para 248 µg g-1 e a β-criptoxantina de 94 para 13 µg g-1. Por 

outro lado, a zeaxantina aumentou de 29 para 220 µg g-1. Os resultados demonstram que 

variações nas condições de cultivo resultaram na biossíntese de carotenóides de difícil 

obtenção e importantes para saúde humana. Já existem várias fontes comerciais de β-caroteno, 

mas são raras as fontes de zeaxantina (MULLER; RODRIGUEZ-AMAYA; LOURENÇO, 

2003). 

El-Baky; El Baz e El-Baroty (2003) também observaram que as concentrações de 

nitrogênio do meio de cultura afetam o teor de carotenóides, nas microalgas S. platensis e     

S. maxima no final da fase exponencial ou logarítmica. Elevados teores de carotenóides foram 

produzidos pelas duas espécies em baixos níveis de nitrogênio (50 mg L-1) com valores de 

144,18 e 161,15 µg g-1 peso seco, respectivamente. Por outro lado, quando foram cultivadas 

em altos níveis do nutriente (205 mg L-1), os valores foram de 70,11 e 80,12 µg g-1, 

respectivamente. As maiores quantidades de β-caroteno foram observadas quando as 

microalgas estavam sem nitrogênio com 171,63 e 192,5 µg g-1 de peso seco, respectivamente. 

A concentração de NaCl também afetou o teor de carotenóides das microalgas S. platensis e  

S. maxima. Quando estas espécies foram cultivadas na concentração de 0,1 M de NaCl 

apresentaram conteúdos de β-caroteno de 301,11 e 250,1 µg g-1 peso seco, respectivamente. 

Com o aumento da concentração para 0,2 M os teores foram de 206,0 e 319,5 µg g-1 peso 

seco, respectivamente. 

Garcia-Gonzalez et al. (2005) verificaram que a produção de β-caroteno e luteína 

na microalga verde Dunaliella salina aumenta dependendo das condições físico-químicas do 

cultivo como pH, oxigênio, intensidade luminosa e temperatura.  

Del Campos et al. (2000) relataram que a produção de carotenóides pode ser 

afetada por vários fatores ambientais, entre eles a disponibilidade de nutrientes, como 

nitrogênio e nitrato que podem favorecer a acumulação de diferentes compostos em 

microalgas verdes. 
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De acordo com Madhyasyha e Vatsala (2007), o cultivo de Spirulina fusiformes 

com a luz branca mostrou um incremento apenas para clorofila, enquanto a ficocianina, a 

ficoeritrina e os carotenóides não se alteraram. Por outro lado, os conteúdos de clorofila e 

ficocianina aumentaram gradualmente na luz azul. Com exceção da ficocianina, a luz verde 

respondeu de forma negativa para todos os pigmentos testados. O cultivo com a luz amarela 

apresentou um acúmulo de todos os pigmentos até o 6o dia, seguida de uma redução gradual, 

demonstrando uma fotoinibição. A taxa média para a produção de pigmentos com a luz 

vermelha não foi significativa, com exceção da ficoeritrina. 

Zepka et al (2008) avaliaram o perfil bioquímico da microalga Aphanothece 

nageli, cultivada no efluente de arroz parboilizado. A biomassa foi separada por centrifugação 

e desidratada em um secador de bandeja com fluxo de ar paralelo (1,5 m s-1) nas temperaturas 

de 40, 50 e 60°C e, em seguida, foi avaliada. Os resultados obtidos mostraram que o efluente 

de arroz foi um meio de cultura com potencial para produção de proteína, e que a biomassa 

produzida representa uma importante fonte de proteína, carboidrato e lipídios. As condições 

de secagem demonstraram afetar significativamente a composição dos macronutrientes da 

biomassa. A partir destes resultados pode-se concluir que altas temperaturas de secagem 

podem levar a perda de compostos importantes produzidos pelas microalgas, sendo este um 

fator fundamental para a preservação do valor nutricional. No presente trabalho a biomassa da 

microalga S. platensis foi liofilizada, com o intuito de preservar sua integridade. 

Pires et al. (2008) investigaram os teores de α- e β-caroteno em macroalgas 

marinhas desidratadas em estufa a 40°C por 15 horas e observaram grandes perdas, 

principalmente nas clorófitas Caulerpa cupressoides e C. racemosa.  

Os teores de retinol equivalente (RE), calculados com base no β-caroteno, e as 

porções para que as quatro amostras de S. platensis liofilizadas e analisadas neste trabalho 

sejam consideradas fontes excelentes ou úteis de vitamina A estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Teores de Retinol Equivalente (média ± desvio padrão) e porções a serem consumidas por dia para 
que Spirulina platensis seja considerada fonte excelente ou útil de vitamina A. 
 

Porção (g) para que a microalga 
seja considerada fonte 

Fotoperíodo 
(horas de claro : horas de escuro) 

RE 
(µg g-1 peso seco) 

excelente Útil 
8:16 15,04 ± 3,36 20 7 
12:12 16,49 ± 3,04 18 6 
16:8 13,46 ± 1,26 22 7 
24:0 52,48 ± 4,83 6 2 
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O consumo diário de porções liofilizadas correspondentes a 20, 18, 22 e 6 g de S. 

platensis cultivadas nos diferentes fotoperíodos forneceriam aproximadamente 50% da IDR, o 

que permitiria classificá-las como fontes excelentes de vitamina A. Entretanto para que a S. 

platensis fosse considerada fonte útil de vitamina A, ou seja, fornecessem 15% da IDR, seria 

necessário o consumo diário de 7, 6, 7 e 2 g para os respectivos fotoperíodos (Tabela 3). Estes 

valores estariam fora dos padrões recomendados pelos fabricantes que comercializam essa 

microalga e também estão em desacordo com a legislação vigente no Brasil, que estabelece o 

limite máximo para apenas 1,6 g dia-1 (BRASIL, 1999b). 

No Brasil, a Spirulina tem sido comercializada em cápsulas e utilizada por 

pessoas em dieta de emagrecimento. A recomendação dos fabricantes consiste na ingestão de 

duas cápsulas 1 a 2 h antes das refeições. De acordo com Henrikson (1994), a saciedade 

provocada pela ingestão de Spirulina está associada à presença dos aminoácidos essenciais 

em quantidades balanceadas, bem como seu elevado teor protéico. 

Alencar et al. (in press) analisaram os teores de β-caroteno em sete marcas de 

suplementos alimentares a base de Spirulina e encontraram diferenças marcantes entre as 

amostras. Para que a melhor marca fosse considerada fonte excelente e útil, seria necessário o 

consumo diário de 123,6 g e 37,6 g, respectivamente. Já para a pior marca este consumo 

deveria ser de 1.283,4 g e 385,0 g, respectivamente. Desta forma, não seria razoável propor 

tais consumos a nenhum consumidor, já que ele teria que ingerir diariamente, o equivalente a 

94 cápsulas de 400 mg para que o produto da melhor marca fosse considerado uma fonte útil 

de vitamina A. 

Ribeiro (2006) também avaliou algumas marcas de suplementos alimentares 

comerciais à base de Spirulina com o mesmo objetivo e observou que determinada marca 

apresentou teor de β-caroteno que possibilitou classificá-la como fonte útil e excelente de 

vitamina A, desde que fossem consumidas porções diárias de 22 e 74 g peso seco, 

respectivamente, o que também não seria recomendável a nenhum consumidor. Além disso, 

estes consumos exagerados para satisfazer as necessidades de vitamina A estariam em total 

desacordo com a legislação vigente no Brasil (BRASIL, 1999b). 

Sousa et al. (2008) analisaram macroalgas marinhas verdes in natura, em relação 

ao retinol equivalente e encontraram os maiores valores em Cladophora prolifera (9,014 ± 

0,442 µg g–1 peso fresco) e os menores em C. mexicana (0,962 ± 0,256 µg.g–1 peso fresco).  

Gireesh et al. (2001) cultivaram S. platensis, em meio Zarouk, nas temperaturas 

de 25 e 30°C e obtiveram rendimentos de β-caroteno entre 140–175 µg g-1 da microalga 

liofilizada. Neste caso o consumo diário de 13 a 10 g de microalga seca seria suficiente para 
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fornecer 50% da IDR (fonte excelente) e de 4 a 3 g a classificaria como fonte útil de vitamina 

A.  

 Como é possível observar o teor de β-caroteno obtido da biomassa cultivada sob 

iluminação constante no presente trabalho, foi o que mais se aproximou de uma fonte útil de 

vitamina A (2 g) permitida pela legislação brasileira que é de 1,6 g por dia (BRASIL, 1999b). 

 

 

4.5 Vitamina E (α-tocoferol) 

 

 

Com o sistema cromatográfico empregado neste trabalho o tempo de retenção do 

padrão comercial de α-tocoferol foi igual a 4,84 ± 0,08 min (n = 7). O composto identificado 

como α-tocoferol presente nos extratos das microalgas apresentou tempo de retenção de    

4,81 ± 0,08 min (n = 13). Os tempos de retenção de ambos, padrão e amostras, variaram de 

4,71 a 4,93 min com grau de dispersão de 2%. A aplicação do teste t de Student para dados 

independentes provou inexistência de diferença estatisticamente significativa (p ≥ 0,05) para 

os tempos de retenção do β-caroteno padrão e do composto presente nos extratos de 

microalga. As figuras 15 e 18 representam cromatogramas típicos do padrão e das amostras de 

Spirulina liofilizada analisadas neste trabalho, respectivamente. A aplicação do teste t de 

Student para dados independentes provou inexistência de diferença significativa entre esses 

valores (p ≥ 0,05). Por outro lado, o sistema cromatográfico não conseguiu detectar nenhum 

composto que pudesse ser considerado como δ-tocoferol nos extratos de Spirulina analisados. 
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Figura 18. Cromatograma típico de um extrato da microalga Spirulina platensis (fotoperíodo de 12 h de claro e  
12 h de escuro), submetido à saponificação e partição, ressaltando a ocorrência do pico de α-tocoferol. 
Coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x250 mm) com fase móvel constituída de MeOH:THF 
(90:10, v/v), fluxo de 1,5 mL min-1. 

 

Na tabela 4 estão apresentados os teores de α-tocoferol nos extratos analisados de 

S. platensis liofilizada cultivada em distintos fotoperíodos. 

 

Tabela 4 - Teores de α-tocoferol (média ± desvio padrão) nos extratos da microalga cianofícea Spirulina 
platensis liofilizada cultivada em quatro diferentes fotoperíodos. 
 

Fotoperíodo 
(horas de claro : horas de escuro) 

α-tocoferol 
(µg g-1 peso seco) 

8:16 21,47 ±   8,60 
12:12 79,97 ± 20,25 
16:8 ND 
24:0 ND 

NQ= Não Detectável 
 

As diferenças observadas nas quantidades de α-tocoferol obtidas da biomassa de 

Spirulina submetida às quatro diferentes condições de fotoperíodo parecem estar relacionadas 
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com a duração do período de claro, ou seja, houve um aumento quando o período de claro foi 

aumentado de 8 para 12 h, porém a elevação para 16 e 24 h resultou na ausência deste 

tocoferol. 

Carballo-Cárdena et al. (2003) cultivaram experimentalmente as microalgas 

Dunaliella tertiolecta e Tetraselmis suecica para investigar a produção do α-tocoferol e 

avaliar o efeito da disponibilidade de luz por célula na produção deste antioxidante. Os 

resultados indicaram que a redução da disponibilidade de luz não limitou a produção do α-

tocoferol nas microalgas testadas, abrindo a possibilidade de utilização de alta densidade 

celular em culturas com limitação de luz para produção deste composto comercialmente 

interessante. 

El-Baky; El Baz e El-Baroty (2003) analisaram a proporção de α-tocoferol em     

S. platensis e S. maxima cultivadas no meio Zarrouk em temperatura de 25 ± 3°C, iluminadas 

continuamente por lâmpadas fluorescentes de 400 W e adição de 0,03% de CO2. Os autores 

perceberam que o teor de α-tocoferol aumentou com a diminuição dos níveis de nitrogênio no 

meio de cultivo. Os maiores teores de α-tocoferol foram observados quando as microalgas 

estavam no meio sem nitrogênio com valores de 960,4 e 1325,7 µg kg-1 de peso seco, 

respectivamente. Os valores mínimos foram encontrados quando as células foram cultivadas 

em 410 mg N L-1 com valores de 144,8 e 266,5 µg kg-1 de peso seco para a S. platensis e       

S. maxima, respectivamente. Segundo os mesmos autores, o estresse salino também afetou o 

conteúdo de α-tocoferol em ambas as espécies, já que após o aumento na concentração de 

NaCl de 0,1 M para 0,2 M, a quantidade de α-tocoferol da S. platensis passou de 427,3 para 

641,5 µg kg-1 de peso seco e da S. maxima passou de 532,5 para 878,9 µg kg-1 de peso seco. A 

influência da espécie foi preponderante neste experimento, já que o teor de α-tocoferol em    

S. maxima foi superior em todas as condições que ambas as microalgas foram submetidas.  

Durmaz (2007) examinou os efeitos do nitrogênio e sua concentração na 

acumulação de α-tocoferol na microalga Nannochloropsis oculata. A pesquisa mostrou que a 

redução nas concentrações de nitrogênio levou a um aumento na produção de α-tocoferol, mas 

reduziu a taxa de crescimento. O valor registrado no início da fase estacionária foi de      

946,5 ± 96 µg g−1 peso seco e o máximo de α-tocoferol no final da fase estacionária foi duas 

vezes maior 2.326 ± 39 µg g−1 peso seco. Diferenças significativas no conteúdo de α-tocoferol 

da N. oculata foram dependentes da fonte de nitrogênio, concentração, fase de crescimento ou 

tempo de colheita. Estes resultados indicam que existe uma oportunidade para maximizar a 

produção de tocoferol nas microalgas. 
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Donato; Vilela e Bandarra (2003) cultivaram a microalga Diacronema vlkianum 

com 24 horas de iluminação e 18°C que produziu 69,3 µg g−1 de α-tocoferol no começo da 

fase exponencial, alcançando a concentração de 551,3 µg g−1 na fase de decadência do 

cultivo. O aumento na produção de α-tocoferol durante o ciclo de vida é provavelmente 

devido à necessidade de antioxidantes durante o processo de envelhecimento da microalga. 

Portanto, o acúmulo de α-tocoferol pode provavelmente ser resultado de uma reação 

defensiva das células contra o processo de envelhecimento e supressão de alguma fonte de 

nitrogênio (DURMAZ, 2007). 

Gómez-Coronado et al. (2004) analisaram quatro marcas de S. platensis 

desidratadas e vendidas comercialmente na Espanha, quanto aos teores de α- e γ-tocoferol. Os 

resultados foram em todos os casos similares variando de 0,011 a 0,014 mg 100 g-1 de peso 

seco para o α-tocoferol. Em relação ao γ-tocoferol, não foi detectado com precisão. De acordo 

com os autores as diferenças podem ser observadas, devido ao fato de que as amostras foram 

desidratadas industrialmente.  

Apesar de ser identificado em apenas dois extratos de S. platensis, os resultados 

obtidos no presente trabalho, foram bastante inferiores em comparação com todos os autores 

supracitados, independentemente de qualquer condição submetida durante o cultivo. 

Os teores de tocoferol equivalente (α-TE) e as porções para que a S. platensis 

analisada neste trabalho, seja considerada fonte excelente ou útil de vitamina E estão 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Teores de tocoferol equivalente (média ± desvio padrão) e porções a serem consumidas por dia para 
que Spirulina platensis seja considerada fonte excelente ou útil de vitamina E. 
 

Porção (g) para que a microalga 
seja considerada fonte 

Fotoperíodo 
(horas de claro : horas de escuro) 

α-TE 
(µg g-1 peso seco) excelente útil 

8:16 0,021 ± 0,009 238 79 
12:12 0,080 ± 0,020 63 21 
16:8 - - - 
24:0 - - - 

- Valores não calculados 

 

O tocoferol equivalente (α-TE) nas amostras de S. platensis variou de             

0,021 ± 0,009 a 0,080 ± 0,020 µg g-1 peso seco. Para que fosse considerada fonte excelente de 

vitamina E, as porções ingeridas deveriam ser no mínimo de 238 g ou 63 g, e para serem 

consideradas fontes úteis de vitamina E, deveriam ser ingeridas diariamente 79 ou 21 g 
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respectivamente. Com base nestes resultados, a recomendação de consumo seria considerada 

inviável para o consumidor. 

Segundo Ratnam et al. (2006), os antioxidantes estão emergindo como agentes 

profiláticos e terapêuticos, em virtude do sistema de defesa humano não estar completo sem 

os antioxidantes dietéticos, o que confirma a importância da ingestão diária destes compostos. 

Dessa forma, o consumo de antioxidantes apresenta vários benefícios, proporcionando uma 

melhoria na qualidade de vida da população. Os antioxidantes atuam interagindo com os 

radicais livres antes que estes possam reagir com as moléculas biológicas, evitando que 

ocorram as reações em cadeia ou prevenindo a ativação do oxigênio a produtos altamente 

reativos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Com a realização deste trabalho é possível concluir que a microalga Spirulina 

platensis obteve um excelente desenvolvimento em todas as condições de cultivo, mesmo 

com a contaminação que o cultivo de 16 h claro e 8 h escuro sofreu. O cultivo com 

fotoperíodo de 24 h de iluminação foi o que apresentou o desenvolvimento mais rápido em 

comparação com todas as condições de fotoperíodos executadas, atingindo a produtividade 

máxima com 7 dias de cultivo.  

O método cromatográfico e o sistema desenvolvido no presente trabalho foram 

ideais para a identificação e quantificação de β-caroteno e α-tocoferol. 

O β-caroteno foi detectado em todas as amostras analisadas e o cultivo submetido 

a 24 h de iluminação foi o mais adequado para produção de β-caroteno em laboratório. 

O teor de β-caroteno variou de acordo com a intensidade luminosa e a S. platensis 

cultivada com iluminação constante produziu uma quantidade que mais se aproximou do 

valor permitido pela legislação vigente no Brasil para ser utilizada como uma fonte útil do 

composto.  

O α-tocoferol foi detectado apenas nos fotoperíodos de menor duração da fase 

clara e em quantidades muito pequenas. As porções diárias de consumo necessárias para ser 

considerada fonte excelente ou útil são inviáveis para qualquer consumidor.  

Em nenhuma amostra analisada foi detectado δ-tocoferol. 
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