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RESUMO 

 

As ficocianinas são proteínas solúveis em água que funcionam como pigmentos acessórios e 

apresentam diversas propriedades, como ação imunoestimulante, efeito redutor do colesterol, 

efeitos anti-inflamatório, antiviral, anticâncer, antioxidante, além de aplicação como corante 

natural. O foco da produção comercial de ficocianina tem caído em maior parte sobre a 

microalga Arthrospira platensis. Essa cianofícea é rica em proteínas, vitaminas, aminoácidos 

essenciais, minerais, ácidos graxos essenciais, pigmentos antioxidantes, dentre outros. A 

aquicultura é uma atividade de grande importância, geradora de renda e produtora de proteína 

de qualidade para alimentação humana. No entanto, sua atividade gera grandes quantidades de 

efluentes com alta carga de nutrientes. O uso de efluentes aquícolas para a produção de 

microalgas é bastante empregado, gerando bons resultados no cultivo de diversas espécies. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de ficocianina pela microalga A. platensis 

cultivada em efluente piscícola. Para isto a microalga foi exposta à cultivo em meio 

Venkataraman modificado e efluente, proveniente de cultivo de tilápias do Nilo, em sistemas 

indoor e outdoor. Após o término dos cultivos a biomassa obtida foi exposta a processo de 

extração de ficocianina que consistiu no congelamento e descongelamento da biomassa úmida 

obtida do cultivo em sistema indoor e posterior extração em tampão acetato de sódio pH 5,0 

durante 48 h. A biomassa produzida no sistema outdoor foi seca a 60 ºC durante 24 h em 

estufa com recirculação de ar. A biomassa seca foi ressuspendida em tampão acetato de sódio 

pH 5,0 durante 48 h. Após isso, os extratos foram centrifugados a 4.700 rpm a 4 ºC durante 30 

min. O sobrenadante foi coletado e avaliado em espectrofotômetro nos comprimentos de onda 

de 280 nm, para proteínas, 615 nm, para ficocianina e 652, para aloficocianina. Após esse 

processo, os extratos brutos de ficocianina obtidos foram submetidos a purificação por 

cromatografia de troca iônica. Não houve diferença significativa entre o desempenho das 

algas cultivadas nas mesmas condições. No entanto, as algas expostas ao sistema outdoor 

mostraram resultados superiores. As concentrações de ficocianina foram superiores para os 

tratamentos que utilizaram o meio Venkataraman, enquanto que as proporções do pigmento 

encontradas nos tratamentos expostos ao sistema indoor foram maiores. O processo de 

purificação por cromatografia de troca iônica resultou em maiores concentrações do pigmento 

para as frações eluídas com NaCl 0,2 M para todos os extratos brutos de ficocianina. 

 

Palavras-chave: Ficobiliproteína. Extração. Cianofícea. 



 

ABSTRACT 

 

The phycocyanins are water-soluble proteins that function as accessory pigments and exhibit 

various properties, as immunostimulatin, cholesterol lowering effect, anti-inflammatory, 

antiviral, anticancer and antioxidant action, in addition to application as a natural dye. The 

focus of the commercial production of phycocyanin has fallen in most of the microalgae 

Arthrospira platensis. This cyanophyceae is rich in compounds as proteins, vitamins, essential 

amino acids, minerals, essential fatty acids, antioxidants, pigments, among others. 

Aquaculture is an activity of great importance, generating income and producing quality 

protein for human consumption. However, their activity generates large amounts of effluents 

with high nutrient load. The use of microalgae for aquaculture waste production is quite used, 

yielding good results in the cultivation of several species. This study aimed to evaluate the 

production of phycocyanin by A. platensis microalgae grown in fish effluent. For this, the 

microalgae was exposed to growing in Venkataraman modified medium and effluent from the 

Nile tilapia farming, in indoor and outdoor systems. After the end of the crop, the biomass 

obtained was exposed to phycocyanin extraction process, which consisted of freezing and 

thawing of wet biomass obtained from the culture in indoor system and subsequent extraction 

in sodium acetate buffer pH 5.0 for 48 h. The biomass produced in the outdoor system was 

dried at 60 ° C for 24 h in an oven with recirculating air. The dried biomass was resuspended 

in sodium acetate buffer pH 5.0 for 48 h. After that, the extracts were centrifuged at 4,700 rpm 

at 4 ºC for 30 min. The supernatant was collected and evaluated in a spectrophotometer at 280 

nm wavelength for proteins, 615 nm for phycocyanin,and and 652 nm for allophycocyanin. 

After this process, the crude extracts obtained from phycocyanin were subjected to 

purification by ion exchange chromatography. There wasnt significant difference between the 

performance of algae grown under the same conditions. However, algae exposed to outdoor 

system showed superior results. The phycocyanin concentrations were higher in the 

treatments that used Venkataraman medium, while the proportions of the pigment found in 

indoor systems were higher. The process of purification by ion exchange chromatography 

resulted in higher concentrations of pigment for fractions eluted with 0.2 M NaCl to all crude 

extracts of phycocyanin. 

 

Keywords: Phycobiliprotein. Extraction. Cyanobacteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As algas são seres autotróficos fotossintéticos de rápido crescimento, que 

possuem extrema importância para a produção primária dos oceanos e recursos hídricos 

continentais, produção de oxigênio (BERBEROGLU; GOMEZ; PILON, 2009), bem como na 

fixação de CO2 (CHISTI, 2007), chegando a consumir cerca de duas toneladas deste gás para 

produzir uma tonelada de biomassa (MALLICK et al., 2011), sendo responsáveis pela síntese 

de aproximadamente 50% de todo o carbono orgânico gerado no planeta Terra, durante o 

período de um ano (FIELD et al., 1998).  

O termo “alga”, muito embora considerado como não taxonômico, é utilizado 

largamente para englobar uma gama variada de organismos que compreende um grupo de 

vários filos (MOHAMED; HASHIM; RAHMAN, 2012). As microalgas, por sua vez, são 

organismos algais unicelulares, filamentosos ou coloniais, dotados de clorofila, dentre outros 

pigmentos, detentores da capacidade de realizar fotossíntese oxigênica, ou seja, um processo 

fotossintético que é capaz de utilizar a água como agente redutor, produzindo oxigênio 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001).  

Quanto à filogenia, as microalgas são compostas de espécies que podem 

apresentar estrutura celular procariótica ou eucariótica, antigas ou mais recentes, conforme o 

período em que surgiram no planeta (BASHAN; BASHAN, 2010). Compõem o grupo das 

procarióticas as Cyanophyta (cianofíceas) e Prochlorophyta. Já as eucarióticas pertencem 

principalmente às classes Bacilariophyceae (diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), 

Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos), Cryptophyceae (criptomônadas), Prasinophyceae e 

Chlorophyceae (algas verdes) (BICUDO; MENEZES, 2006). 

A caracterização taxonômica destes seres é tradicionalmente realizada por meio da 

análise de uma série de critérios, tais como, a natureza de seus pigmentos, a natureza química 

de seus produtos de reserva, os constituintes da parede celular e a sua estrutura celular básica 

(TOMASELLI, 2004). Além destes, aspectos citológicos e morfológicos, tais como o 

processo de formação do núcleo e divisão celular, a ocorrência de células flageladas e a 

estrutura dos flagelos, a presença e a caracterização do(s) cloroplasto(s), bem como a possível 

conexão entre o retículo endoplasmático e a membrana celular, por exemplo, também vêm 

sendo utilizados (HU, 2004; DERNER, 2006). 

  A civilização chinesa conta com relatos do uso de microalgas e cianofíceas 

como fonte alternativa de alimento, que datam de cerca de 2000 anos atrás. Entretanto, 

somente no decorrer dos últimos 50 anos a exploração comercial de algas começou a ser 
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praticada. Inicialmente, o foco era voltado para a produção de biomassa como fonte de 

proteínas, a análise sistemática de algas para os compostos bioativos e de produtos 

farmacêuticos também começou a ficar em evidência (HARWOOD; GUSCHINA, 2009). 

De acordo com Derner et al. (2006), a aplicação mais rotineira destes recursos tem 

sido na aquicultura, sendo imprescindíveis na produção de zooplâncton, larvas e juvenis de 

crustáceos e peixes, dentre outros diversos organismos forrageiros, em decorrência da 

facilidade de cultivo, ao tamanho adequado, acentuada velocidade de crescimento e alto teor 

de compostos importantes como vitaminas, aminoácidos essenciais, minerais, ácidos graxos 

essenciais e pigmentos antioxidantes (FERREIRA et al., 2008; PIÑERO; BERMEJO; 

VILLAR, 2001).  

No entanto, diversos estudos vêm sido realizados ao longo dos anos, 

possibilitando o aumento significativo do leque de aplicações destes organismos. O uso de 

sistemas microalgais para tratamento de águas residuais de origem doméstica ou de processos 

industriais vem se intensificando nos anos recentes (RIAÑO; HERNÁNDEZ; GARCÍA-

GONZÁLEZ, 2012; BORDEL; GUIEYSSE; MUÑOZ, 2009), bem como para detoxificação 

biológica, ou mesmo, como bioindicadores, para detecção de nutrientes e substâncias tóxicas, 

para remoção de metais pesados e outros compostos que venham a estar presentes no 

ambiente natural (MUÑOZ; GUIEYSSE, 2006).  

As aplicações desses organismos se estendem, ainda, por outras áreas, tais como, 

produção de moléculas com potencial atividade biológica, na agricultura com aproveitamento 

da biomassa como biofertilizante. Soma-se a isso, sua utilização na mitigação do efeito estufa, 

pela assimilação do dióxido de carbono (CO2), resultado da queima de combustíveis fósseis e 

das práticas agrícolas impróprias como, por exemplo, as queimadas (ROSA et al., 2015) .  

Além disso, a biotecnologia vem utilizando microalgas para diversos fins, tendo 

em vista sua imensa biodiversidade e consequente variabilidade na composição bioquímica, 

ainda aliada ao emprego de melhoramento genético e ao estabelecimento de tecnologias de 

cultivo em grande escala, o que vêm permitindo que estes seres sejam utilizados em diversas 

aplicações como, por exemplo, a extração de pigmentos como a ficocianina. Além disso, é 

possível a obtenção de óleo ricos em ácidos graxos de interesse nutricional como o ácido 

oléico e linoleico. Por fim, ainda possibilitam a produção de biocombustíveis como o 

biodiesel e o álcool (MIAO; WU, 2006; SCHENK et al., 2008; DERNER, 2006; 

ROSEMBERG et al., 2008; URI; TATYANA; MEIRA, 2010). 

A Cyanophyta Arthrospira platensis tem estado em grande evidência, devido 

principalmente ao seu grande potencial como suplemento alimentar natural, apresentando um 
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perfil de aminoácidos similar ao recomendado pela Organização para a Alimentação e 

Agricultura (FAO), sendo, reconhecidamente, uma importante fonte de aminoácidos 

essenciais, minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais e pigmentos antioxidantes, sendo 

explorada para alimentação humana, bem como animal, ajudando a otimizar o crescimento e 

intensificando a pigmentação de organismos cultivados (AMBROSI et al., 2008; TEIMOURI; 

AMIRKOLAIE; YEGANEH, 2013).  

Nas cianofíceas, os pigmentos fotoreceptores encontrados são a clorofila a, os 

carotenóides e as ficobiliproteínas. Estas ficobiliproteínas constituem um conjunto de 

proteínas que possuem coloração de cor intensa e que são participantes do processo 

fotossintético, tendo como característica principal sua solubilidade em água, sendo divididas 

em três grupos de acordo com a sua estrutura: ficocianinas, que possuem cor azul escura, 

aloficocianinas, que apresentam coloração azul esverdeada e ficoeritrinas, que por sua vez 

apresentam cor vermelha. A ficocianina, uma das ficobiliproteínas, possui particular interesse 

biotecnológico, pois pode ser utilizada como um corante natural além de que estudos têm 

associado a ela propriedades terapêuticas (ESTRADA et al., 2001; REDDY et al., 2003). 

Apesar de existirem diversos estudos a respeito da optimização da produção de 

ficocianina por diversos métodos, há necessidade de estudos que avaliem o potencial dos 

efluentes aquícolas para a produção de ficobiliproteínas.  

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de 

ficocianina a partir da biomassa de Arthrospira platensis cultivada em efluente piscícola.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cianofíceas  

 

A divisão Cyanophyta pertence ao reino das eubactérias, apresentando microalgas 

que possuem como forte característica a cor verde-azulada. Outras características importantes 

de serem mencionadas são a sua natureza procariótica e sua capacidade de realizar 

fotossíntese, apresentando aparato bioquímico para produção de carboidratos e ATP, 

resultando na produção de oxigênio molecular, podendo ainda ser dotadas de clorofila a, b, c, 

d e de ficobiliproteínas (GRAHAM; WILCOX, 2000). 

Além da falta de membrana nuclear, quando se fala da morfologia das cianofíceas, 

convém falar, também, da ausência de cloroplastos membranosos-limitados, retículo 

endoplasmático, mitocôndrias e aparelho de Golgi. As cianofíceas ainda podem apresentar 

uma grande diversidade de formas e arranjos, variando de estruturas cocóides unicelulares a 

bastões e até mesmo longos filamentos multicelulares e carecem de flagelo, porém as espécies 

filamentosas usualmente possuem motilidade deslizante que as possibilita migrar por 

superfícies úmidas (HOEK et al., 1995; PELCZAR; CHAN; KREIG, 1996).  

Quanto a sua distribuição, as cianofíceas são cosmopolitas, podendo ser 

encontradas nos mais diversos ambientes, desde ecossistemas marinhos, dulcícolas e até 

mesmo no solo. Ainda é possível encontrar espécies que possuem a capacidade de resistir à 

condições extremamente adversas, crescendo em locais de elevada temperatura, como fontes 

termais, por exemplo. Inclusive, devido a sua capacidade de fixar nitrogênio, acredita-se que 

as cianofíceas podem ter sido as primeiras colonizadoras de desertos, cavidades vulcânicas e 

regiões polares, onde trabalharam com os líquens na fixação do nitrogênio nas rochas 

(HENRIKSON, 1994). Algumas espécies ainda podem viver em íntima associação com 

protozoários, fungos e plantas superiores, provendo os nutrientes por intermédio de seus 

processos fotossintéticos e de fixação do nitrogênio (RICHMOND, 1990). 
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2.1.1 Arthrospira platensis 

 

2.1.1.1 Morfologia 

 

O gênero Arthrospira compreende um grupo de cianofíceas multicelulares e 

filamentosas. A espécie A. platensis é detentora de coloração verde-azulada e caracterizada 

por uma cadeia de células cilíndricas dispostas de forma helicoidal, denominadas como 

tricomas (Figura 1). Estas, por sua vez, podem variar quanto ao tamanho e morfologia, de 

acordo com as condições em que se encontram, mas possuindo, geralmente, cerca de 500 µm 

de comprimento e de 3 a 6 µm de diâmetro (AHSAN et al., 2008). 

 

Figura 1 - Aspecto helicoidal do tricoma de Arthrospira sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcador = 10 µm. 

Fonte: Sili, Torzillo e Vonshak, (2012), adaptado. 

 

Existem opiniões conflitantes no que se refere à denominação desta cianofícea, 

sendo anteriormente identificada como Spirulina platensis e somente após o ano de 1989, 

quando o gênero Arthrospira foi oficialmente incluído no Bergey’s Manual of Sistematic 

Bacteriology (CASTENHOLZ, 1989), sendo assim, diferenciado do gênero Spirulina. No 

entanto, esta denominação ainda é utilizada no meio comercial, ou mesmo em publicações 

científicas (RODRIGUES, 2008). 

O alongamento, ou crescimento, dos tricomas ocorre a partir de um processo de 

divisão celular intercalado ao longo de todo o filamento. Já a multiplicação celular ocorre 

apenas por fragmentação dos tricomas, em processo que se dá em correspondência com uma 

célula necridial. Em trabalho que visou estudar o mecanismos de divisão celular nas espécies 

A. maxima e A. fusiformis realizado por Tomaselli, Giovannetti e Margheri (1981), foi 
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possível perceber que este processo consiste na destruição do nefrídeo que, primeiramente, 

começa a ficar incolor, e finalmente bicôncavo devido ao colapso dos septos laterais. 

Algumas espécies do gênero apresentam, ainda, uma chamada bainha de 

mucilagem, muito embora esta seja geralmente ausente em populações planctônicas. Quando 

está presente, a bainha é incolor, possuindo forma de tubo, e envolta de forma adjacente ao 

tricoma, sendo aberta nas extremidades e englobando apenas um (KOMÁREK; HAUER, 

2013). Em ocasiões em que as condições não sejam adequadas, pode ocorrer um aumento na 

produção de mucilagem que concomita na formação de agregados com formato de um casulo 

que chega a englobar até quatro tricomas. Este processo parece ocorrer como uma forma de 

adaptação para lidar com condições em que a água não se encontra disponível, como em 

zonas semi-secas onde as microalgas estão frequentemente sujeitas a drenagem rápida em 

certos períodos do ano (SILI; TORZILLO; VONSHAK, 2012). 

 

2.1.1.2 Composição Química 

 

A. platensis apresenta um perfil de composição química bastante diversificado, 

produzindo uma gama de compostos de grande interesse. Assim, é possível adaptar e 

modificar as condições de cultivo com o intuito de otimizar a produção de substância de 

interesse comercial, tais como proteínas, ficocianina, clorofila a, β-caroteno, biomassa, 

vitaminas, polissacarídeos, ácido γ-linolênico, ou mesmo enzimas (AMBROSI et al., 2008). 

O uso de microalgas para a produção de compostos nutritivos tem tido uma abordagem 

crescente, tendo em vista que esses organismos conseguem produzir diversos nutrientes em 

proporções superiores às fontes convencionais, apresentando em alguns casos, qualidade 

superior. Na Tabela 1, observa-se a composição geral de diferentes fontes de alimentos 

explorados pelo homem.  
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Tabela 1 – Composição geral de diferentes fontes de alimentação humana (% matéria seca).  

Ingrediente Proteína (%) Carboidrato (%) Lipídio (%) 

Arthrospira sp. 60–71 13–16 6–7 

Anabaena cylindrica 43–56 25–30 4–7 

Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21 

Chlorella vulgaris 51–58 12–17 14–22 

Dunaliella salina 57 32 6 

Porphyridium cruentum 28–39 40–57 9–14 

Scenedesmus obliquus 50–56 10–17 12–14 

Synechococcus sp. 63 15 11 

Fermento de padeiro 39 38 1 

Carne 43 1 34 

Leite 26 38 28 

Arroz 8 77 2 

Soja 37 30 20 

Fonte: Spolaore (2006), adaptado. 

 

A produção de proteínas por esta espécie é bastante abordada na literatura, sendo 

encontrados resultados que, a depender das condições de cultivo, podem variar por volta de 

60 a 70% da matéria seca, sendo ainda capaz de sintetizar todos os aminoácidos, podendo 

assim, prover os oito aminoácidos essenciais aos seres humanos (AMBROSI et al., 2008; 

SABOYA, 2010). A Tabela 2 traz a composição de aminoácidos da A. platensis e A. máxima. 

 

Tabela 2 – Composição de aminoácidos essenciais de A. platensis e A. máxima. 

Aminoácidos 
A. platensis 

mg AA . g PTN-1 

A. maxima 

mg AA . g PTN-1 

Fenilalanina 53 49 

Histidina 22 17 

Isoleucina 67 60 

Leucina 98 87 

Lisina 48 41 

Metionina 25 20 

Treonina 62 49 

Triptofano 3 12 

Valina 71 63 

Fonte: Dillon, Phuc e Dubacq (1995), adaptado. 
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 As espécies deste gênero costumam apresentar uma alta quantidade de ácidos 

graxos poli-insaturados (PUFAs), chegando à proporção de 1,5 a 2% dos lipídios totais. A. 

platensis, em particular, apresenta um perfil de ácidos graxos rico em γ-linolênico, podendo 

chegar a 36% da quantidade total de PUFA’s, além de também fornecer o ácido linoleico, 

ácido estearidónico, ácido eicosapentaenóico, ácido docosahexaenóico e ácido araquidônico 

(AHSAN et al., 2008). A Tabela 3 traz os valores de ácidos graxos presentes na matéria seca 

da A. platensis. 

 

Tabela 3 – Perfil de ácidos graxos da A. platensis por porcentagem de matéria seca. 

Ácidos graxos Abreviação Teor 

Láurico 12:0 0,4 

Mirístico 14:0 0,4 

Miristoléico 14:1 0,2 

Palmítico 16:0 45,5 

Palmitoléico 16:1 9,5 

Hexadecadienóico 16:2 1,2 

Heptadecanóico 17:0 0,3 

Esteárico 18:0 1,3 

Oléico 18:1 3,8 

Linoléico 18:2 14,5 

α-linoléico 18:3 0,3 

α-lenolênico 18:3 21,3 

γ-linolênico 20:2 ND 

Eicosadienóico 20:3 0,4 

Fonte: Richmond (2004). 

 

Ainda, existem quantidades apreciáveis de minerais que contribuem com 7% do 

peso total, variando com o tipo de meio utilizado e com parâmetros como temperatura, pH, 

salinidade, dentre outros. Além de outros compostos de grande importância, como vitaminas, 

a exemplo da cianocobalamina (B12), pirodoxina (B6), riboflavina (B2), tiamina (B1), 

tocoferol (E) e fitonadiona (K), bem como altos níveis de carotenoides, especialmente o β-

caroteno, clorofila e ficobilinas, dentre outros (AHSAN et al., 2008).  
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2.1.1.3 Cultivo 

 

A. platensis é uma das espécies mais cultivadas mundialmente. Isso se dá por 

conta de características intrínsecas, tais como alta taxa de crescimento, rusticidade, facilidade 

na sua separação do meio de cultura, além de características nutricionais e biotecnológicas 

abordadas nessa trabalho (CHUNTAPA; POWTONGSOOK; MENASVETA, 2003).  

Os meios utilizados para o cultivo deste organismo, geralmente, possuem como 

constituintes principais fontes minerais de carbono, fósforo e nitrogênio. Uma caraterística 

marcante desta alga é a capacidade de se desenvolver em ambientes de alta alcalinidade, 

minimizando assim, as chances de contaminações no cultivo. Também se desenvolve bem em 

ambientes com temperatura por volta de 30 ºC e em ambientes com concentração salina de 30 

g L-1 ou superior, ou mesmo, em meios oligohalinos. Outro fatores ainda tem grande 

importância no cultivo dessa microalga, influenciando diretamente seu crescimento. 

Parâmetros como pH, salinidade, luminosidade, temperatura, presença de contaminantes, 

acúmulo de oxigênio e a presença de íons bicarbonato (MATSUDO, 2006.) 

As cianofíceas têm maior preferência por bicarbonatos como fonte de carbono, 

onde o pH ideal é aquele que assegura o maior deslocamento do equilíbrio químico no sentido 

de sua formação. Quando em baixa concentração as cianofíceas têm a capacidade de 

armazenar bicarbonato em seu meio intracelular (CORNET; DUSSAP; GROS, 1998).  

Um dos componentes que está em maior proporção no meio de cultivo é a fonte 

de nitrogênio, sendo o segundo elemento mais abundante, representando 7 a 10% do total 

(CORNET et al., 1992). As fontes convencionais de nitrogênio são o nitrato de potássio e o 

nitrato de sódio, no entanto, alguns trabalhos vêm sido realizados com o intuito de avaliar o 

uso de diferentes fontes de nitrogênio, como a uréia ou sais de amônio, tendo em vista seu 

preço mais acessível (LÉON, 2010). 

Dentre os fatores limitantes para a produção em larga escala da A. platensis, está o 

custo de produção, cujo preço dos nutrientes representa a maior proporção (TROTTA, 1981). 

Levando isto em consideração, diversos trabalhos têm buscado o uso de meios alternativos de 

custo mais acessível (LÉON, 2010; RIAÑO; HERNÁNDEZ; GONZÁLEZ, 2012). 

O uso de efluentes aquícolas tem se mostrado uma saída viável para o cultivo 

desta cianofícea, tendo em vista que ao término do processo produtivo os efluentes gerados 

possuem uma alta carga de matéria orgânica e nutrientes (HENRY-SILVA; CAMARGO, 2008; 

NEVES et al., 2013). Para a produção de 1 tonelada de tilápia do Nilo, são necessários cerca 
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de 128 kg de nitrogênio total. Além disso, apenas 30 kg são convertidos em biomassa pelo 

organismo, enquanto os 98 kg restantes são transformados em sobras ou excretas (CYRINO et 

al., 2010).  

 

2.2 Produção de pigmentos naturais 

 

A demanda por pigmentos tem aumentado, causando um aumento na procura por 

fontes naturais destes produtos. Pelo fato de serem seres fotossintetizantes, possuidoras de 

pigmentos, as algas têm sido bastante prospectadas para a produção destes compostos naturais, 

que são usados para diversos fins, tais como, aditivos para cosméticos, farmacêuticos, além de 

biocorantes alimentícios, dentre outros. O principal pigmento para este fim é a clorofila, que 

está presente em muitos produtos que usamos no dia a dia. Ademais, outros grupos de 

pigmentos de grande importância econômica são os carotenoides e as ficobiliproteínas, como 

a ficocianina e a ficoeritrina (HOSIKIAN et al., 2010). 

O mecanismo fotossintético de algumas algas fica situado em membranas, as 

quais levam o nome de tilacóides. Essas estruturas apresentam consideráveis variações em sua 

composição, podendo mudar conforme a espécie, ou ainda, em relação as variações de 

condições de cultivo, além de sua especificidade taxonômica. Na maioria das espécies, os 

tilacóides arranjam-se perifericamente em cerca de três a seis camadas paralelas. Já em outros 

organismos como em Arthrospira, os tilacóides são orientadas perpendicularmente no sentido 

da sua membrana celular (BECKER, 2004; BARSANTI; GUALTIERI, 2006). 

  Os tilacóides apresentam, em maior proporção de seus componentes, lipídeos, 

carotenoides, clorofila a e proteínas. Logo na superfície externa das membranas, estão 

presentes estruturas granulares estreitamente ligadas e que funcionam como um reservatório 

de compostos nitrogenados das células. Estas estruturas granulares são denominadas de 

ficobilissomos e funcionam como uma grande ferramenta que possui o intuito de maximizar a 

absorção de energia luminosa, pois estas estruturas conseguem aproveitar as faixas de 

absorção onde a clorofila a e os carotenóides não são efetivos. Essa capacidade dos 

ficobilissomos se deve à presença de subunidades denominadas ficobiliproteínas, onde 

cadeias polipeptídicas possuem centenas de grupos prostéticos, chamados bilinas, 

covalentemente ligados (BREJC et al., 1995; BERG et al., 2002; BECKER, 2004; 

BARSANTI; GUALTIERI, 2006; ERIKSEN, 2008). 
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As ficobiliproteínas são categorizadas em três classes principais, levando em 

consideração sua estrutura, sendo elas ficoeritrinas, ficocianinas e aloficocianinas. A 

ficocianina e a aloficocianina são as duas principais ficobiliprotéinas presentes na cianofícea 

A. platensis. Essas moléculas apresentam baixos pesos moleculares, sendo de 44 kDa para a c-

ficocianina e 38 kDa para a aloficocianina e coeficientes específicos da extinção molar de 73 

e 58 para a c-ficocianina e aloficocianina, respectivamente (BOUSSIBA; RICHMOND, 1979; 

BERMEJO et al., 2003). 

As ficobiliproteínas apresentam-se nos ficobilissomos de acordo com suas formas 

espectrais, sendo possível verificar hastes contendo ficoeritrina e ficocianina que emergem de 

um núcleo formado de aloficocianina e o núcleo central ligado à membrana tilacóide. As 

ficobiliproteínas que apresentam fluorescência em comprimentos de onda mais curto e mais 

energético, ficam situadas nas unidades periféricas dessas hastes, como a ficoeritrina, que 

possui coloração vermelha, com absorção máxima no comprimento de onda de 562 nm e 

emissão máxima no comprimento de 575 nm. Já as que apresentam fluorescência em maior 

comprimento de onda e menos energético, permanecem na porção central ou basal das hastes. 

Como a ficocianina, que apresenta coloração azul intensa, com absorção máxima no 

comprimento de onda de 620 nm e emissão máxima no comprimento de 647 nm. A 

aloficocianina, que possui coloração verde azulada, também fica situada na base, 

apresentando absorção máxima no comprimento de onda de 652 nm e emissão máxima de 

660 nm. Dessa forma, a transferência de energia nos complexos ocorre das pontas para o 

núcleo, por meio de um gradiente de energia, chegando finalmente até o receptor, clorofila a, 

na membrana tilacóide através da transferência de energia fluorescente (BREJC et al., 1995; 

BERG et al., 2002; BARSANTI; GUALTIERI, 2006; BECKER, 2008; SILVA, 2008; 

ERIKSEN, 2008). 

O ponto isoelétrico das ficobiliproteínas está contido no intervalo de pH entre 4,7 

e 5,5, estando elas carregadas negativamente a pH fisiológico. Na faixa de pH entre 5 e 7,5 a 

uma temperatura de 9 ± 1 ºC essas proteínas são bastante estáveis, tendo estabilidade durante 

longos períodos em temperaturas mais baixas. O efeito da temperatura sobre a estabilidade da 

ficocianina é bastante acentuado, havendo relatos de que a 30 ºC ela perde gradualmente sua 

estabilidade, a 40 ºC ela fica instável e a partir 50 ºC ela perde sua coloração característica 

(SILVA, 2008).  

O foco da produção comercial de ficobiliproteínas, como ficocianina e ficoeritrina, 

tem recaído em maior parte sobre os gêneros Arthrospira e Porphyridium, respectivamente. 
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Um crescente número de pesquisas tem demonstrado propriedades relacionadas aos 

benefícios à saúde e ampla aplicação farmacêutica. Ainda, as ficobiliproteínas são muito 

utilizadas em ensaios laboratoriais e pesquisas imunológicas, graças às suas propriedades, Por 

outro lado, é importante atentar para a finalidade da sua aplicação, considerando que muitos 

microorganismos apresentam algum tipo de toxicidade (BECKER, 2004; GRAHAM e 

WILCOX, 2000; SILVA, 2008; ERIKSEN, 2008). 

 

2.2.1 Processos de extração e purificação  

 

Na literatura existem relatos de diferentes procedimentos de extração de 

ficocianina de cianofíceas, nos quais são combinados diferentes métodos de rompimento da 

parede celular da alga, com a posterior extração das ficobiliproteínas. Geralmente as técnicas 

de extração envolvem a ressuspensão da biomassa algal úmida ou seca em meios aquosos, 

como água destilada ou tampões de caráter ácido, neutro ou básico (ABALDE et al., 1998; 

REIS et al., 1998; SABOYA, 2010). 

Vários aspectos devem ser considerados durante o processo de extração. Além das 

próprias especificidades de cada abordagem, existem outros fatores intrínsecos que devem ser 

levados em consideração. A temperatura da extração exerce fundamental importância sobre os 

rendimentos, tendo em vista que temperaturas mais elevadas decrescem o percentual de 

pigmento obtido. Além disso, fatores como o tipo de método de rompimento celular aplicado, 

o tipo de solvente utilizado, o tempo de extração e a relação biomassa solvente (SILVA, 2008).  

Quanto aos procedimentos de lise celular, os métodos mais aplicados são a ruptura 

sônica, tratamento enzimático, uso direto de solventes e o uso alternado de ciclos de 

congelamento e descongelamento. Estudos têm demonstrando que a utilização de 

congelamento e descongelamento está entre os métodos mais vantajosos. A quantidade de 

ciclos utilizados pode variar, sendo realizada desde apenas uma à diversas aplicações 

alternadas, com temperatura de congelamento podendo variar de -25 e -15 ºC e 

descongelamento entre 4 e 30 ºC (SARADA; PILLAI; RAVISHANKAE, 1999; SILVEIRA, 

2007; ERIKSEN, 2008; SILVA, 2008). 

Outro fator de severa importância dentro do processo produtivo do pigmento 

natural ficocianina é o seu grau de pureza. Esse parâmetro é utilizado para direcionar o uso do 

produto obtido. O grau de pureza é obtido pela razão entre a absorbância de uma amostra do 

pigmento entre 620 e 615 nm, relacionado à sua concentração, e a 280 nm, relacionado aos 

grupos amino presentes nas proteínas totais. As amostras de ficocianina com uma razão de 



25 

pureza de até 0,7 são consideradas de grau alimentício. As amostras com a razão até 3,9 são 

consideradas de grau reativo, enquanto valores superiores a 4,0 são consideradas de grau 

analítico (RITO-PALOMARES; NUNEZ; AMADOR, 2001).  

Apesar de existirem diversos métodos para separação e purificação de ficocianina, 

a maioria deles apenas é capaz de produzir um composto de grau alimentício ou reativo, 

existindo apenas alguns poucos métodos capazes de estabelecer um grau analítico 

(BOUSSIBA; RICHMOND, 1979). Na sua grande maioria, os procedimentos de purificação 

envolvem passos como precipitação, centrifugação, diálise, cromatografia de troca iônica, 

cromatografia de filtração em gel, dentre outros. No entanto, o escalonamento para uma 

produção em nível comercial se torna difícil, tendo em vista que os custos da purificação 

representam de 50 a 90% dos custos totais. Assim é necessário o desenvolvimento de 

estratégias que permitam o barateamento do custo produtivo. A precipitação com sulfato de 

amônio, combinada com uma variedade de princípios cromatográficos, foi empregada em 

alguns trabalhos, resultando na obtenção de ficocianina com grau alimentício, reativo e 

analítico. A extração com duas fases aquosas seguidas de cromatografia de troca iônica foi 

recentemente relatada por apresentar ficocianina extremamente pura, com razão A620/A280 = 

6,69 (PATIL et al., 2006; ERIKSEN, 2008; SILVA, 2008; SARADA; PILLAI; 

RAVISHANKAE, 1999; SILVEIRA, 2007). 

 

2.2.2 Aplicações 

 

Alguns autores evidenciam a crescente demanda de corantes naturais para 

aplicação no setor alimentício. Isso deve-se, principalmente, pela toxicidade que alguns 

corantes sintéticos apresentam, sendo em alguns casos cancerígenos e em outros, gerando 

alergias em indivíduos susceptíveis. Problemas como esses, não encontrados no uso de 

biocorantes, no entanto, sua aplicação em produtos alimentícios também encontra algumas 

restrições. A oferta de pigmentos naturais não é capaz de suprir toda a demanda, além de não 

existir uma grande variedade na gama de cores disponíveis. Além disso, especificamente 

quanto ao uso da ficocianina, existe uma limitação no que se refere à escassa possibilidade de 

aplicação, já que alimentos azuis não são muito atrativos. Alguns países asiáticos e europeus 

já usam a ficobiliproteínas, mas ainda encontram algumas restrições em mercados como os 

Estados Unidos da América, exemplificam alguns autores (SPOLAORE et al., 2006; 

BERMEJO; PIÑERO; VILAR, 2008; ERIKSEN, 2008). 
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A ficocianina apresenta características e algumas propriedades ainda em fase de 

prospecção, no entanto, diversos estudos vêm apresentando resultados satisfatórios, 

principalmente no que se refere ao estímulo do sistema imunológico, ao efeito redutor do 

colesterol, aos efeitos anti-inflamatório, antiviral, anticâncer e principalmente, como um 

poderoso antioxidante (SPOLAORE et al., 2006; BERMEJO; PIÑERO; VILAR, 2008; 

ERIKSEN, 2008).  

Por conta de sua poderosa capacidade fluorescente, a ficocianina também vem 

sendo utilizada para marcações biológicas. Sendo utilizada em anticorpos, receptores e outras 

moléculas bioativas, para realização de experimentos com diagnósticos e microscopia de 

fluorescência (ERIKSEN, 2008). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção da microalga Arthrospira platensis  

 

As cepas da microalga A. platensis, utilizada neste experimento, foram obtidas no 

Laboratório de Planctologia do Centro de Biotecnologia Aplicada à Aquicultura – 

CEBIAQUA do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará 

Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Ceará, onde também foram realizados os 

cultivos. 

 

3.2 Cultivo da microalga 

 

O experimento foi dividido em duas fases. A primeira foi caracterizada pelo 

cultivo da microalga em sistema indoor, sendo a segunda, por um outdoor. A primeira etapa 

consistiu no cultivo de A. platensis em ambiente laboratorial, onde a alga foi cultivada em 

meio Venkataraman modificado, sendo utilizada a uréia como fonte de nitrogênio e uma 

concentração de NaCl de 5 g.L-1. Cada tratamento foi dividido em quatro repetições. Os 

cultivos foram realizados de forma estacionária (OHSE et al., 2009) em recipientes de 18 L 

úteis, submetidos à uma temperatura de 25 ± 1 ºC, aeração constante com um fluxo de ar de 

3,0 ± 1,0 L ar min-1 e iluminação constante provida por duas lâmpadas de 40 W que 

produziam 78,1 µE.cm-2.s-1.  

A segunda fase foi dimensionada de forma a conceber condições de produção em 

escala de caráter comercial. Essa etapa consistiu no cultivo da microalga em meio 

Venkataraman modificado, e efluente piscícola adicionado de NaCl (5 g.L-1). A produção da 

cianofícea foi realizada em sistemas externos abertos com recirculação de água e um volume 

útil de 3.500 L, cada.  

 

3.2.1 Preparo do inóculo 

 

Anteriormente ao início dos cultivos, foram preparados inóculos transferindo-se 1 

L de um cultivo pré-estabelecido para erlenmeyer com capacidade útil de 3 L, sendo o volume 

máximo aferido pela adição de meio. Após dois dias cada cultura foi transferida para um 

recipiente de vidro com volume de nove litros, sendo adicionado meio periodicamente até a 

capacidade máxima ser atingida. A cultura foi mantida à temperatura constante de 25 ± 1 ºC e 
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sob iluminação constante de 78,1 µE.cm-2.s-1, provida por duas lâmpadas fluorescentes de 40 

W, até que a cultura atingisse valores de densidade celular semelhantes ao cultivo pré-

estabelecido. Este procedimento foi seguido para todos os tratamentos. As microalgas foram 

inoculadas em uma densidade óptica inicial de 0,123 ± 0,004, para cada tratamento.  

 

3.2.2 Preparo dos meios de cultura 

 

Para o preparo do meio químico os reagentes foram pesados, macerados e 

gradativamente adicionados e dissolvidos em água doce, sendo o meio posteriormente 

autoclavado a 120 ºC durante 15 minutos. Logo em seguida, o meio foi armazenado em um 

recipiente de polietileno com um volume 100 L, onde foi submetido a uma forte e constante 

aeração por 24 horas para homogeneização e decloração adequadas da solução. Após esse 

período, para o cultivo em ambiente externo, o meio foi transferido para o sistema que já 

estava preenchido com água comum.  

O efluente foi adquirido a partir de um cultivo de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus), realizado em tanques de alvenaria protegidos da incidência direta de raios solares. 

O efluente foi, ao término do cultivo, drenado e filtrado por telas sintéticas com abertura de 

malha de 60 µm, para a remoção da possível presença de zooplâncton e detritos. 

Posteriormente, foi adicionado cloreto de sódio e logo em seguida o meio foi autoclavado a 

120 ºC durante 15 minutos. Para o cultivo em ambiente externo, o efluente, foi drenado e 

deixado em repouso por 72 horas, para a decantação da matéria orgânica. Posteriormente, foi 

realizada a adição de NaCl (5 g.L-1) e transferência para o sistema onde o cultivo ocorreu. Por 

conta do elevado volume dos sistemas externos, não foi viável realizar a autoclavagem e 

filtragem dos meios.  

A composição do meio Venkataraman está disposta na Tabela 4, enquanto que a 

concentração inicial de compostos nitrogenados e fosfatados do efluente está na Tabela 5 e a 

concentração inicial de compostos nitrogenados e fosfatados do meio Venkataraman está na 

Tabela 6.  

 

 

 

 

 

 



29 

Tabela 4 - Meio Venkataraman modificado para cultivo de A. platensis, em sistema indoor. 

Reagente Concentração (g.L-1) 

NaCl 5 

NaHCo3 10 

Uréia 1 

Superfosfato triplo 0,1 

Fonte: Venkataraman e Becker (1985), adaptado. 

 

Tabela 5 - Caracterização da concentração inicial dos compostos nitrogenados e fosfatados presentes 

no efluente de tilápia do nilo utilizado para os cultivos de A. platensis, em sistemas indoor e outdoor. 

Composto Concentração (mg.L-1) 

Amônia 2,4 

Nitrito 0,9 

Nitrato 9,7 

Fosfato 5,6 

Fonte: dados do experimento. 

 

Tabela 6 - Caracterização dos valores médios da concentração inicial de compostos nitrogenados e 

fosfatados presentes no meio Venkataraman utilizado para os cultivos de A. platensis, em sistemas 

indoor e outdoor. 

Composto Concentração (mg.L-1) 

Amônia 6,0 

Nitrito 0.2 

Nitrato 28.4 

Fosfato 6.2 

Fonte: dados do experimento. 

 

3.2.3 Avaliação de parâmetros abióticos 

 

Para a avaliação do potencial hidrogeniônico (pH), foi utilizado um medidor de 

bancada digital. O aferimento da temperatura foi realizado através de sensor acoplado a 

oxímetro digital portátil, sendo expressa em graus Celsius (°C).  
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Para a caracterização do efluente utilizado, foi realizada uma avaliação dos 

compostos nitrogenados presentes, que foi feita por espectrofotometria em aparelho Hach DR 

2700™. As análises foram feitas de acordo com os procedimentos recomendados pelo 

fabricante. A concentração de amônia presente nos meios foi averiguada através do método de 

Nessler. Para a quantificação dos nitritos, foi utilizado o método da diazotação. Para dosagem 

de nitratos foi utilizado o processo de redução de cádmio. Para a caracterização do fósforo 

total, foi utilizado método de digestão com persulfato ácido. 

 

3.2.4 Parâmetros de crescimento algal 

 

O acompanhamento do cultivo foi realizado por meio de espectrofotometria em 

aparelho Hach DR 2700™, sendo realizadas coletas dos cultivos em alíquotas de 10 mL, que 

foram analisadas no comprimento de onda de 680 nm, para avaliação da absorbância.  

Também foi realizada a contagem do número de tricomas em alíquotas de 5 µL, 

através de varredura em lâmina de vidro em microscópio óptico comum com aumento de 100 

vezes, dependendo do comprimento dos filamentos. 

Os valores médios de absorbância e respectivos números de tricomas, obtidos nos 

cultivos indoor, foram submetidos a análises de correlação e regressão, considerando um 

nível de significância (α) igual a 5%, através do programa BioEstat 5.3. 

Para os cultivos outdoor, os valores de densidade óptica no comprimento de onda 

de 680 nm, foram substituídos na equação 6, descrita por Coelho (2012) ao avaliar o 

crescimento da A. platensis em sistema integrado com o cultivo de tilápias do Nilo.  

 

DC (tricomas.mL-1) = [(DO680 + 0,127) / 0,179] x 105 (1) 

 

Onde: 

DC = densidade óptica; 

DO680 = densidade óptica no comprimento de onda de 680 nm.  

 

Para obtenção dos valores de produção e produtividade em biomassa seca, foram 

retiradas alíquotas no início e final dos cultivos. Foi utilizada a equação 1, para o cálculo de 

produtividade.  
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P = (Xi – X0).ti-1 (2) 

 

Onde: 

P = produtividade (g·L-1·dia-1);  

X0 = biomassa inicial (g·L-1);  

Xi = biomassa no tempo i (g·L-1); 

ti = intervalo de tempo (dia) entre X0 e Xi. 

 

3.2.5 Coleta e secagem das microalgas   

 

Após o completo desenvolvimento da microalga nos sistemas, foi realizada a 

coleta da biomassa por filtragem do cultivo em telas de 60 µm, sendo então, submetida à 

lavagem com água deionizada para retirada do sal.  

Para a obtenção da biomassa seca, a alga úmida foi seca em estufa com circulação 

de ar a 60 ºC por 24 h. A biomassa seca foi pesada para a obtenção do rendimento (g.L-1) e 

produtividade (g.L-1.dia-1). 

 

3.3 Extração de ficocianina da microalga Arthrospira platensis 

 

O processo de extração da ficocianina, foi realizado através de diferentes passos. 

Para a biomassa produzida nos sistemas indoor, primeiramente foi realizada a lavagem, com 

água destilada, com o intuito de eliminar o excesso de sais. A seguir, a biomassa lavada foi 

congelada a -18 °C durante um período de 24 horas. Após esse período, a biomassa foi 

descongelada à temperatura de 4 °C. Em seguida, 3 g do material úmido descongelado de 

cada tratamento, foi pesado e hidratado com 100 mL de solução tampão acetato de sódio 0,1 

M, pH 5,0. Para a extração, a mistura foi deixada sob agitação constante por 48 horas em 

temperatura ambiente. Após a extração, a mistura foi então centrifugada 4.700 rpm, a 4 ºC, 

durante 30 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi separado e posteriormente 

dialisado exaustivamente contra água destilada, para então, ser realizada a cromatografia de 

troca iônica.  

Para a biomassa produzida nos sistemas outdoor, foi realizada a secagem à 60 ºC 

em estufa com circulação de ar, durante 24 horas. Após a obtenção do material seco, 3 g 

foram hidratadas em 100 mL de solução tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5. Para a extração, 

a mistura foi deixada sob agitação constante por 48 horas em temperatura ambiente. Após a 
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extração, a mistura foi então centrifugada 4.700 rpm, a 4 ºC, durante 30 minutos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi separado e posteriormente dialisado exaustivamente contra 

água destilada, para então, ser realizada a cromatografia de troca iônica. 

 

3.3.1 Determinação da concentração de ficocianina, grau de pureza do extrato e do 

rendimento da extração   

 

A concentração de ficocianina nos extratos foi determinada de acordo com 

Bennett e Bogorad (1973) utilizando a seguinte equação:   

 

CF = (ABS615 – 0,474(ABS652))  

          5,34 

(3) 

 

Onde: 

CF = concentração de ficocianina (mg.mL-1);  

ABS615 = leitura da absorbância da amostra no comprimento de onda de 615 nm; 

ABS652 = leitura da absorbância da amostra no comprimento de onda de 652 nm.  

O grau de pureza do extrato de ficocianina foi determinado de acordo com Abalde 

et al. (1998), através da equação 3:    

 

 
(4) 

 

Onde:  

PE = grau de pureza do extrato; 

ABS615 = leitura da absorbância da amostra no comprimento de onda de 615 nm; 

ABS280 = leitura da amostra a 280nm.  
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O rendimento da extração foi calculado utilizando equação 4:   

 

 (5) 

 

Onde: 

R = rendimento da extração em %;  

CF = concentração de ficocianina (mg.mL-1); 

V = volume do tampão (mL);  

BS = biomassa seca. 

 

3.4 Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-celulose 

 

Para purificação da ficocianina extraída da microalga A. platensis cultivada em 

diferentes condições, foi realizado um processo de cromatografia de troca iônica em coluna de 

gel DEAE-celulose. Para realização do procedimento, a coluna foi, previamente, equilibrada 

com o tampão utilizado na extração, acetato de sódio 0,1 M; pH 5. Posteriormente, foram 

aplicados no topo da coluna 3 mL do extrato bruto da ficobiliproteína (SOARES, 2005). O 

fluxo da coluna foi anteriormente ajustado para 1 mL.min-1, sendo coletadas frações de 1 mL. 

A eluição da coluna foi realizada passo a passo, utilizando o tampão com NaCl nas 

concentrações 0,2; 0,5 e 1,5 M. A presença da ficocianina, aloficocianina e proteínas foram 

monitoradas por espectrofotometria, nos comprimentos de onda de 615, 652 e 280 nm, 

respectivamente (SILVEIRA, et al., 2007). 

 

3.5 Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) simples. Nos casos 

em que houve diferença significativa, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

de Tukey (p≤0, 05), para o nível de 5%. Os testes foram realizados com auxílio do software 

BioEstat 5.3. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Cultivo de Arthrospira platensis em sistema indoor 

 

Por meio de monitoramento da densidade óptica dos cultivos por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 680 nm e da contagem de tricomas em 

alíquotas de 5 µL, ao longo dos dias de cultivo, foi possível avaliar a correlação entre esses 

dois fatores, estabelecer as equações das regressões lineares e traçar as curvas de crescimento 

das diferentes condições de cultivo da microalga marinha. As Figuras 2 e 3 trazem as relações 

entre os parâmetros supracitados, para cada cultivo de A. platensis em sistema indoor.  

 

Figura 2- Relação entre os valores médios de absorbância e número de tricomas em 5µL do cultivo de 

A. platensis cultivada em efluente piscícola em sistema indoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados do experimento. 

 

Os valores médios de absorbância (x) e número de tricomas (y), obtidos a partir 

dos cultivos em diferentes meios, mostraram fortes correlações lineares para um nível de 

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

lineares, exibidas na tabela 7, que também traz os coeficientes de determinação (R²) para os 

cultivos indoor. Vários autores têm relatado a existência de correlação entre a absorbância e a 

concentração celular nos cultivos de A. platensis (ALBUQUERQUE, 2008; SABOYA, 2010; 

COELHO, 2012). 
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Figura 3 - Relação entre os valores médios de absorbância e número de tricomas em 5µL do cultivo de 

A. platensis cultivada em efluente piscícola em sistema indoor. 

 

Fonte: dados do experimento.  

 

Tabela 7 – Equações de regressão linear e coeficientes de determinação (R²) entre os valores de 

absorbância no comprimento de onda de 680nm e a contagem de tricomas da A. platensis cultivada em 

sistemas indoor. 

Tratamentos Equações de regressão linear R² 

Ventakaraman indoor Y = 836,8*DO680 – 70,748 0,8917 

Efluente indoor Y = 970,98*DO680 – 78,58 0,9218 

Fonte: dados do experimento. 

 

 A partir da substituição dos valores de densidade óptica observados, ao longo do 

cultivo, nas equações de regressão linear obtidas a partir dos respectivos cultivos, foi possível 

calcular as concentrações celulares e traçar as curvas de crescimento para cada cultivo indoor. 

As Figuras 4 e 5 trazem as curvas de crescimento para os cultivos indoor. 



36 

 

Figura 4 - Curva de crescimento de A. platensis cultivada em efluente piscícola em sistema indoor. 

 

Fonte: dados do experimento. 

  

Figura 5 - Curva de crescimento de A. platensis cultivada em meio Venkataraman em sistema indoor. 

 

Fonte: dados do experimento. 

 

Para os cultivos outdoor também foi realizado o monitoramento da densidade 

óptica por espectrofotometria em comprimento de onda de 680 nm. No entanto, não foi 

possível estabelecer a relação entre absorbância e número de tricomas. Para isso, foi utilizada 

a equação 6, descrita por Coelho (2012). As Figuras 6 e 7 trazem as respectivas curvas de 
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crescimento.  

 

Figura 6 - Curva de crescimento de A. platensis cultivada em efluente piscícola, em sistema outdoor. 

 

Fonte: dados do experimento. 

 

Figura 7 – Curva de crescimento de A. platensis cultivada em meio Venkataraman em sistema outdoor. 

 

Fonte: dados do experimento. 

 

 

Ao acompanhar o cultivo de algas em meios enriquecidos, geralmente é possível 

observar fases de desenvolvimento distintas. A primeira fase é chamada de estacionária, lag, 

ou mesmo, de espera. Nela, o crescimento algal é reduzido, devido a adaptações fisiológicas 
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às condições de cultivo. A fase posterior é chamada de exponencial, ou log, onde os 

organismos já estão adaptados ao novo meio, havendo uma duplicação da densidade celular 

em intervalos regulares de tempo. A terceira fase é onde acontece a desaceleração do 

crescimento algal relativo, que ocorre devido a depleção dos nutrientes. À medida em que 

ocorre maior redução dos nutrientes e concomitante acúmulo de metabólitos no meio, a taxa 

de crescimento se iguala à taxa de mortalidade, mantendo a população constante por um 

determinado período, caracterizando assim, a fase estacionária. Ao fim, por ocorrer o 

completo esgotamento dos nutrientes e pela presença acentuada de metabólitos tóxicos, o 

cultivo entra na fase de morte, resultando em uma significativa redução da população algal 

(PELCZAR; CHAN; KREIG, 1996; LOURENÇO, 2006; HERNADEZ et al., 2009). 

Ao analisar a curva de crescimento da A. platensis cultivada no tratamento 

efluente indoor, observa-se que não ocorreu fase de indução, havendo imediata fase de 

crescimento exponencial, que durou até o 4º dia de cultivo. Logo após, deu-se início à fase de 

redução do crescimento relativo, que por sua vez durou até o 12º dia de cultivo, antecedendo 

o início da fase estacionária, período onde ocorreu a coleta da biomassa para realização do 

processo de extração de ficocianina.  

A curva de crescimento que caracteriza o cultivo indoor da cianofícea em meio 

Venkataraman modificado, apresentou uma fase de indução, que perdurou até o 5º dia de 

cultivo, sendo logo após, seguida da fase de crescimento exponencial, que durou até o 7º dia 

de cultivo, que antecedeu a fase estacionária. A coleta da biomassa para a extração, também, 

ocorreu neste período.  

O cultivo da microalga marinha em efluente piscícola em sistema outdoor, foi 

caracterizado por uma curva de crescimento que mostrou uma rápida fase de indução, com 

duração de apenas um dia, seguida de uma fase de crescimento exponencial com duração de 

um dia, também. A partir desse período deu-se início à fase de redução do crescimento 

relativo. Nesta fase, foi realizada a coleta de biomassa para extração de ficocianina.  

O desenvolvimento da cianofícea no cultivo outdoor em meio Venkataraman, 

apresentou uma curva caracterizada por uma rápida fase de indução, que durou apenas um dia, 

seguida de uma fase exponencial que durou até o quarto dia de cultivo, iniciando aí, a fase de 

redução d crescimento relativo, fase em que se realizou as coletas de biomassa para extração 

de ficocianina. 

As etapas do desenvolvimento de uma microalga, são influenciadas pela relação 

dinâmica entre os diferentes parâmetros do cultivo. Fatores como, concentração de nutrientes, 

temperatura, pH, salinidade, fotoperíodo, intensidade luminosa, dentre outros, desempenham 
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fundamental importância, podendo afetar, diversificadamente, as características de um cultivo 

(NEDBAL et al., 2008; MATSUDO, 2006).  

Outro fator de importância é a fonte de nitrogênio presente no meio. A uréia em 

meio alcalino sofre rápida dissociação liberando amônia e CO2. A amônia é melhor absorvida 

pelas microalgas, tendo em vista que seu metabolismo demanda um menor gasto energético, 

em detrimento a fontes de nitrogênio que utilizam sais de nitrato, por exemplo (SASSANO, 

2004; MATSUDO, 2006). A Figura 8 traz esquema comparativo da relação de gasto 

energético da absorção da amônia entre essas duas fontes. 

Figura 8 - Esquema comparativo da assimilação da amônia proveniente da uréia e nitrato de sódio. 

 

Fonte: Matsudo (2006). 

 

Saboya (2010), ao avaliar o efeito de diferentes fotoperíodos sobre o perfil de 

carotenoides na microalga A. platensis cultivada em meio Venkataraman, identificou que o 

uso de iluminação constante pode aumentar a duração do período da fase lag, indicando a 

possível ocorrência de fotoinibição. Lee, Erickson e Yang (1987), utilizando uréia como fonte 

de nitrogênio, perceberam que os maiores ganhos bioenergéticos ocorreram em condições de 

menor intensidade luminosa, enquanto o fenômeno oposto ocorreu em condições de maior 

intensidade de luz. 

Nogueira (2012), ao avaliar o uso dessa mesma cianofícea para o tratamento de 

efluentes de tilapicultura, encontrou curva de crescimento com uma reduzida fase de indução. 

O mesmo foi encontrado por Silva (2013), ao cultivar a microalga Chlorella vulgaris em 

efluentes de carcinicultura e tilapicultura.  

A produtividade máxima atingida em ambos os cultivos internos foi semelhante, 

apresentando valores de 56.913 e 50.926 tricomas.mL-1, para os tratamentos Venkataraman 
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indoor e efluente indoor, respectivamente. No entanto, é bastante pronunciada a diferença do 

tempo de cultivo necessário para atingir a produtividade máxima. Para o cultivo no meio 

sintético foram necessários sete dias para alcançar a produtividade máxima, enquanto que no 

cultivo em meio orgânico, a cultura chegou na densidade máxima em doze dias. Ou seja, o 

cultivo em meio Venkataraman indoor foi aproximadamente 42% mais rápido. 

Nos cultivos externos a maior produtividade foi encontrada no tratamento 

Venkataraman outdoor que apresentou 433.520 tricomas.mL-1. Já o tratamento efluente outdoor 

mostrou uma produtividade máxima de 426.257 tricomas.mL-1. Os valores de produtividade 

encontrados nos tratamentos expostos à condições externas também não mostraram diferenças 

significativas. No entanto, como nos cultivos internos, o tratamento que utilizou efluente 

como meio de cultura, demorou um tempo maior para atingir esses patamares de 

produtividade, levando em torno de 13 dias para isso. Já o tratamento que utilizou o meio 

Venkataraman, levou 9 dias, sendo assim, 31% mais rápido. A Tabela 8 traz dados referentes 

aos resultados dos parâmetros cinéticos do cultivo da cianofícea nos sistemas desse 

experimento, bem como os parâmetros abióticos observados. 
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Tabela 8 - Parâmetros abióticos e cinéticos dos cultivos de A. platensis exposta aos diferentes sistemas. 

Parâmetros 
Venkataraman 

indoor 

Efluente 

indoor 

Venkataraman 

outdoor 

Efluente  

outdoor 

Iluminância  

(µE.cm-2.s-1) 
78,1 78,1 1.450 1.450 

pH 9,2 ± 0,11 8,37 ± 0,17 9,5 ± 0,1 8,7 ± 0,2 

Temperatura 

(ºC) 
25 ± 1 25 ± 1 30,4 ± 1,9 30,4 ± 1,9 

Produção final 

(g.L-1) 
0,077 ± 0,0200a 

0,074 ± 0,0047a 0,148 ±0,0197b 0,140 ± 0,0217b 

Produtividade 

(g.L-1.dia-1) 
0,008 ± 0,0006ab 0,005 ± 0,0001a 0,011 ± 0,0010b 0,008 ± 0,0007 ab 

Letras diferentes representam diferença estatística (p≤0,05). 

Fonte: dados do experimento. 

 

Os resultados obtidos para a produção final, aferida no dia da colheita das 

microalgas, foram 0,077 ± 0,0283 g.L-1 e 0,074 ± 0,0047 g.L-1, para os tratamentos 

Venkataraman indoor e efluente indoor; 0,148 ± 0,0197 g.L-1 e 0,140 ± 0,0297 g.L-1, para os 

tratamentos Venkataraman outdoor e efluente outdoor. Não ouve diferença estatística entre os 

rendimentos em biomassa seca para os tratamentos expostos às mesmas condições. No 

entanto, os valores de biomassa alcançados para os tratamentos externos foram superiores.  

Os valores de produção final encontrados nos cultivos indoor deste trabalho foram 

bastante similares aos encontrados por Coelho (2014), ao avaliar o crescimento da A. platensis 

em efluente gerado pelo cultivo de tilápias. O autor encontrou rendimentos de biomassa seca 

que variaram de 0,063 ± 0,030 g.L-1 a 0,090 ± 24,51 g.L-1. Já os resultados encontrados 

para os cultivos outdoor do atual experimento, foram superiores. Nogueira (2012) obteve 

valores superiores aos encontrados no presente trabalho, ao cultivar a mesma cianofícea 

utilizando efluente de tilapicultura em sistema interno, chegando a um rendimento final de 

0,22 g.L-1. 

No presente trabalho, os valores de produtividade encontrados foram de 0,008 ± 

0,0006 g.L-1.dia-1 e 0,005 ± 0,0001 g.L-1.dia-1 para os tratamentos Venkataraman indoor e 

efluente indoor, respectivamente, e 0,011 ± 0,001 g.L-1.dia-1 e 0,008 ± 0,0007 g.L-1.dia-1 para 

os tratamentos Venkataraman outdoor e efluente outdoor, respectivamente. Os resultados 
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obtidos para esse parâmetro não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05), com exceção dos tratamentos Venkataraman outdoor e efluente indoor, que 

diferiram entre si (p≤0,05). Vale salientar que é preciso ter cuidado ao avaliar este parâmetro, 

tendo em vista que ele sofre influência direta do tempo de cultivo. Assim, devemos levar em 

consideração as diferentes eficiências quanto ao tempo de cultivo dos diferentes tratamentos. 

 Coelho (2014) encontrou valores de produtividade de 0,004 ± 0,002 g.L-1.dia-1, 

0,006 ± 0,0006 g.L-1.dia-1 e 0,006 ± 0,002 g.L-1.dia-1. Os resultados encontrados no presente 

estudo foram semelhantes ou superiores aos encontrados pelo supracitado autor. Reichert et al. 

(2006) encontraram produtividades de 0,160 a 0,690 g L-1 dia-1, valores esses, mais 

expressivos que os encontrados no presente trabalho.  

Vem crescendo a quantidade de estudos que avaliam a viabilidade do cultivo de 

microalgas em sistemas de baixo custo. Tendo em vista que os meios de cultura representam 

grandes custos no processo produtivo, a sua substituição por meios alternativos pode ser 

viável. Diversos trabalhos vêm avaliando o cultivo da presente cianofícea em diferentes 

modalidades de águas residuais, sejam estas provenientes de indústrias, agricultura, ou mesmo, 

aquicultura (MEZZOMO et al., 2010; OLGUÍN, 2012; EL-KASSAS; HENEASH; HUSSEIN, 

2015; RUIZ-MARTINEZ et al., 2012). 

Ao se avaliar os tratamentos expostos às mesmas condições, pode-se perceber que 

a microalga obteve resultados semelhantes, tanto quanto à concentração celular, quanto à 

produtividade e à produção. Dessa forma, o uso de efluente proveniente da produção aquícola 

de tilápias foi tão eficaz quanto o meio Venkataraman, conferindo uma produção da microalga 

A. platensis bastante similar, dentre os mesmos tratamentos. O uso de sistema outdoor se 

mostrou mais eficaz.  

A uréia tem sido utilizada como alternativa às fontes comuns de nitrogênio, com o 

principal intuito de minimizar os custos das operações de produção. O seu emprego apresenta, no 

entanto, alguns pontos negativos, pois sua hidrólise em condições alcalinas produz amônia sob a forma 

não ionizada, gerando perdas significativas por processos de volatilização, diminuindo a 

disponibilidade de nutrientes para o crescimento algal, além do risco de produzir concentrações 

tóxicas pros organismos. Por isso, a aplicação desses nutrientes na produção em massa exige controle 

de adição (MATSUDO et al., 2009).  

Ao longo do tempo, diversos meios têm sido desenvolvidos e testados visando a 

maximização da produção de A.platensis. Um dos mais utilizados é o meio sintético Zarrouk (1966), 

que reconhecidamente confere resultados bastante satisfatórios. No entanto, o custo elevado do meio 

acaba que dificultando a escalonagem do cultivo, por conta do aumento dos custos de produção 

(MULITERNO et al., 2005). Os custos de produção inerentes ao cultivo dessa cianofícea giram em 
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torno de oito a quinze dólares por quilograma de biomassa seca. Esses valores são elevados quando 

comparados a outros insumos, como as fontes de proteínas que são tradicionalmente utilizadas, por 

entre as quais, a farinha de peixe e soja, que giram em torno de um dólar por quilograma. Tendo em 

vista essa problemática, de grande importância, o desenvolvimento de tecnologias e estratégias que 

permitam a otimização da produção em larga escala desta microalga é relevante (JIMÉNEZ; COSSÍO; 

NIELL, 2003; LEE; LEE, 2002).  

 

4.2 Extração de ficocianina de Arthrospira platensis 

 

Após o término do processo produtivo as biomassa adquiridas dos respectivos 

tratamentos, foram submetidas a extração do pigmento ficocianina. Os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 9. 

Ao término do procedimento de extração, foram obtidos aproximadamente 98 mL 

de extrato bruto para cada extração. As concentrações de ficocianina nos extratos 

apresentaram valores de 0,32 ± 0.0002 mg.mL-1 e 0,16 ± 0,0067 mg.mL-1 para os tratamentos 

Venkataraman indoor e efluente indoor, respectivamente, e 1,21 ± 0,0078 mg.mL-1 e 0,47 ± 

0,0025 mg.mL-1 para os tratamentos Venkataraman outdoor e efluente outdoor, 

respetivamente. Dentro de cada condição, os tratamentos expostos ao meio Venkataraman 

obtiveram melhores resultados. De uma forma geral, as concentrações do pigmento 

encontradas para os cultivos outdoor foram mais significativas. No entanto, deve ser levado 

em consideração o uso de diferentes tipos de biomassa para a extração. Essa relação será 

melhor abordada posteriormente. 

Ao avaliar a concentração do pigmento por matéria seca, são observados 

resultados de 64,4 ± 0,0370 mg.g-1 e 31, 7 ± 1,3704 mg.g-1, para os tratamentos Venkataraman 

indoor e efluente indoor, respectivamente, e 39,6 ± 0,2550 mg.g-1 e 15,3 ± 0,0810 mg.g-1 para 

os tratamentos Venkataraman outdoor e efluente outdoor, respectivamente. Os resultados 

encontrados para o meio Venkataraman, em ambos sistemas, foram superiores, mais uma vez, 

aos obtidos nos tratamentos com efluente. Quando se compara os sistemas, percebe-se que os 

cultivos indoor mostraram uma produção por matéria seca melhor. Os resultados mais 

expressivos foram encontrados no tratamento Venkataraman indoor, seguido do 

Venkataraman outdoor, efluente indoor e efluente outdoor, nessa ordem. 
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Tabela 9 - Resultados das concentrações de ficocianina no extrato, concentração de ficocianina por 

biomassa seca, do grau de pureza do extrato e dos rendimentos obtidos. 

 
Venkataraman 

indoor 

Efluente 

indoor 

Venkataraman 

outdoor 

Efluente  

outdoor 

Ficocianina 

(mg.mL-1) 
0,32 ± 0.0002a 0,16 ± 0,0067b 1,21 ± 0,0078c 0,47 ± 0,0025d 

Ficocianina 

(mg.g-1) 
64,4 ± 0,0370a 31,7 ± 1,3704b 39,6 ± 0,2550c 15,3 ± 0,0810d 

Rendimento  

(%) 
10,51 ± 0,0060a 5,18 ± 0,2237b 40,40 ± 0,1202c 15,61 ± 0,2227d 

Grau de pureza 

do extrato 
2,88 ± 0,0010a 1,89 ± 0,0628b 0,74 ± 0,0024c 0,36 ± 0,0021d 

Letras diferentes representam diferença estatística (p≤0,05). 

Fonte: dados do experimento. 

 

Os rendimentos obtidos nas extrações foram de 10,51 ± 0,0060 % e 5,18 ± 

0,2237 %, para os tratamentos Venkataraman indoor e efluente indoor, respectivamente, e 

40,40 ± 0,1202 % e 15,61 ± 0,2227 %, para os tratamentos Venkataraman outdoor e efluente 

outdoor. Os resultados encontrados para os tratamentos expostos ao meio Venkataraman, 

foram mais significativos, para ambas as condições de cultivo. No entanto, os tratamentos 

outdoor obtiveram melhores respostas. De um modo geral, o maior rendimento foi encontrado 

no meio Venkataraman outdoor e o pior, no efluente indoor, não havendo diferença estatística 

entre os tratamentos Venkataraman indoor e efluente outdoor (p>0,005). Vale ressaltar que 

esse parâmetro leva em consideração as concentrações de ficocianina obtidas nos extratos 

brutos, em relação à quantidade de biomassa e solvente utilizados.   

O grau de pureza dos extratos obtidos foi de 2,88 ± 0,0010 e 1,89 ± 0,0628 para os 

tratamentos Venkataraman indoor e efluente indoor, respectivamente, e 0,74 ± 0,0024 e 0,36 

± 0,0021 para os tratamentos Venkataraman outdoor e efluente outdoor, respectivamente. 

Todos os valores encontrados apresentaram diferença estatística (p≤0,05). Quando 

comparamos por sistemas, observamos que o sistema indoor obteve os melhores graus de 

pureza. Quando comparamos os meios, o meio Venkataraman se mostrou mais eficiente, em 

ambas as condições. 

Os valores aqui encontrados estão de acordo com os obtidos por outros autores, 

que encontraram variadas concentrações de ficocianina. Silva (2008) após realizar extração do 
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pigmento por ciclos de congelamento e descongelamento e uso de tampão fosfato de pH 7,5 

obteve quantidade de ficocianina por biomassa seca igual a 27,8 mg.g-1 e 12,75 mg.g-1, ao 

usar o mesmo método e tampão com pH 6,1. Eriksen (2008) ao avaliar o processo de extração 

de ficocianina a partir de biomassa úmida, liofilizada, seca ao sol e seca em estufa, encontrou 

extratos com concentrações de 1,09 ± 0,32 mg.mL-1, 1,33 ± 0,16 mg.mL-1, 1,25 ± 0,02 

mg.mL-1, 0,24 ± 0,03 mg.mL-1, respectivamente. Outros trabalhos, estudando rompimento 

celular por choque osmótico com sulfato de amônio e acetato, apontam as concentrações de 

23,7 mg.g-1 e 46 mg.g-1 (NIU et al., 2007; SILVEIRA et al., 2007). E ainda, Santiago-Santos 

et al. (2004) e Soni et al. (2006), reportaram valores de ficocianina de 0,5 e 2 mg.g-1, 

utilizando outras microalgas, como Calothrix sp. e Oscillatoria quadripunctulata, 

respectivamente. 

Molina (2011), ao avaliar a extração dessa ficobiliproteína a partir de 5 g de 

biomassa liofilizada, encontrou resultados que variaram de 0,06 mg.mL-1 a 1,28 mg.mL-1 por 

extrato bruto por extração, sendo que das quatro espécies avaliadas, a presente cianofícea 

mostrou os melhores resultados, sendo necessário, no entanto, realizar um total de 10 ciclos 

de extração. Ao todo, o autor conseguiu extrair 167,6 mg do pigmento, representando 3,35% 

do peso total da biomassa utilizada. Chen et al. (2006), bem como Sarada, Pillai e 

Ravishankar (1999), conseguiram chegar a concentrações de 140 mg.g-1 e 190 mg.g-1, 

respectivamente, com extração por congelamento/descongelamento.  

A concentração final de ficocianina é fortemente influenciada pelo método de 

extração. Na literatura existem relatos de diversos métodos de extração, que por sua vez, 

combinam diferentes passos. Além da quantidade, a qualidade é fortemente influenciada pela 

seleção do método adequado de extração. Métodos que combinam ciclos sucessivos de 

congelamento e descongelamento têm sido relatados como os mais eficazes, produzindo 

ficocianina em concentração e qualidade adequadas. Quando fez uso desse método, Silva 

(2008) detectou apenas um pico de absorção de ficocianina, enquanto que ao realizar extração 

por homogeneização utilizando gral e pistilo ou French press, por exemplo, apontam mais 

outros dois picos em 680 e 430 nm, indicando a contaminação de clorofila ocasionada pela 

desintegração das células da microalga.  

Fatores intrínsecos ao cultivo também devem ser levados em consideração. A 

composição celular das microalgas tende a variar de acordo com a fase em que o cultivo se 

encontra. Dessa forma é importante avaliar bem a fase de colheita, com o intuito de assegurar 

uma produtividade máxima do pigmento. Estudos citam que o melhor momento para a coleta 

de biomassa para extração de metabólitos é a fase exponencial (PELCZAR; CHAN; KREIG, 
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1996; HO; CHEN; CHANG, 2012; MANDAL; MALLICK, 2009; XIE et al., 2015). Neste 

trabalho a coleta foi realizada no final da fase de declínio do crescimento relativo, tendo em 

vista a ocorrência prematura dessa fase. Sendo assim, foi mais plausível esperar pelo término 

da fase de redução de crescimento relativo, para uma maior produção de biomassa e melhor 

aproveitamento do meio. Esse fato pode ter prejudicado a produção de ficocianina, tendo em 

vista que essa pertence a uma família de ficobiliproteínas que passaram a desempenhar um 

papel secundário, atuando como um composto de armazenamento de nitrogênio, que é 

reassimilado pela alga em momentos de necessidade, para que seja possível a manutenção do 

metabolismo microalgal (ERIKSEN, 2008; XIE et al., 2015) 

 Também é preciso levar em consideração que o processo de secagem pode levar a 

uma perda de 20 a 50% da concentração de ficocianina (Oliveira et al., 2009). Isso se deve 

provavelmente, pela posição periférica da ficobiliproteína no ficobilissomo na membrana 

tilacóide, o que pode atribuir maior sensibilidade ao calor (DOKE, 2005). Silveira et al. (2007) 

evidenciaram que o grau de pureza do extrato bruto obtido a partir da microalga Arthrospira 

platensis, foi influenciada pela temperatura, sendo que altas temperaturas resultaram em 

redução da pureza, facilitando a extração de outras proteínas. Tendo em vista que a 

concentração de ficocianina seja minimamente afetada pela temperatura, o aumento da mesma 

não melhora a extração de pigmento. 

 Dessa forma, tanto o grau de pureza, quanto a concentração final de ficocianina 

obtidos a partir da biomassa seca dos cultivos externos pôde ter sofrido uma queda. Além 

disso, neste trabalho foram encontrados baixos rendimentos para quase todos os tratamentos. 

Entretanto, pudemos observar que as concentrações de pigmento aqui encontradas estavam 

em concordância com os valores encontrados na literatura. Dessa forma, fica evidenciado, que 

dentro destas condições, ainda é possível otimizar o processo produtivo da ficocianina. 

 

4.2.1 Purificação do extrato bruto de ficocianina extraído da microalga Arthrospira 

platensis  

 

A cromatografia realizada com o extrato bruto de ficocianina extraído da 

microalga obtida do tratamento efluente indoor mostrou que a maior quantidade de pigmentos 

foi encontrada na fração eluída com NaCl 0,2 M, representando um rendimento de 48% do 

pigmento purificado. A Figura 9 apresenta o perfil cromatográfico obtido nessa purificação. A 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414018197#b0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414018197#b0100
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414018197#b0140
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Tabela 10 apresenta a análise das frações purificados pelo processo cromatográfico do extrato 

bruto de ficocianina obtido no supracitado tratamento. 

 

Figura 9 - Cromatografia de troca iônica em coluna DEAE-celulose do extrato bruto de ficocianina 

obtido da microalga Arthrospira platensis cultivada em sistema indoor utilizando efluente piscícola 

como meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados do experimento 
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Tabela 10 - Análise das frações obtidas pelo processo de purificação por cromatografia de troca iônica 

do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento efluente indoor. 

Fração eluída com NaCl 0,2 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,004 0,382 1,0 0,004 

2 0,007 0,646 1,0 0,007 

3 0,006 0,554 1,0 0,006 

4 0,006 0,614 1,0 0,006 

5 0,006 0,846 1,0 0,006 

6 0,006 1,579 1,0 0,006 

7 0,006 2,125 1,0 0,006 

8 0,006 1,333 1,0 0,006 

9 0,009 1,576 1,0 0,009 

10 0,018 0,990 1,0 0,018 

11 0,019 1,170 1,0 0,019 

12 0,014 0,837 1,0 0,014 

13 0,101 6,279 1,0 0,101 

14 0,006 0,270 1,0 0,006 

15 0,003 0,137 1,0 0,003 

16 0,003 0,131 1,0 0,003 

17 0,001 0,040 1,0 0,001 

18 0,009 0,543 1,0 0,009 

19 0,001 0,032 1,0 0,001 

20 0,000 0,021 1,0 0,000 

21 0,001 0,047 1,0 0,001 

Total    0,23 

Fonte: dados do experimento. 

 

A cromatografia realizada com o extrato bruto de ficocianina extraído da 

microalga obtida do tratamento Venkataraman indoor mostrou que a maior quantidade de 

pigmentos foi, também, encontrada na fração eluída com NaCl 0,2 M. A fração eluída com 

NaCl 0,2 M apresentou rendimento de purificação de 35% do pigmento utilizado. Já a fração 

eluída com NaCl 0,5, apresentou 0,4% de rendimento. A Figura 10 traz o perfil 

cromatográfico obtido nessa purificação. 
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Figura 10 - Cromatografia de troca iônica em coluna DEAE-celulose do extrato bruto de ficocianina 

obtido da microalga Arthrospira platensis cultivada em sistema indoor utilizando meio Venkataraman. 

Fonte: dados do experimento. 

 

As Tabelas 11 e 12 trazem a análise das frações purificadas pelo processo 

cromatográfico do extrato bruto de ficocianina obtido no supracitado tratamento, nas frações 

de eluição com NaCl 0,2 e 0,5 M, respectivamente. 
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Tabela 11 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,2 M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento 

Venkataraman indoor. 

 Fração eluída com NaCl 0,2 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da 

fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,001 0,538 1,0 0,001 

2 0,003 1,050 1,0 0,003 

3 0,008 1,268 1,0 0,008 

4 0,015 1,796 1,0 0,015 

5 0,000 0,236 1,0 0,000 

6 0,025 2,235 1,0 0,025 

7 0,026 2,040 1,0 0,026 

8 0,001 2,882 1,0 0,001 

9 0,062 4,088 1,0 0,062 

10 0,069 3,282 1,0 0,069 

11 0,050 3,000 1,0 0,050 

12 0,032 2,052 1,0 0,032 

13 0,018 1,124 1,0 0,018 

14 0,010 0,782 1,0 0,010 

15 0,007 0,509 1,0 0,007 

16 0,005 0,356 1,0 0,005 

17 0,003 0,245 1,0 0,003 

18 0,002 0,169 1,0 0,002 

19 0,002 0,143 1,0 0,002 

20 0,001 0,091 1,0 0,001 

21 0,001 0,095 1,0 0,001 

22 0,001 0,059 1,0 0,001 

23 0,001 0,080 1,0 0,001 

Total    0,34 

Fonte: dados do experimento. 
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Tabela 12 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,5M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento 

Venkataraman indoor. 

 Fração eluída com NaCl 0,5 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da 

fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,000 0,032 1,0 0,000 

2 0,001 0,073 1,0 0,001 

3 0,000 0,022 1,0 0,000 

4 0,000 0,077 1,0 0,000 

5 0,000 0,016 1,0 0,000 

6 0,001 0,302 1,0 0,001 

7 0,000 0,041 1,0 0,000 

8 0,000 0,000 1,0 0,000 

9 0,000 0,026 1,0 0,000 

Total    0,004 

Fonte: dados do experimento. 

 

A cromatografia realizada com o extrato bruto de ficocianina extraído da 

microalga obtida do tratamento efluente outdoor mostrou que a maior quantidade de 

pigmentos foi, também, encontrada na fração eluída com NaCl 0,2 M. A fração eluída com 

NaCl 0,2 M apresentou rendimento de purificação de 54% do pigmento utilizado. Já a fração 

eluída com NaCl 0,5, apresentou 14% de rendimento. A Figura 11 traz o perfil cromatográfico 

obtido nessa purificação. 
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Figura 11 - Cromatografia de troca iônica em coluna DEAE-celulose do extrato bruto de ficocianina 

obtido da microalga Arthrospira platensis cultivada em sistema outdoor utilizando efluente piscícola 

como meio. 

 

 
Fonte: dados do experimento. 
 

 

As Tabelas 13 e 14 trazem a análise das frações purificadas pelo processo 

cromatográfico do extrato bruto de ficocianina obtido no supracitado tratamento, nas frações 

de eluição com NaCl 0,2 e 0,5 M, respectivamente. 
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Tabela 13 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,2M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento efluente 

outdoor. 

Fração eluída com NaCl 0,2 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,003 0,152 1,0 0,003 

2 0,004 0,257 1,0 0,004 

3 0,003 0,222 1,0 0,003 

4 0,006 0,731 1,0 0,006 

5 0,004 0,366 1,0 0,004 

6 0,004 0,318 1,0 0,004 

7 0,007 0,433 1,0 0,007 

8 0,004 0,563 1,0 0,004 

9 0,018 1,156 1,0 0,018 

10 0,045 1,814 1,0 0,045 

11 0,055 2,429 1,0 0,055 

12 0,065 2,000 1,0 0,065 

13 0,065 2,953 1,0 0,065 

14 0,052 2,120 1,0 0,052 

15 0,044 1,701 1,0 0,044 

16 0,036 1,370 1,0 0,036 

17 0,035 1,699 1,0 0,035 

18 0,035 1,992 1,0 0,035 

19 0,041 1,754 1,0 0,041 

20 0,040 1,831 1,0 0,040 

21 0,041 1,887 1,0 0,041 

22 0,033 2,410 1,0 0,033 

23 0,027 1,703 1,0 0,027 

24 0,022 1,435 1,0 0,022 

25 0,017 1,187 1,0 0,017 

26 0,013 1,070 1,0 0,013 

28 0,012 1,183 1,0 0,012 

28 0,011 1,137 1,0 0,011 

29 0,011 0,879 1,0 0,011 

30 0,009 0,779 1,0 0,009 

31 0,006 0,746 1,0 0,006 

32 0,006 0,588 1,0 0,006 

Total    0,77 

Fonte: dados do experimento. 
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Tabela 14 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,5 M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento efluente 

outdoor. 

Fração eluída com NaCl 0,5 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,006 1,4 1,0 0,006 

2 0,007 0,8 1,0 0,007 

3 0,008 0,7 1,0 0,008 

4 0,006 1,3 1,0 0,006 

5 0,006 1,1 1,0 0,006 

6 0,006 0,9 1,0 0,006 

7 0,008 1,0 1,0 0,008 

8 0,007 1,2 1,0 0,007 

9 0,019 1,0 1,0 0,019 

10 0,027 1,1 1,0 0,027 

11 0,022 0,9 1,0 0,022 

12 0,018 0,8 1,0 0,018 

13 0,014 0,8 1,0 0,014 

14 0,012 0,8 1,0 0,012 

15 0,008 0,5 1,0 0,008 

16 0,005 0,3 1,0 0,005 

17 0,002 0,3 1,0 0,002 

18 0,003 0,5 1,0 0,003 

19 0,002 0,2 1,0 0,002 

20 0,002 0,2 1,0 0,002 

Total    0,19 

Fonte: dados do experimento. 

 

A cromatografia realizada com o extrato bruto de ficocianina extraído da 

microalga obtida do tratamento Venkataraman outdoor mostrou que a maior quantidade de 

pigmentos foi, também, encontrada na fração eluída com NaCl 0,2 M. A fração eluída com 

NaCl 0,2 M apresentou rendimento de purificação de 37% do pigmento utilizado. Já a fração 

eluída com NaCl 0,5 M, apresentou 4,3% de rendimento. A Figura 12 traz o perfil 

cromatográfico obtido nessa purificação. 
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Figura 12 - Cromatografia de troca iônica em coluna DEAE-celulose do extrato bruto de ficocianina 

obtido da microalga Arthrospira platensis cultivada em sistema outdoor utilizando meio 

Venkataraman. 

Fonte: dados do experimento. 

 

 

As Tabelas 15 e 16 trazem a análise das frações purificadas pelo processo 

cromatográfico do extrato bruto de ficocianina obtido no supracitado tratamento, nas frações 

de eluição com NaCl 0,2 e 0,5 M, respectivamente. 
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Tabela 15 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,2M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento 

Venkataraman outdoor. 

Fração eluída com NaCl 0,2 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,026 0,872 1,0 0,026 

2 0,027 1,583 1,0 0,027 

3 0,023 2,679 1,0 0,023 

4 0,019 1,163 1,0 0,019 

5 0,015 1,348 1,0 0,015 

6 0,013 1,646 1,0 0,013 

7 0,011 0,835 1,0 0,011 

8 0,011 1,298 1,0 0,011 

9 0,008 1,156 1,0 0,008 

10 0,035 2,103 1,0 0,035 

11 0,099 4,012 1,0 0,099 

12 0,141 6,417 1,0 0,141 

13 0,151 6,658 1,0 0,151 

14 0,142 5,719 1,0 0,142 

15 0,108 5,193 1,0 0,108 

16 0,075 3,571 1,0 0,075 

17 0,056 3,878 1,0 0,056 

18 0,046 2,981 1,0 0,046 

19 0,032 3,818 1,0 0,032 

20 0,033 3,958 1,0 0,033 

21 0,039 3,656 1,0 0,039 

22 0,057 4,767 1,0 0,057 

23 0,056 3,924 1,0 0,056 

24 0,054 4,790 1,0 0,054 

25 0,046 3,697 1,0 0,046 

26 0,042 7,125 1,0 0,042 

28 0,031 3,772 1,0 0,031 

28 0,024 4,629 1,0 0,024 

29 0,016 1,897 1,0 0,016 

30 0,017 2,327 1,0 0,017 

31 0,017 3,353 1,0 0,017 

32 0,011 2,412 1,0 0,011 

33 0,015 2,645 1,0 0,015 

34 0,013 1,532 1,0 0,013 

35 0,013 1,674 1,0 0,013 

36 0,010 1,594 1,0 0,010 

37 0,008 1,577 1,0 0,008 

Total    1,54 

Fonte: dados do experimento. 
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Tabela 16 - Análise das frações obtidas pela eluição com NaCl 0,5M no processo de purificação por 

cromatografia de troca iônica do extrato bruto de ficocianina obtida a partir do tratamento 

Venkataraman outdoor. 

Fração eluída com NaCl 0,5 M 

Tubos 
Ficocianina 

(mg.mL-1) 
Pureza 

Volume da fração 

(mL) 

Ficocianina 

(mg) 

1 0,009 0,7 1,0 0,009 

2 0,011 0,9 1,0 0,011 

3 0,014 1,7 1,0 0,014 

4 0,015 1,3 1,0 0,015 

5 0,013 0,9 1,0 0,013 

6 0,020 1,3 1,0 0,020 

7 0,023 1,7 1,0 0,023 

8 0,003 1,1 1,0 0,003 

9 0,004 0,8 1,0 0,004 

10 0,004 5,7 1,0 0,004 

11 0,004 7,8 1,0 0,004 

12 0,010 3,6 1,0 0,010 

13 0,009 1,2 1,0 0,009 

14 0,008 1,7 1,0 0,008 

15 0,008 2,4 1,0 0,008 

16 0,008 0,4 1,0 0,008 

17 0,006 0,8 1,0 0,006 

18 0,004 0,4 1,0 0,004 

19 0,004 1,1 1,0 0,004 

Total    0,18 

Fonte: dados do experimento. 

 

 Dessa forma, observa-se que em todos extratos a maior quantidade de pigmentos 

foi purificada nas frações eluídas com o NaCl 0,2 M. Soares (2005), ao realizar procedimento 

de purificação de ficocianinas por cromatografia de troca iônica, utilizando o NaCl nas 

concentrações 0,5; 1,6 e 2,0 M, encontrou os resultados mais significativos nas frações eluídas 

com a menor concentração. Já Molina (2011) observou as maiores concentrações de pigmento 

ao realizar a eluição com NaCl 0,1 e 0,2 M, corroborando com os resultados encontrados 

neste trabalho. A vantagem em realizar sais de menores concentrações para purificação está na 

redução dos custos e maior facilidade em retirar os vestígios do sal por processos de diálise, 

por exemplo. 

A escolha adequada dos métodos de purificação é de fundamental importância, 

pois é sabido que os gastos com processos de purificação de ficocianina giram em torno de 50 

a 90% dos custos totais de produção (PATIL; RAGHAVARAO, 2007). Além disso, o valor 

agregado do produto final é fortemente influenciado pela etapa de purificação, tendo em vista 

que os preços podem variar de três a vinte e cinco dólares por miligrama para o pigmento 
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bruto, podendo chegar a valores como mil e quinhentos dólares por miligrama, para o 

pigmento purificado (SPOLAORE et al., 2006). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O uso de efluente piscícola para o cultivo de Arthrospira platensis foi eficaz, 

conferindo produção final semelhante ao meio Venkataraman, no entanto, aumentou o tempo 

de cultivo necessário para alcançar os valores máximos. Também foi possível concluir que, 

quando exposta ao cultivo em sistema externo, a microalga obteve melhor desempenho. 

As concentrações de ficocianinas extraídas da biomassa produzida em efluente 

foram significantes, porém, inferiores às encontradas na biomassa produzida em meio 

Venkataraman.  

As quantidades maiores de pigmento purificado, por meio de cromatografia de 

troca iônica, foram obtidas nas frações eluídas com NaCl 0,2 M. 
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