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 RESUMO 

POSSA, Thais Magalhães. Aphanothece microscopica Nägeli e a influência das  

razões C/N e N/P quando cultivada no efluente da indústria de laticínios. 2016. 

82f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e 
Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
O setor industrial de laticínios movimenta a economia brasileira. Contudo, são 
responsáveis pelo elevado consumo de água e geração de efluentes com elevada 
carga orgânica. O lançamento do efluente do leite em corpos hídricos pode causar 
alterações tanto de caráter físico, quanto químico e/ou biológico no ambiente. Dessa 
maneira, surgem tecnologias inovadoras capazes de remover simultaneamente 
carbono e nitrogênio, recuperando insumos e enegia. Dentro deste cenário, o 
presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito das razões C/N e N/P na 
cinética de crescimento da Aphanothece microscopica Nägeli, bem como na 
remoção de compostos do efluente de laticínios. Logo, foi realizada a caracterização 
do efluente quanto aos parâmetros pH, DQO, N-NTK, fósforo total e sólidos 
suspensos. Os cultivos foram conduzidos heterotroficamente em biorreatores tipo 
coluna de bolhas, em sistema descontínuo, com capacidade de 4,5 L, fotoperíodo de 
12 horas, pH ajustado a 7,6, aeração contíua, operando na temperatura de 30ºC, 
com concentração celular inicial de 200 mg. L-1, retirado na fase exponencial de 
crescimento do cultivo em meio padrão BG11 (após 120 horas). Os cultivos foram 
realizados com o ajuste das razões C/N e N/P do efluente, tomando como base as 
relações DQO/N-NTK e N-NTK e P-PO4-3 previamente determinadas no efluente. A 
razão C/N foi ajustada com glicose e a N/P com fosfato dissódico. Foram realizados 
9 experimentos, em triplicata, totalizando 27 experimentos seguindo um 
planejamento fatorial (32). As variáveis independentes foram as razões C/N  e N/P 
sob os níveis (20,40,60) e (5,10,15), respectivamente. O maior potencial de cultivo 
foi quando utilizou-se a condição 2 (C/N 20, N/P 10), onde foram registradas 
eficiências de remoção de DQO (94,70%), N-NTK (83,33%) e fósforo total (66,66%). 
Em relação as variáveis cinéticas, a concentração celular máxima de 1045 mg. L-1, 
velocidade máxima específica de crescimento de 0,250 h-1 e tempo de geração 
correspondendo a 2,77 h e tempo de batelada para atingir a máxima concentração 
celular de 6h,  revelam a influência das razões C/N e N/P pela Aphanothece. 
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ABSTRACT 
 

POSSA, Thais Magalhães. Aphanothece microscopica Nägeli and the influence 
of the C/N and N/P ratios when grown in effluent from the dairy industry. 2016. 
82f. Course Completion Work (TCC). Graduation in Environmental and Sanitary 
Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 
The dairy industry moves the Brazilian economy. However, they are responsible for 
high water consumption and generation of effluents with high organic load. The 
release of milk effluent into water bodies can cause physical, chemical and / or 
biological changes in the environment. In this way, innovative technologies emerge 
capable of simultaneously removing carbon and nitrogen, recovering inputs and 
energy. Within this scenario, the objective of the present work was to study the effect 
of the C/N and N/P ratios on the growth kinetics of Aphanothece microscopica Nägeli, 
as well as on the removal of compounds from the dairy effluent. Therefore, the 
characterization of the effluent in the parameters pH, COD, N-NTK, total phosphorus 
and suspended solids was carried out. The cultures were conducted heterotrophically 
in bubble column bioreactors, in a discontinuous system, with a capacity of 4.5 L, 
photoperiod of 12 hours, adjusted to pH 7.6, continuous aeration, operating at a 
temperature of 30ºC, with 200 mg·L-1 of cyanobacterial inoculum, removed in the 
exponential growth phase of the culture in BG11 standard medium (after 120 hours). 
The cultures were performed with the adjustment of the C/N and N/P ratios of the 
effluent, based on the relationships COD/N-TKN and N-TKN and P-PO4-3 priory 
defined in the effluent. The C/N ratio was adjusted with glucose and N/P with 
disodium phosphate. 9 experiments were performed in triplicate, totaling 27 
experiments following a (32) factorial design. The independent variables were C/N 
and N/P ratios under the levels (20,40,60) and (5,10,15), respectively. The highest 
potential of cultivation was when condition 2 (C/N 20, N/P 10) was used, where COD 
removal efficiencies (94.70%), N-NTK (83.33%) and Total phosphorus (66.66%) was 
registered. Regarding kinetic variables, the maximum cell concentration of 1045 mg. 
L-1, growth rate maximum speed of 0.250 h-1 and generation time corresponding to 
2.77h, and batch time to reach a maximum concentration of 6 hours, shows the 
influence of C/N and N/P ratios by Aphanothece. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de laticínios se caracteriza por gerar grande quantidade de 

efluente que apresenta uma alta carga de compostos nitrogenados, matéria orgânica 

e sólidos suspensos totais, destes dos quais, quando são diretamente lançados no 

meio ambiente, podem causar a eutrofização dos corpos de água receptores 

(CONTRERAS et al., 2000; GUERRERO et al., 1997). 

Nesse sentido, o sistema de tratamento de efluentes visa atender as 

exigências do desenvolvimento sustentável, de forma a controlar o lançamento 

direto das águas residuárias, sendo necessário providenciar ações à proteção do 

meio ambiente, como reciclagem e valorização dos compostos poluentes, para 

manter os padrões de qualidade das águas superficiais e subterrâneas (RUSSO, 

2011).  

As técnicas de tratamento de efluentes convencionais e avançadas consistem 

de uma combinação de processos físicos, físico-químicos e biológicos para remover 

sólidos sedimentáveis, em suspensão e dissolvidos, matéria orgânica, metais, 

ânions, nutrientes e organismos patogênicos. Nesse sentido, na ótica do 

desenvolvimento sustentável, os processos de tratamento de efluentes líquidos 

devem ser encarados como fluxogramas para recuperação de insumos e energia, e 

não apenas adequação da qualidade da água. Esta visão favorece o investimento 

em tecnologias inovadoras, pois a água adquire valor econômico como alternativa 

de suprimento e diminuição de custos.  

Dentro deste contexto, técnicas avançadas de tratamento de efluentes 

líquidos exercem um papel fundamental no tratamento e gerenciamento de efluentes 

industriais, com o objetivo de atingir padrões de qualidade sustentáveis para o 

ambiente aquático, proteção da saúde pública e possibilidade de reúso e 

recirculação da água. 
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As cianobactérias possuem as necessidades mais simples de nutrição 

existentes, proliferando-se em qualquer ambiente que proporcione condições 

autotróficas de existência, porém fatores como pH, temperatura, intensidade 

luminosa, salinidade, umidade, e concentrações de fósforo e nitrogênio, interferem 

no seu desenvolvimento (ROMANO et al., 2000). Segundo LOURENÇO (1996), a 

disponibilidade de nutrientes no meio condiciona a composição química das 

cianobactérias, enfatizando que altas concentrações de nitrogênio dissolvido 

favorecem a síntese e acumulação de proteína, ao passo que na presença de baixas 

concentrações do referido elemento, o micro-organismo tende a produzir e acumular 

maiores quantidades de carboidratos. Com isso, sabe-se que a concentração de 

nutrientes inorgânicos, que pode ser expressa como razão C/N e N/P, é fator que 

influi no crescimento das cianobactérias (CRAGGS et al., 1997). 

Nas últimas décadas, diversos trabalhos têm sido realizados com o 

metabolismo das microalgas/cianobactérias, explorando seus mecanismos auxiliares 

como a respiração. Fato que deve  ser salientado  a partir da verificação que estes 

micro-organismos valendo-se  destas rotas metabólicas auxiliares podem ser 

aplicados satisfatoriamente no tratamento de despejos agroindustriais, que 

constituem significativas  fontes poluidoras, quando lançados nos corpos hídricos, 

podendo se tornarem importantes fontes protéicas, uma vez que o nitrogênio 

presente nesta água residuária pode ser incorporado a uma biomassa (LOPES et al., 

2003, BASTOS, 2002, QUEIROZ, 1998,  DE LA NOÜE et al., 1997,  ARDELEAN & 

ZARNEA, 1998,VILLANUEVA, 1994). 

 A cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli é uma cianobactéria de 

ocorrência natural nos corpos hídricos adjacentes à cidade de Rio Grande, RS, 

Brasil, que vem sendo estudada sobre diferentes aspectos, no âmbito de tratamento 

de águas residuárias, perspectivas de utilização como complemento da dieta 

alimentar, bem como, na produção de compostos celulares de interesse industrial 

(ZEPKA et al., 2010; SILVA-MANETTI et al., 2011; QUEIROZ et al., 2011; VIEIRA 

GUERRA et al., 2012). No entanto, no que se refere a otimização das razões C/N e 

N/P ainda há lacunas a serem preenchidas. Dentro deste cenário, o objetivo deste 

trabalho foi estudar o efeito das razões C/N e N/P na cinética de crescimento da 
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Aphanothece microscopica Nägeli, bem como na remoção de compostos do efluente 

da industria de laticínios. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral   

O trabalho teve como objetivo geral estudar o efeito das razões C/N e N/P na 

cinética de crescimento Aphanothece microscopica Nägeli, bem como na remoção 

de compostos do efluente da industria de laticínios.  

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

Caracterizar o efluente da indústria de laticínios.  

Avaliar o efeito das razões C/N e N/P no crescimento de Aphanothece 

microscopica Nägeli 

Estudar a cinética de crescimento da Aphanothece microscopica Nägeli no 

efluente de laticínios; 

Analisar o desempenho da cianobactéria na biorremoção de DQO, NT-K, P-

PO4
-3 presentes no efluente de laticínios. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Efluentes industriais 

O desenvolvimento das indústrias vem acarretando um aumento significativo 

na geração de rejeitos sólidos, líquidos e gasosos. Desta maneira, fica evidente a 

crescente preocupação com a disposição das águas residuárias geradas, incluindo 

tanto as de origem doméstica como industrial, uma vez que, podem ser providos de 

poluentes que causam impactos negativos quando lançados ao meio ambiente 

(DEZOTTI, 2008). Dentro desse contexto, a água é um bem essencial para 

preservação dos recursos naturais, e da comunidade como um todo, abrangendo 

desde ao abastecimento público até processos de diluições e transportes de 

efluentes.  

O consumo da água pela população é considerado o uso mais nobre, 

necessariamente devendo atender aos padrões de qualidade mais exigentes. 

Porém, a diluição de despejos, ainda é o uso mais empregado (GUIMARÃES, 

CARVALHO & SILVA, 2007). Segundo VIEIRA & MORAIS (2005), as alterações das 

propriedades físicas, químicas ou microbiológicas da água bruta originadas pela 

contaminação e impacto no local da captação, podem gerar falta da água e perda de 

qualidade. Portanto, considera-se necessária a separação do resíduo quanto ao tipo, 

a origem e a composição química a fim de dar o tratamento adequado antes do 

lançamento do efluente industrial ao corpo hídrico. As mudanças quanto à 

quantidade, propriedades físico-químicas e biológicas, grau de toxicidade dos 

resíduos líquidos e gasosos gerados nos processos produtivos da indústria, exigem 

grande cuidado e preocupação na etapa de tratamento e disposição final (PEREIRA, 

2015). 

Quando os efluentes, principalmente, de origem industrial, são dispostos sem 

o devido tratamento ao corpo receptor, vários problemas são ocasionados ao 

ambiente e as formas de vida vegetal e animal. Entre eles a aceleração da 

deterioração dos recursos naturais bem como a morte de espécies aquáticas que 

ocupam os rios e lagos (KUMMER et al.,2011). Devido à extensão dos problemas 
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causados pela contaminação da água e tendo como compromisso a proteção dos 

recursos hídricos e da vida dos humanos, em relação à influência de algumas 

substâncias químicas, institui aos que fazem uso desse recurso, trabalhar em 

conjunto aplicando modelos de uso e gestão de recursos hídricos (NETO & 

FERREIRA, 2007). 

A diversificação dos processos industriais, reflete principalmente nas 

características dos resíduos gerados. Nas indústrias de alimentos, observa-se 

elevado teor de matéria orgânica, constituído por compostos facilmente 

biodegradáveis, como carboidratos, proteínas e lipídios (GUERRERO et al., 1999, 

BERARDINO et al., 2000). Essas características do efluente, em muitas situações, 

ocasionam diminuição do oxigênio dissolvido, alterando espécies presentes na água 

(ANDRADE, SOUZA & COUTO, 1998). 

Conforme BRIÃO & TAVARES(2012), em indústrias de laticínios, devido ao 

elevado consumo de água nos processos de limpeza,  são gerados 10 L de efluente 

a cada litro de leite processado. MEDONÇA(2011), associa o efluente de latícinio de 

DBO 2.000 mg L-1 de uma unidade de beneficiamento de leite de pequeno porte, 

com o grau de poluição semelhante ao produzido em média pelo total de  1.100 

pessoas, de forma que cada, venha a produzir 54 g de DBO dia-1. Também a fim de 

caracterizar quantitativamente e qualitativamente, (ISHIZUKA,2003) aponta o 

efluente de suinicultura como tendo altas concentrações de sólidos suspensos 

orgânicos. AGUILAR(2002), analisando o efluente dos matadouros verificou alta 

vazão e encontrou valores elevados de sólidos em suspensão, nitrogênio orgânico, 

mostrando em média, DBO de 4.200mg L-1,  de acordo com os sistemas de 

reaproveitamento e tratamento de efluentes. 

 Segundo SARASA et al. (1998), a principal característica do efluente de uma 

industria têxtil é a presença de cor forte. Especificamente, o problema da cor está 

associado aos corantes solúveis em água que sofrem o processo de adsorção em 

pequenas quantidades (menores de 25%). O efluente é contaminado pelo corante e 

despejado diretamente na estação de tratamento, justificando a quantidade de 100 

kg de DQO produzidos, em média, a cada 100 m³ de volume de água consumido por 

tonelada de tecido processado (BERGNA et al., 1999). 
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Quanto às indústrias de papel e celulose, o elevado potencial poluente é 

resultante da presença de compostos refratários. A quantidade de efluente gerado 

corresponde a uma produção de 80 m3 de água consumida a cada tonelada de 

polpa gerada, aumentando assim, a demanda de efluente a ser tratado (ALMEIDA et 

al., 2004). 

Os efluentes gerados nas indústrias de conserva de pescado apresentam alta 

vazão e são constituídos por matéria orgânica biodegradável, os mais comuns, 

proteínas e lipídios. Em geral, são observadas possíveis mudanças na composição 

do efluente em função do processo produtivo, tempo (época do ano), e o tipo de 

pescado a ser processado (LUCAS; KOETZ; PRZYBYLSK, 2000). 

Uma característica importante do efluente de vinícola é a sazonalidade dessa 

geração em termos de volume e de composição, no qual, os efluentes são ácidos no 

período de vinificação (vindima/safra) e alcalinos durante o resto do ano, devido às 

operações de lavagem (RODRIGUES et al., 2004). 

Segundo LIM et al. (2003), resíduos sólidos são perdas de subprodutos 

(pescado inteiro, vísceras, espinhas e pedaços de carne), provenientes das etapas 

de evisceração e fileteamento, e, por sua vez, águas residuais são resultantes de 

produtos de limpeza da fábrica e da etapa de desinfecção feita para lavar materiais e 

principalmente, pescado eviscerado. Estes efluentes apresentam pH próximo ao 

neutro (6,2-7,0), DQO média de 4300 mgO2/L, DBO 1700 mgO2/L, e óleos e graxas 

superiores a 800 mg/L. 
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2.1.1 Efluentes da indústria de laticínios 

A produção nacional de leite vem aumentando significativamente nas últimas 

décadas, em torno de 40%, atingindo em 2012, 33,2 bilhões de litros de leite 

(EMBRAPA, 2012). Dentre os tipos de indústrias instaladas no Rio Grande do Sul, 

principalmente, encontra-se às indústrias processadoras de leite e de alimentos. 

Uma das principais barreiras nas indústrias de laticínios corresponde ao 

elevado índice de consumo de água na etapa de beneficiamento de leite, 

contribuindo para a geração de efluentes líquidos. Essa demanda corresponde a 

uma geração de mais de 40 bilhões de litros de efluente por ano, indicando que em 

cada litro de leite beneficiado, 2,5 litros de efluentes são gerados. Portanto, devido à 

demanda e a oferta serem extremamente grandes, países como a índia, ainda 

enfrentam graves problemas (RAMASAMY et al.,2004). 

Um outro problema identificado nas indústrias lácteas é a elevada carga 

orgânica do efluente proveniente de processos de limpeza de silos, tanques, 

pasteurizadores, homogeneizadores e tubulações (VIDAL et al., 2000), que podem 

gerar de 50% a 95% do volume total de efluentes (DAUFIN et al., 2001). 

Segundo Peirano (1995), essas águas geradas em operações de higienização 

são ricas em gordura, carboidratos (principalmente, lactose) e proteínas (caseínas), 

consideradas contaminantes, caso lançadas, sem o devido tratamento. Essas 

características do efluente variam, conforme o tipo de sistema utilizado e o método 

de operação usado (VIDAL et al., 2000). 

As indústrias beneficiadoras de leite possuem um efluente com Demanda 

Química de Oxigênio(DQO) de 3.000 mg/L  ao passo que, laticínios locais para 

produção de leite e seus derivados, em torno de 50.000 mg/L (GAVALA et al. , 1999) 

e teores de lipídios na base de 1.500 mg/L (HWU et al., 1998). Tais valores, de 

lipídios, carboidratos e proteínas são responsáveis pelo aumento significativo da 

demanda química e bioquímica de oxigênio, e logo, pela elevada quantidade de 

carga orgânica no efluente (DEMIREL et a.,2005). 
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Para oxidação da matéria orgânica presente no efluente de laticínios, podem 

ser consideradas diferentes quantidades de oxigênio dissolvido. A concentração de 

DBO no efluente, atende ao valor de 4.200 mg/L, tendo como relação 2 Kg de DBO 

para cada 1000Kg de leite processado, à medida que o soro de leite apresenta 

60.000 mg/L devido à sua composição, por apresentar alto índices de Sólidos 

Suspensos (MATOS, 2005). 

De acordo com BRIÃO (2000), a DQO do efluente varia de aproximadamente 

2 g.L-1 e à geração elevada de nitrogênio e fósforo em processadoras de laticínios 

está associada aos constituintes do leite, em média, 3% de proteínas e 1000 mg.L-1 

de fósforo. 

No processo de fabricação do queijo, ocorre à coagulação enzimática, que 

resulta na formação do coágulo e na separação do soro do leite (CHIARADIA, 1999). 

Esse subproduto obtido, contém pouca gordura (SGARBIERI, 1996), além de ácidos 

graxos de baixo ponto de fusão (VIOTTO, 2003). Como são lançados certa de 190 

milhões de toneladas/ano de soro de leite e apenas 50% podem ser aproveitados 

pelas indústrias, como forma de alimentos existe grande preocupação com o 

restante em termos de tratamento, já que o efluente lançado poderá conferir 

características ao corpo hídrico, tais como, elevada quantidade de matéria orgânica 

(BALDASSO et al., 2011). Valores de DBO encontrados no efluente são elevados, 

em torno de 40.000 mg/L, posto isso, o soro de leite é motivo de preocupação 

permanente para fábricas de queijo (CHIARADIA, 1999).  

Sendo assim, PEREIRA (2009), destaca o interesse pela recuperação do soro 

de leite em produtos lácteos e não lácteos em consequência de seu alto valor 

nutricional e tecnológico. Outros experimentos, avaliaram que 90% do leite 

necessário para produção de queijo, parte é eliminado como soro e 55% dos 

componentes são absorvidos (como, por exemplo, proteínas, carboidratos (lactose), 

proteínas e lipídios com características solúveis (PARRA, 2009). 

BOSCHI (2006) acrescenta que o esgoto doméstico e soro de leite são fontes 

significativas de poluição da água. O soro de leite é considerado 100 vezes mais 

poluente que o esgoto doméstico, pois a contribuição da carga orgânica adotada por 

470 pessoas é equivalente a eliminação de 1000 litros de soro não tratado. O 
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tratamento e destino final em rios e lagos do efluente gerado é influenciado pela 

carga orgânica e fiscalização dos órgãos ambientais (COLERAUS; BRIÃO, 2003). 

GOMES (2006) relaciona o elevado potencial poluidor do efluente lácteo à 

matéria orgânica e quantidade excessiva de nutrientes proveniente da limpeza de 

equipamentos. 

MATOS (2010) encontrou valores de DBO e DQO, 2790 e 5143 mg L-1, 

respectivamente. Seguindo o mesmo raciocínio, DAUFIN et al. (2001) relatam que o 

coeficiente volumétrico do efluente liquido, água consumida por litro de leite 

processado, pode variar entre 0,2 e 111 litros. 

VALENTE (2012) analisando o efluente lácteo, encontrou concentrações  

alarmantes de matéria orgânica, principalmente nas análises de sólidos dissolvidos. 

De um modo geral, houve variação de 1727,3 – 4786,2 mg.L-1 para DQO e 1262,0 – 

2120,0 nos sólidos dissolvidos. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, 

conclui-se que isso ocorre por via de mudanças na composição do efluente, pela 

grande variedade de produtos feitos no mesmo período; em horários e qualidade de 

matéria-prima diferentes e práticas para manutenção e limpeza, dentre outros 

fatores. 

Conforme AZZOLINI e FABRO (2013), os efluentes industriais oriundos do 

processo produtivo do leite e seus derivados se constituem, importantes fontes de 

poluição das águas, em virtude do seu alto teor de matéria orgânica; o despejo de 

tais efluentes de maneira inadequada e em desacordo com o que regem a legislação 

e as diretrizes vigentes, geram inconvenientes ambientais, como alterações em 

corpos hídricos além de grandes impactos no ecossistema e no meio ambiente como 

um todo. 

O trabalho de CECHETTI (2012), foi operado em uma unidade de lodo 

ativado, juntamente de lagoas facultativas, onde foi verificado DQO de 2017 ± 759 

mg.L-1 no efluente da indústria de laticínios. Nesse estudo, é importante considerar 

que a composição do leite, e por sua vez, do efluente lácteo pode variar, conforme a 

raça bovina e características da região, alimentação, estágio da lactação, idade da 

vaca, estação do ano. Do ponto de vista nutricional, frações de sólidos presentes na 
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água (sólidos totais) contém lipídeos (gorduras) e sólidos não gordurosos (proteínas, 

lactoses e cinzas) (VENTURINI et al., 2007). 

SINHOR (2014), caracterizou o efluente oriundo de uma indústria de 

processamento de laticínios quanto ao parâmetro DQO, N-TK e teores de sólidos 

(SS,ST,SF SV). Foram encontrados valores médios de DQO e N-TK de 1186 ± 

875,26 e 39,4 ± 15,20  mg/L, respectivamente, além de teores de SS variando de 

250 – 600 mg.L-1 (KAEWSUK et al., 2010; KUSHAWHA et al., 2010). 

 

HENARES (2015), realizou inicialmente um estudo de caracterização do 

efluente de laticínios, a fim de propor uma melhor alternativa para o tratamento. No 

presente trabalho, foram apresentados valores de DQO (11.151,8 mg.L-1), DBO 

(4.155,0 mg.L-1), NT-K (122,5 mg.L-1), PPO4
-3 (50,3 mg.L-1) e sólidos totais de 692,0 

mg.L -1. 

Estima-se que  seguido da água, o segundo constituinte do leite mais 

abundante, é a lactose, açúcar natural do leite, sob forma de alfa e beta lactose 

(GERRA FILHO, 2007; OLIVEIRA,2004), podendo ser utilizado como um substrato, 

sobre qual atuam bactérias anaeróbicas (DEMIREL et al, 2005; NEWBURG e 

NEUBAUER, 1995).   

Efluentes industriais de óleo comestíveis, abate, frigoríficos e laticínios, levam 

à formação de efluentes oleosos (SAWYER et al,. 1994). Como já foi dito 

anteriormente, a quantidade e a qualidade dos poluentes omitidos das águas 

residuárias destas indústrias variam muito conforme a água utilizada nos processos 

de processamento e/ou beneficiamento, e do controle exercido sobre as várias 

descargas de resíduos (ALTURKMANI, 2007). 

Sendo assim, pode ter diversos elementos químicos em sua composição, 

como por exemplo, sódio (Na), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), 

cobalto (Co), níquel (Ni) e manganês (Mn). Os níveis elevados de cálcio são 

resultantes de produtos higiênicos sanitários alcalinos. Ainda assim, concentrações 

de metais pesados (Cobre, Níquel e Zinco) em quantidades não suficientes não 
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afetam o tratamento biológico (DANALEWICH et al, 1998; DEMIREL et al, 2005). As 

proteínas do leite são solúveis quando em contato com a água, de modo que, 

unicamente, 80% do total de proteínas são constituídas pelas caseínas (α-, β-, κ- e 

γ-) (GOMES et al, 2008; AUDIC et al, 2003), indicando, composição exclusiva para o 

crescimento de animais jovens (GONZÁLES, 2001). 

2.2 Cianobactérias 

Geralmente, o tratamento de águas residuais consiste em uma série de 

processos primários, secundários e terciários (CRITES e TCHOBANOGLOUS, 1998, 

PEAVY et al., 1985). O tratamento secundário é constituído por comunidades de 

micro-organismos capazes de remover nutrientes e substâncias de origem orgânica, 

(METCALF and EDDY, 1991, PEAVY et al., 1985), sendo uma alternativa potencial 

de aplicação em biotecnologia ambiental (QUEIROZ et al., 2007). 

Dessa maneira, novos estudos tem sido feitos com a aplicabilidade de 

cianobactérias em tratamentos secundários, oferecendo o habitat ideal para o 

crescimento de cianobactérias (KIRKWOOD et al., 2001, RAPOSO, 2005, 

VASCONCELOS e PEREIRA, 2001). 

As cianobactérias, são conhecidas como algas verdes azuis, seres 

procariontes, gram-negativos, formados apenas por uma única célula e 

fotossintetizantes, respirando aerobicamente, como as plantas, podendo assumir 

formas unicelulares, multicelulares ou filamentosas (STEWART, 1980; HERRERO, 

2010). São os únicos organismos conhecidos no momento, com capacidade de 

realizar fotossíntese e produzir hidrogênio (PARMAR et al., 2011), formados 

principalmente por ácidos graxos com moléculas de insaturados, vitaminas, 

carboidratos, possibilitando o uso na complementação da dieta (MOLINA et al., 

2002). 

Habitam, em sua grande maioria, nos ecossistemas aquáticos, geleiras e 

fontes termais (GIBSON; SMITH, 1982; TANDEAU de MARSAC; HOUMARD, 1993). 

Mesmo que não seja conhecida a quantidade exata de cianobactérias e 

microalgas, sua diversidade de espécies mantém a heterogeneidade da composição 
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bioquímica da biomassa microalgal resultando na obtenção de vários produtos 

(PULZ; GROSS, 2004). Dessa maneira, vários meios de cultivo têm sido criados 

visando satisfazer os nutrientes necessários para microalgas. 

Por isso, certos requisitos do meio de cultivo são essenciais para a sua 

sobrevivência, como, por exemplo, produção de energia, minerais e compostos 

orgânicos, favorável ao crescimento máximo e síntese das espécies. Os diferentes 

tipos de meios de cultivo utilizados, podem ser meio sintético completo, água natural 

enriquecida com minerais e efluentes (BECKER, 1994). 

PIRES et al. (2013) ressalta a importância da produção energética de 

microalgas em efluentes, destacando as inúmeras vantagens como diminuição da 

procura por água e nutrientes, preocupação em corrigir os impactos ambientais 

adversos decorrentes das atividades industriais, atribuído a criação e aplicação de 

novos produtos. Sendo assim, biorremediação a partir de microalgas não é 

novidade, ao contrário, traz séries de benefícios, não gerando poluentes, e somado 

a isso, o nitrogénio e fósforo assimilados pela biomassa podem ser aplicados na 

agricultura, sendo utilizados como fertilizante ou por alimentação animal de baixo 

custo (PITTMAN et al., 2011). 

Logo, novos trabalhos vêm sendo realizados para tratamento de esgoto 

doméstico (BHATNAGAR et al., 2011), atividades agropecuárias (KUMAR, MIAO e 

WYATT, 2010) e do setor industrial como fonte de nutrientes para microalgas. 

Contudo, tais aplicações apresentam algumas limitações, pelo custo do modo 

autotrófico de vida e pela turbidez atuar como fator limitante à penetração de luz 

homogênea no sistema de cultivo (HEREDIA-ARROYO et al., 2011). 

De maneira geral, algas e cianobactérias, organismos fotossintéticos, de fácil 

manutenção, são seres que contribuem ao tratamento terciário de estações de 

tratamentos para remoção de nitrogênio e fósforo, e, em alguns casos, de poluentes 

e metais (HIROOKA et al., 2003). 

CASSURIAGA et al. (2015), aponta processos de biofixação como possível 

solução para reduzir as emissões de CO2 causada pela ação do homem, a partir do 

cultivo da microalga Spirulina sp. LEB 18 (MORAIS et al., 2008) em fotobiorreator 
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tubular horizontal equipado com air-lift. Além de contribuir para redução de poluentes 

na atmosfera, outra função nova da Spirulina passa a ser excelente fonte de cálcio 

em comparação aos produtos lácteos (HABIB et al., 2008). Dentro desse cenário, 

outras cianobactérias também vêm sendo aplicadas no intuito de remover matéria 

orgânica e nutrientes do efluente, Aphanothece microscopica Nägeli no efluente da 

parboilização do arroz (Queiroz et al.,2001), Chlorella minutissima e Spirulina sp. 

LEB 18 no soro de leite (TORRES, 2014), dentre outras, como, Anabaena, Nostoc, 

Tolypotrix, Anacystis nidulans e cepas não tóxicas de Microcystis e Oscillatoria 

(PINOTTI & SEGATO, 1991). 

ZHU et al. (2013) avaliaram o efeito dos seis níveis de diluição com o efluente 

tratado. Por meio do qual foi possível concluir que ora o sistema apresentou elevada 

eficiência na remoção dos poluentes e ora a alta concentração de nutrientes esteja 

atribuída ao baixo conteúdo lipídico da cultura. Neste trabalho, diluição de 1900 mg 

DQO/L foi o que apresentou maior eficiência média de remoção de nutrientes, 

sendo, 80% de COD; 83% de NT, 98% de PT, 0,3 g/L e 110,6 g/m³.d de produção de 

biomassa e lipídios, respectivamente. 

 De acordo com RODRIGUES at al. (2014), processo de abate geram 

efluentes ricos em matéria orgânica, e nutrientes, subprodutos que podem ser 

reciclados, sendo uma boa alternativa no sentido de mitigar os problemas 

ambientais. O autor avalia, especificamente, a produção de carotenóides pelo cultivo 

da microalga Phormidium autumnale no efluente de abatedouro, com ausência de 

luz. Primeiramente, o cultivo foi desenvolvido no reator coluna de bolhas de 2L, em 

um processo de batelada a 1 VVM, alcançando a produtividade de 630 g de 

biomassa/m³.d, que equivale a produção total de carotenoides de 0,12 g/m³/d. Ao 

todo, podendo obter 7.902,5 kg de carotenóides totais/ano em escala industrial. 

Por outro lado, indústrias processadoras de suínos também produzem 

efluentes proteicos e ricos em nutrientes e carboidratos. Portanto, SELESU (2015) 

ressalta que, o cultivo de microalgas do gênero Scenedesmus em fotobiorreator 

tubular industrial, usando efluente suíno biodigerido, apresenta algo potencial de 

produção de biomassa. Nesse estudo foram realizadas 6 condições de cultivo, a fim 

de verificar qual situação lhe seria mais vantajosa, em relação a demanda de 

nutrientes e de matéria orgânica no metabolismo da microalga, bem como, sua 
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aplicabilidade no processo de biorremediação. Os resultados mostraram 

concentrações máximas de 7,00x107 células.mL-1 e 4,46x106 células.mL-1, com o 

meio autoclavado de luz e meio não autoclavado no escuro, respectivamente. Com 

base nos resultados, foi possível verificar remoção de nutrientes acima de 50% de 

cultivo de luz no efluente suíno. 

Desse modo, através do cultivo heterotrófico de microalgas, vários produtos 

podem ser obtidos. Mas, em alguns casos, produtos microalgais, em grande escala, 

são produzidos apenas em cultivos foto autotróficos, devido à presença de 

pigmentos, responsáveis pela captação de luz (PEREZ-GARCIA et al., 2011). 

 2.2.1  Influência das condições de cultivo 

O crescimento da biomassa não depende apenas de fontes de carbono, mas 

fundamentalmente de sais minerais e vitaminas, e outros elementos essenciais 

como nitrogênio, fósforo e potássio, além do próprio equilíbrio entre os fatores 

operacionais do processo (pH, luminosidade, temperatura, O2, CO2, remoção de 

produtos e subprodutos e irradiação). 

Através de avaliação quantitativa desses parâmetros e suas inter-relações, 

podemos atingir elevadas concentrações de biomassa ou favorecer a concentração 

de um bioativo (JEON; CHO; YUN, 2005; POSTEN, 2009, 2012; DE LA HOZ 

SIEGLER et al., 2011). Mas especificamente, microalgas, organismos fotossintéticos, 

necessitam completamente da luz solar para sobreviver (ASSEMANY et al., 2015). 

No entanto, alta densidade celular e temperaturas em excesso são fatores limitantes 

ao crescimento microalgal. Essas situações são acarretadas pelo maior período de 

cultivo, obtendo assim, elevada densidade celular (ADESANYA et al. 2014). 

Diferentes métodos também têm sido utilizados para relacionar a aplicação da 

luz com o tempo de iluminação. Existem exemplos, como é o caso dos lagos 

naturais em que as horas de luz por dia variam em função da localização geográfica, 

situação atmosférica e época do ano. Além, dos próprios sistemas de iluminação 

artificial capazes de operar com período de permanência de 24 horas por dia ou 

ciclos claro-escuro em tempos diferentes (POWELL et al., 2009). 



30 

 

 

Outro aspecto que também deve ser levado em conta durante o período de 

operação do foto biorreator é a distância da penetração do feixe de luz em função da 

intensidade de luz incidente,  espalhamento, superfície da cultura e o nível de 

atenuação de luz proveniente, que é influenciado pela densidade da cianobactéria e 

pelo comprimento de onda. 

Isso porque, o reator gera um gradiente de luz que incidirá, primeiramente, 

em direção à penetração de luz, fazendo com que as células afastadas da superfície 

recebam uma intensidade de luz relativamente menor do que as que situam perto da 

superfície do reator. Sendo assim, é possível que culturas de microalgas, com 

máxima densidade celular e expostas a alta irradiação, sofram o processo de foto 

inibição na superfície e foto ilimitação, em alguns centímetros abaixo da superfície. 

O que significa que existem uma série de interações entre o metabolismo das 

microalgas, sistema de mistura, intensidade de luz incluindo seus ciclos e 

oscilações, além das características hidrodinâmicas do reator (MARTÍNEZ, 2015). 

Por outro lado, alguns autores, consideram que o aumento de temperatura é 

responsável por atenuar os efeitos da foto inibição dos processos fotossintéticos 

gerados pela radiação ultravioleta (HALAC et al., 2000), outros discordam, citando a 

cianobactéria Phormidium murrayi como exemplo (ROSS & VINCENT, 1988). 

Todas essas interações, podem ser discutidas nos sistemas de cultivo 

fototróficas, heterotróficas, e ainda sob a condição de combinação entre esses 2 

sistemas. No metabolismo heterotrófico, o carbono orgânico utilizado pelas 

microalgas é capaz de atuar como fonte de energia e em ausência de luz, como 

fonte de carbono (LIANG, 2013). 

Alguns problemas vinculados à limitação de luz podem ser evitados nesse 

sistema, levando a elevados teores de biomassa e rendimento significativamente 

maior quando comparado aos do cultivo fototrófico. Porém, há meras exceções, de 

espécies incapazes de se desenvolver em condições como essas (HUANG et al. 

2010). 

Além dessas vantagens, condições ideais de cultivo e maior produção de 

lipídeos são atribuídas ao cultivo heterotrófico (GIM et al. 2014). Apesar disso, tem 
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se mostrado desvantajoso aos outros tipos de cultivo, principalmente, pelo custo 

benefício associado ao custo da fonte de carbono orgânico e ao fato de microalgas 

precisarem de altas concentrações de carbono para evitar sua inibição (SU et al. 

2012, LIANG, 2013). 

Outro metabolismo energético, consiste em utilizar a luz como fonte de 

energia e carbono orgânico como fonte de carbono, sofrendo transformações 

químicas com o mesmo propósito de ser convertido em energia química (HUANG et 

al. 2010, CHEIRSILP E TORPEE, 2012). Este tipo de cultivo é utilizado em 

condições que envolvam produção de microalgas em grande quantidade, já que são 

executados em áreas abertas e consequentemente, com maior incidência de luz 

(YOO et al. 2010). Por outro lado, quando a luz e os compostos orgânicos são 

utilizados como fonte de energia, temos, então, o que chamamos de condição 

mixotrófica(WANG et al. 2014). 

Dessa maneira, a menor necessidade de luz destaca o melhor 

aproveitamento da energia (CERÓN-GARCÍA et al. 2000, LIANG et al. 2009). 

Sobretudo, são gerados efeitos na produtividade de biomassa proveniente da 

condição mixotrófica, dentre eles, melhoras na densidade celular, na taxa de 

crescimento, e redução de custos devido à adição de carbono(GIRARD et al. 2014). 

É possível, ainda, utilizar fontes alternativas, como, por exemplo, águas de lavagem, 

melaço de cana e carboidratos hidrolisados, para diminuir os custos gerados pela 

adição de fonte de carbono (LIANG, 2013). 

Após a luz, a temperatura é um importante parâmetro em culturas de 

microalgas abertas e fechadas (TORZILLO et al., 1991). Nesse sentido, verifica-se 

influência de condições ambientais como, por exemplo, intensidade luminosa (ZENG 

et al. 2011), em espécies dependentes (RAS et al., 2013), sendo que algumas 

adaptam-se melhores a determinadas temperaturas, como é o caso da Chlorella, 

que pode crescer entre 5 e 42 ºC (LI et al., 2013), além de outras, que toleram 

geralmente, temperaturas bastante inferiores à temperatura ótima de crescimento 

(em torno de 15° C). Porém, quando atinge 2 a 4ºC pode ocorrer perda total da 

cultura (RICHMOND,1999).  
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A espécie Spirulina máxima, apresenta suporte de adaptação em 

temperaturas entre 35 e 37 ºC (CIFERRI et al., 1985). Já em tempos remotos, o 

trabalho desenvolvido pelos autores Ferraz e Aquarone (1985), verificara que nessas 

temperaturas, foi possível a geração de biomassa em grandes quantidades pela 

espécie em questão. 

Outra espécie que tem sido explorada é a microalga Aphanothece 

microscopica Nägeli, onde MARTÍNEZ et al. (2000) e MATHIENSEN et al. (1999), 

resultaram no maior crescimento em temperaturas de 30°C a 35°C com uso do 

efluente gerado no processo de parboilização de arroz. Tal parâmetro auxilia a etapa 

de dissociação da molécula de carbono na fotossíntese e regula as respostas 

morfológicas e fisiológicas da célula, o que confere a esse fator grande importância 

(ZENG et al. 2011). 

Já QUEIROZ et al. (2005) atingem resultados consideráveis a partir de 

estudos feitos sobre a cor da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli em 

diferentes condições de secagem. Em temperaturas superiores a 40 ºC ocorre 

mudança notável de cor, que indica que à exposição ao calor causa efeitos nos 

componentes de cor das cianobactérias, que podem ser corrigidos por condições 

adequadas de secagem (SESHADRI et al.,1991; SARADA et al., 1999) 

LOURENÇO esclarece que:   
 

A decisão quanto à temperatura decorre do conhecimento das 
necessidades de cada espécie. Se muitas espécies devem ser 
mantidas num mesmo ambiente de cultivo, pode-se optar por 
temperatura que seja tolerável a todas (por exemplo, 20ºC), mesmo 
que a escolhida não favoreça crescimento ótimo de todas as 
espécies presentes (2006, p. 136). 

XIN et al., (2011), cultivaram a microalga Scenedesmus sp LX1, em meio de 

cultivo BG11, no período de 15 dias. Foram testadas 5 temperaturas diferentes (28, 

10, 20, 25 e 30 ºC), porém, apenas, a temperatura de 20 ºC apresentou resultados 

positivos de produção de biomassa e lipídeos. Após 15 dias de cultivo, foi observado 

valores de produtividade de biomassa e de lipídios de 313,3 g e 1,12 g, 

respectivamente. Além disso, no presente experimento, houve aumento na 
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quantidade de células da microalga nas temperaturas de 10 e 20 ºC. Isso sugere 

que em temperaturas mais baixas pode ocorre o desenvolvimento da microalga. 

LIRA et al.,(2016), estudaram diferentes tipos espécies: Entomoneis alata, 

Synechocystis sp., Phaeodactylum tricornutum, Romeria gracilis, Thalassiosira sp, 

Navicula sp, Synecochoccus nidulans, Synechococcus nidulans, e Scenedesmus 

acuminatus. Os resultados encontrados apontam as espécies Synechococcus 

nidulans (25,17±5,16) e Scenedesmus acuminatus (18,35±2,43) com maiores 

rendimentos de proteínas, Scenedesmus acuminatus(18,08±2,14) com maior 

concentração de carboidrato e Synechococcus nidulans (11,31±0,37) e Navicula sp 

(9,88±1,68%) com maior teor de lipídio. 

Já RENAUD et al., (2004) realizaram um estudo com microalgas tropicais do 

litoral da Austrália, atingindo aumento de ácidos graxos saturados 14:0, 16:0 e 18:0 

com influência diretamente proporcional da temperatura entre as espécies.  

Sendo assim, o aumento de temperatura da cultura microalgal gera aumento 

no teor de proteína, bem como, redução da quantidade de carboidratos e lipídios. 

Como também, os dados indicam diminuição dos níveis de ácido graxo insaturados 

e aumento nos percentuais dos ácidos graxos saturados da fração lipídica, em 

muitas espécies existentes de microalgas (MORTENSEN,K; RAINUZZO,J; 

KNUTSEN,G, 1988) 

Em relação ao controle de temperatura do cultivo microalgal, deve-se ter 

especial atenção para escolher o sistema de refrigeração, considerando sempre as 

dimensões do ambiente de cultivo. Nesse cenário, durante o cultivo é necessário 

instalar termômetros em pontos diferentes do ambiente, já que a eficiência do 

sistema de refrigeração, a disposição das estantes, bancadas do cultivo, podem 

interferir fortemente na temperatura (LOURENÇO, 2006). 

Outro fator que afeta o cultivo de microalgas é o grau de acidez do meio, 

também conhecido como pH (potencial hidrogeniônico). Uma vez que acompanhado 

do crescimento da cianobactéria e o respectivo consumo de CO2 dissolvido do meio, 

o pH prejudica a dissolução dos efeitos provocados expressos da forma modificada 
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do composto CO2/HCO3
-/CO3

-2, bem como no equilíbrio NH3/NH4
+ (BERENGUEL et 

al., 2004; LOURENÇO, 2006). 

Em geral, o pH tende a diminuir principalmente na fase exponencial de 

crescimento, isto porque a oxidação da fonte de carbono resulta em gás carbônico 

e/ou ácidos orgânicos (ANGELO, ANDRADE & FILHO,2014, p.123).          

 Jarenkow (2014), realizou um trabalho no qual foram cultivadas as 

microalgas Chlorella minutissima e Chlorella sp., em meio de cultivo Guillard F2 

(LOURENÇO,2006), a fim de avaliar a influência do íon nitrato no cultivo chlorella 

sp., abordando a concentração de biomassa e lipídios. Foram testadas diferentes 

concentrações de NaNO3. Como melhor resultado, constatou concentração inicial de 

30 mg/L, concentração final de biomassa de 2,48 g/L e 12% de lipídios totais em 

peso seco, com o pH entre 7,1 e 7,3.  

HARRISON & BERGES (2005), citam o TRIS como um dos tampões de pH 

mais utilizados, responsáveis por evitar ou reduzir a precipitação em meios de 

cultura. 

FERNÁNDEZ & HERNÁNDEZ (2016), estudaram os efeitos gerados sobre a 

produtividade de biomassa e de lipídios a partir de mudanças no pH e salinidade no 

cultivo da cianobactéria Chlorella vulgaris em Fotobiorreator de placa plana. Em 

seus experimentos, foram testadas 4 concentrações salinas diferentes: 0,1, 0,2, 0,3 

e 0,4 (HIREMATH & MATHAD, 2010), e 4 níveis de pH no cultivo: 6,5, 7, 7,5 e 8,3 

(WANG, LI & WEI, 2010), em Erlenmeyer de 250 mL. O pH da solução foi corrigido 

com ácido clorídrico e hidróxido de sódio. 

SIPAÚBA-TAVARES & ROCHA (apud TRUZZI,2016, p.14) realçam que“[…] o 

controle e monitoramento do pH é fundamental, uma vez que a elevação do mesmo 

acarreta na decantação de nutrientes como o ferro e pode ocasionar aglomeração 

das microalgas junto com o precipitado“. 

Para a maioria das algas cultivadas o pH ideal é neutro, porém, vale ressaltar 

que exista algumas adaptadas em crescer sob condições ácidas ou alcalinas (ZENG 

et al. 2011). 
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Além da água, um dos fatores mais importantes para o crescimento 

microbiano é o carbono. O carbono é o esqueleto estrutural da matéria viva, ele é 

necessário para todos compostos orgânicos que constituem uma célula viva 

(MAGRO et al., 2016). 

As células biológicas requerem vários nutrientes para os processos 

metabólicos, tais como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. 

Os nutrientes ditos primários são o nitrogênio, fósforo e carbono. Os requerimentos 

dos elementos traços das células bacterianas podem ser determinados a partir da 

composição das células. Contudo, como o excesso desses nutrientes pode ser 

adsorvido pela parede celular, as concentrações de cinzas da biomassa podem 

exceder a quantidade requerida (JEFFERSON et al., 2001). 

De acordo com GROSSMAN et al. (1994), luz, pH, temperatura, agitação e 

nutrientes são os fatores de maior importância para o desenvolvimento de 

cianobactérias. Em relação aos nutrientes, as razões C/N e N/P têm grande 

influência no crescimento destes micro-organismos (LALIBERTÉ et al., 1997). A 

manutenção destas razões na faixa ótima de crescimento está relacionada 

intimamente com a ação das enzimas glutamina sintetase e glutamato sintetase na 

assimilação do nitrogênio (MURO-PASTOR e FLORENCIO, 2003). 

O nitrogênio é o nutriente inorgânico requerido em maiores concentrações 

para o crescimento dos micro-organismos. A amônia e a porção de nitrogênio 

orgânico liberado durante a degradação são as suas principais fontes. Segundo 

VIÑAS (1998), os valores de nitrogênio e fósforo recomendados em processos 

anaeróbios variam com a concentração de DQO do efluente, sendo que a relação 

C/N deve ser de 57:1 a 143:1. 

De acordo com PEARSON (1990), a relação ótima entre os nutrientes 

nitrogenados e fosforados é de 10 a 16 N para cada P, a qual origina condições 

favoráveis para o desenvolvimento de florações de cianobactérias. Por outro lado, 

SYLVESTRE et al. (1996) realizaram estudos que demonstram que em pequenos 

bioreatores, amônia e fósforo foram eficientemente removidos pela cianobactéria 

Phormidium bohneri de um efluente doméstico contendo 8-17 mg N-TK/L utilizando 

uma taxa em N/P de 6:1. 
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As razões C/N e N/P foram calculadas para o efluente da parboilização do 

arroz. A razão C/N, obtida a partir dos valores médios de DQO e N-TK foi de 31,87, 

sendo superior aos valores requeridos por micro-organismos em geral (C/N = 20). A 

razão N/P, calculada a partir dos valores médios de N-TK e P-PO4
-3 foi de 1,96 

(QUEIROZ et al., 2002). 

ZEHR et al. (2000) ressaltam que dos diferentes tipos de estresses 

nutricionais, a limitação de nitrogênio está em primeiro lugar, pois é o elemento 

essencial principal requerido e a disponibilidade deste elemento é o fator chave na 

regulamentação da produtividade das cianobactérias. O nitrogênio compreende em 

torno de 10% do peso celular seco na cianobactéria (SAHA et al., 2003). 

MOSQUERA-CORRAL et al. (2001) citam que a natureza da fonte de carbono 

e a relação C/N são importantes parâmetros na utilização de micro-organismos, 

tendo como exemplo a digestão anaeróbia, que em condições adequadas de razão 

C/N evitam a inibição da metanogênese. GONZÁLEZ et al. (1998), ajustando as 

razões alcalinidade/DQO e C/N para 1,06 e 55,5, respectivamente, obtiveram a 

formação de grânulos de lodo de 3,1 mm de diâmetro médio em noventa dias, 

utilizando um reator anaeróbio UASB em escala piloto. 

ITOKAWA et al. (2001) verificaram altas taxas de emissão de óxido nitroso 

(N2O) devido a denitrificação endógena com acumulação NO2
- no final da fase 

anóxica. A diminuição da capacidade de redução do NO3
- a NO2

- pelos 

denitrificadores ocorreu em baixa razão C/N (inferior a 3,5). 

A determinação da concentração de matéria orgânica (DQO) é essencial na 

remoção biológica de nutrientes como o fósforo, sendo que a utilização de taxas 

excessivas de DQO pode diminuir drasticamente a eficiência da remoção deste 

componente (MULKERRINS et al., 2004).  

Diferentes substratos podem ser utilizados para a remoção de nutrientes. 

Vários estudos foram realizados com diversos compostos orgânicos, tais como 

acetato, glicose, lactato e propionato, concluindo-se que estas fontes alternativas de 

carbono são susceptíveis a assimilação biológica (CARUCCI et al., 1999; KARGI e 

UYGUR, 2003; MULKERRINS et al., 2004). 
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Entre as várias formas de nitrogênio que estão presentes no efluente e que 

compõe as razões C/N e N/P, a concentração de nitrogênio amoniacal se destaca 

devido a sua influência nos processos biológicos do tratamento de efluentes. Nesse 

contexto, a disponibilidade de amônia no meio associada a fatores físicos e químicos, 

como por exemplo temperatura e concentração de substâncias inibidoras, poderá 

afetar o desenvolvimento dos micro-organismos utilizados na redução de matéria 

orgânica e nutrientes. 

2.3 Aphanothece microscopica Nägeli no Tratamento de Efluentes 

A aplicação da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli em efluentes 

agroindustriais visando à produção de proteína unicelular é cada vez mais valorizado 

(QUEIROZ et al, 2002; BASTOS et al., 2004). O estuário da Lagoa dos Patos, que 

situa-se na cidade de Rio Grande, é constituído por grandes concentrações do 

gênero Aphanothece (COUTINHO, 1992). 

Essas algas azuis, são formadas por células cilíndricas, colônias amorfas 

(sem organização definida), e mucilagem abundante, firme e rígida. A coloração 

predominante entre as algas é verde-escuro, de conteúdo celular finamente 

granulado, com medidas de 9,0 – 9,5 μm x 4,2 μm, em torno de 2,1 vezes mais 

comprida que larga, se dividindo por fissão binária (HALPERIN et al., 1974). 

HORNES (2010), fez um comparativo da cianobactéria Aphanothece 

microscopica Nägeli no efluente de pescado, em meios de cultivo diferentes. A 

cianobactéria foi cultivada na ausência de luminosidade, com meio BG11, e ciclos 

claro-escuro de 12 horas, tendo como glicose, a fonte de carbono e o cloreto de 

amônio, a fonte de nitrogênio. A ausência de luminosidade promoveu maior 

crescimento para as cianobactérias (QUEIROZ et al., 2004; QUEIROZ et al., 2007; 

ZEPKA et al., 2008). A composição química da célula pode variar conforme a idade 

da cultura e possíveis mudanças ambientais. Logo, interações entre esses dois 

fatores, alteram o crescimento e a concentração de nutrientes (LOURENÇO et al., 

1997; FIDALGO et al., 1998). 

JACOB LOPES et al. (2009), encontraram altos níveis de produtividade, em 

torno de 1.440 g/L de biofixação de CO2 e 5,100 g/L de biomassa pela microalga 
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Aphanothece microscopica Nägeli. Para manter o meio de cultura, foi escolhido um 

fotobiorreator tubular vertical, do tipo coluna de bolhas, disposto à iluminação 

contínua. Nesse estudo, foi enfatizado a importância da luz para um sistema de 

tratamento com máximo rendimento e produtividade. 

Conforme ARAÚJO & GARCIA (2005), o acúmulo de matéria orgânica é 

responsável pelas florações de Aphanothece microscopica Nägeli, acompanhado 

pelo nível excessivo de nutrientes no corpo d’água, principalmente, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio total e fosfato. 

Os efluentes de laticínios apresentam grande potencial poluente em 

decorrência de sua elevada carga orgânica. Tal característica torna o tratamento 

biológico uma alternativa eficiente e econômica. STREIT et al. (2015) demonstraram 

a possibilidade de produção de Clorofila-a através do cultivo da Aphanothece 

microscopica Nägeli no efluente de laticínio, em meio sintético BG-11 (RIPKA et al., 

1979). O efluente utilizado nesse estudo foi coletado no tanque de equalização de 

uma indústria localizada na cidade de Pelotas-RS. Observaram maior rendimento de 

Clorofila-a e produtividade(653.20 μg clorofila-a g biomassa-1 e 4746.50 µg), 

inoculando 200 mg L-1 de microalga no efluente com relação C/N 20 e N/P 10. 

Também analisando a eficiência da cianobactéria Aphanothece microscopica 

Nägeli no efluente da indústria de laticínio, VIEIRA (2012), mostrou que a 

capacidade de remoção do fosfato varia com a temperatura considerada. Foi 

encontrado 3,77 mg.L .1. h-1 de remoção, eficiência de até 98,4%,tendo em vista o 

tempo de detenção hidráulica de 24 horas. 

De acordo com a literatura, o efluente proveniente de indústrias de arroz 

contém altos níveis de nutrientes, podendo ser tratado por cianobactérias. A 

capacidade de remoção de nutrientes deste micro-organismo tem sido estudada em 

diferentes trabalhos. O estudo realizado por SEVERO et al. (2002), na Universidade 

Federal de Rio Grande, contém como objetivo principal a produção de proteína 

unicelular e a remoção de nitrogênio no efluente pela microalga Aphanothece 

microscopica Nägeli. Para tanto, os experimentos foram conduzidos em um reator 

descontínuo de 4,5 L. As culturas foram inoculadas com concentrações iniciais entre 

100 e 300 mg/L, na ausência de luminosidade, à temperatura de 25º C e 35º C. O 
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melhor resultado obtido foi 82,7% de remoção de nitrogênio e produção de 35% de 

proteína nas condições de 25 ºC e 300 mg/L de culturas mistas. 

BASTOS et al. (2004), com o mesmo objetivo, demonstraram a eficiência da 

espécie quando cultivada no escuro, tendo características favoráveis para o 

tratamento do efluente de parboilização do arroz. Os mesmos autores, em 2011, 

analisaram o crescimento heterotrófico da cianobactéria em meio de cultivo 

contendo glicose, lactose e sacarose. Concluíram que tais fontes de carbono 

influenciam no comportamento da cianobactéria. 

GOLDBECK et al. (2006), avaliaram o teor de nitrogênio total e não-protéico 

da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli no efluente da parboilização do 

arroz, em diferentes fases de crescimento. A cianobactéria foi inoculada e cultivada 

em meio padrão BG11 (RIPKA et al., 1979). Os autores concluíram que ocorre 

redução de nitrogênio total da fase logarítmica em relação à fase estacionária, 

independente do meio de cultura. Pelo outro lado, também independente do meio de 

cultura, encontraram porcentagens significativas de nitrogênio não-protéico no 

nitrogênio total, prevalecendo altos níveis de íon amônio na distribuição de nitrogênio 

intracelular presentes na cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli. 

SILVA et al. (2005), usaram Aphanothece microscopica Nägeli para remoção 

de nutrientes do efluente de conservas. O efluente para análise foi coletado a cada 

semana, de setembro a dezembro, no deságue do corpo receptor final da indústria 

de conservas localizada na cidade de Pelotas-RS. O experimento conduzido foi em 

reator de polietileno de 4,0 L, no escuro, com temperatura e pH controlado a cada 2 

horas no período de 24 horas. Os resultados encontrados pelos autores sugerem 

como temperatura ideal para o crescimento das cianobactérias, entre 25 e 35 º C, e 

valores de DQO significativas, para o efluente de milho e pêssego e figo, 42,1% e 

53,7%, respectivamente. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Micro-organismo 

3.1.1 Obtenção do efluente 

 A água residuária do processamento de laticínios foi utilizada como meio de 

cultivo. O efluente foi obtido em uma indústria de processamento de produtos 

lácteos (Pelotas, RS), coletado na saída do tanque de equalização da estação de 

tratamento de efluentes no período de 6 meses e transportadas em garrafas de 

polietileno até o Laboratório da Agência da Lagoa Mirim da Universidade Federal de 

Pelotas e congeladas a -18C. O efluente foi caracterizado quanto ao pH, demanda 

química de oxigênio (DQO), nitrogênio total Kjeldahl (N-NTK), P-PO4
-3: fósforo total 

dissolvido e sólidos suspensos (SS).  

As análises foram realizadas segundo os procedimentos descritos em 

Standard Methods para análise de águas e efluentes (APHA, 2005). As razões C/N e 

N/P foram determinadas em função das concentrações de DQO, N-NTK e P-PO4
-3 

presentes no efluente, conforme indicado por HORNES & QUEIROZ (2004).  

3.2  Preparo do inóculo 

Suspensões de Aphanothece microscopica Nägeli (RSMan92), cedidas pela 

Unidade de Cianobactérias da Universidade Federal do Rio Grande, isoladas do 

estuário da cidade de Rio Grande, RS, Brasil, foram cultivadas e mantidas em meio 

BG-11 (Braun-Grunow medium) conforme indicado por RIPPKA et al. (1979), em 

garrafas de polietileno. As culturas foram mantidas com controle de luminosidade de 

2 klux, fotoperíodo de 12 h, temperatura de 25ºC e pH 7,6 (QUEIROZ et al., 2004).  
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O meio BG-11 é composto por K2HPO4, 3H2O (0,04 g.L-¹), MgSO4.7H2O 

(0,075 g.L-¹), NaCO3 (2 g.L-¹), NaNO3 (1,5 g.L-¹), EDTA (0,001 g.L-¹), HBO3 (2,86 

g.L-¹), MnCl2.4H2O (1,81 g.L-¹), ZnSO4.7H2O (0,222 g.L-¹), Na2MoO4.2H2O (0,39 g.L-

¹), CuSO4.5H2O (0,079 g.L-¹), CoCl2.6H2O (0,040 g.L-¹), C6H8O7 (0,006 g.L-¹) e 

FeC6H5O7 (NH4)22HC6H5O7 (0,006 g.L-¹) (RIPPKA et al., 1979).  

A concentração celular na fase exponencial para tomada dos inóculos foi 

determinada gravimetricamente mediante filtração de volume conhecido de meio de 

cultura BG-11 contendo as células do micro-organismo. A cultura foi filtrada em filtro 

Millipore (0,45 µm), previamente seco a 60ºC. Os filtros foram secos até peso 

constante e a biomassa quantificada. 

3.2  Planejamento Experimental  

Os experimentos foram conduzidos de acordo com um delineamento fatorial 

completo 32 frente às variavéis razão C/N e N/P,  nos níveis 20, 40 e 60  e 5, 10 e 

15, respectivamente. Os níveis das variáveis independentes foram ajustados, 

tomando como base as razões C/N e N/P do efluente obtidas a partir da 

determinação de DQO e N-NTK. A razão C/N foi ajustada com glicose e N/P com 

fosfato dissódico e cloreto de amônio. Os experimentos foram realizados em 

triplicata, as variáveis e níveis utilizados, estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Matriz do planejamento experimental 

Tratamento 
Valores reais e codificados 

X1 X2 

1 -1 (20) -1 (5) 

2 -1 (20) 0 (10) 

3 -1 (20) +1 (15) 

4 0 (40) -1 (5) 

5 0 (40) 0 (10) 

6 0 (40) +1 (15) 

7 +1 (60) -1 (5) 

8 +1 (60) 0 (10) 

9 +1 (60) +1 (15) 

X1: razão C/N; X2: razão N/P 
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De acordo com as respostas do planejamento experimental, os efeitos de 

cada variável foram calculados e as interações entre eles determinadas. As 

superfícies de reposta foram obtidas através da montagem dos modelos empíricos 

(Equação 1). 

2112

2

222

2

11122110 XXXXXXY  
 

Equação 1 

Onde: X1 e X2 são os níveis codificados das variáveis independentes; β é o 

coeficiente de regressão (β0: intercepção; β1 e β2: linear; β12,: interação e β11, β22: 

coeficientes quadráticos e Y é a resposta predita para a variável dependente. 

 

3.3 Desenvolvimento dos experimentos 

Experimentos em triplicata na ausência de luz, de acordo com o planejamento 

experimental (Tabela 1) foram conduzidos, em biorreator tipo coluna de bolhas em 

sistema descontínuo com capacidade de 4,5 L, constituído de uma extensão 

cilíndrica de PVC com dimensões de 100 cm de altura e 10 cm de diâmetro. O 

sistema de dispersão de gases do reator consistiu em um difusor de ar de 1,5 cm 

localizado no centro da base da coluna para promover a aeração e agitação do 

meio. A cada experimento, o efluente da indústria de laticínio foi descongelado e 

então esterilizado a 1,1 kgf.cm (120°C) por 15 minutos, para a realização dos 

experimentos. Os experimentos foram conduzidos com controle de temperatura 

através do uso de termômetro da marca INCOTERM. O pH foi medido pelo uso de 

um pHmetro digital da marca Quimis modelo Q- 4010ª, ajustado a pH 7,6 com ácido 

clorídrico e hidróxido de sódio (NaOH) e quanto às razões C/N e N/P, 200 mg. L-1 de 

células de Aphanothece microscopica Nägeli, na fase exponencial de crescimento 

foram inoculadas a 30°C. Os experimentos foram monitorados, mediante tomada de 

amostras a intervalos de 2 em 2 h, filtrados em filtro Millipore (0,45 µm) e a biomassa 

gravimetricamente determinada, para levantamento dos dados cinéticos. 
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3.3.1 Cinética do Crescimento Celular 

As variáveis cinéticas, velocidade específica de crescimento máxima (µmáx), 

tempo de geração (tg) e fator de conversão de substrato em células (Yx/s), foram 

determinadas conforme indicado por Levenspiel (2000). O procedimento de 

avaliação teve como base as equações 2, 3, 4, 5 e 6.   

X
dt

dX
      Equação 2 

Onde:  

max: velocidade específica de crescimento do micro-organismo (h-1); 

dx: variação da concentração celular (mg. L-1); 

dt: variação do tempo (h); 

X: concentração celular (mg. L-1). 

Integrando-se a equação 2 obtém-se a equação 3.
 
 

)(

0
max t

eXX





        Equação 3 

Onde:  

X: concentração celular no final da fase exponencial (mg. L-1); 

Xo: concentração celular no início da fase exponencial (mg. L-1); 

máx: máxima velocidade específica de crescimento do micro-organismo (h-1); 

t: intervalo de tempo do crescimento exponencial (h) 

 max

2ln


tg

         Equação 4 
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Onde:  

tg: tempo de geração (h); 

máx: máxima velocidade específica de crescimento (h-1). 

 
dS

dX
Y SX /          Equação 5

  

Onde:  

YX/S = fator de conversão substrato em células (mg biomassa. mg S-1) 

dX = variação da concentração celular (mg. L-1) 

dS = variação do substrato (mg. L-1)   

t

X
PX




          Equação 6 

Onde:  

Px: produtividade (mg. L-1h-1) 

ΔX: variação da concentração final e inicial (mg. L-1) 

Δt: variação entre o tempo final e inicial (h) 

3.4  Análise dos dados 

O modelo (regressão) gerado, conforme Equação 1, foi avaliado por meio de 

análise de variância (ANOVA) (MYERS & MONTGOMERY, 2002). 

 

 

 



45 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do efluente 

A Tabela 2 apresenta as características do efluente utilizado. 

Tabela 2. Características do efluente de laticínios 

Parâmetros 

Efluente bruto 

Média C.V. 

DQO 950 40,3 

N-NTK 42,2 35,13 

P-PO4
-3 4,5 22,10 

C/N 22,09 6,42 

N/P 9,7 13,60 

DQO: demanda química de oxigênio (mg. L-1); N-NTK: nitrogênio total Kjeldahl (mg. 

L-1); P-PO4
-3: fósforo (mg. L-1); C/N: razão carbono nitrogênio; N/P: razão nitrogênio e fósforo; 

C.V.: coeficiente de variação (%). Dados amostrais referentes a 6 meses. 

A análise quali-quantitativa do efluente gerado no processamento de laticínio, 

depende do processo industrial e das suas respectivas unidades de processamento, 

resultando em um efluente com alta carga orgânica, lactose e sais minerais 

(VOURCH et al., 2008; MARKOU & GEORGAKAKIS et al., 2011; CHEN & LIU et al., 

2012). De acordo com os resultados da caracterização do efluente de laticínios 

referente ao período de 6 meses, podemos observar a alta variabilidade dos 

parâmetros físico- químicos devido aos processos de limpeza e lavagem de 

tubulações, pisos, tanques e demais equipamentos utilizados no processo (GOMES, 

2006).  
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A água residuária do leite é caracterizada pelo alto conteúdo de compostos 

ricos em carbono, nitrogênio e fósforo (WANG et al. 2005), variando na faixa de 1195 

a 5000 mg.L-1 de DQO,  N-NTK entre 16,5 – 118 mg.L-1 e fósforo total na ordem de 

2,4 a 38,6 mg.L-1 e pH de 6,3 a 10,6. (KUSHWAHA et al., 2010; HUO et al., 2012; 

CHEN; LIU et al., 2012; BEEVI; SUKUMARAN, 2014), resultando em relações C/N e 

N/P ideais para o cultivo de microalgas. 

Para tanto, os valores de DQO, NT-K e P-PO4
-3 obtidos na Tabela 2, de 950, 

42,2 e 4,5 respectivamente, apresentam proximidade com os encontrados na 

literatura, sendo de interesse o tratamento do efluente da indústria de 

processamento de leite utilizando cianobactérias (SAMORI et al., 2013; ZHU et al., 

2013), dando ênfase, principalmente, a remoção de nitrogênio e fósforo (BASTOS et 

al., 2010; PITTMAN; DEAN; OSUNDEKO, 2011; VIEIRA et al., 2012a). 

No que se refere a concentração de DQO e NT-K do efluente de leite, são 

consideradas como baixas quando comparadas a outros efluentes agroindustriais, 

como por exemplo, parboilização de arroz. Por sua vez, a diminuição da composição 

química do efluente é de extrema importância pois águas residuárias quando 

lançadas diretamente em corpos d’agua sem o devido tratamento, trazem 

consequências de redução da concentração de oxigênio dissolvido provocando 

desequilíbrio no ecossistema aquático (VILLA et al., 2007). 

O baixo teor desses parâmetros, ocasionam flutuações nas razões C/N e N/P 

que é um fator que influencia no crescimento das cianobactérias (XIN et al., 2010). 

Segundo Lopes et al. (2003), estes parâmetros são fundamentais para o otimização 

do processo de tratamento de efluente de parboização do arroz. Sendo assim, 

muitos estudos vem sendo feitos com a aplicabilidade da cianobactéria Aphanothece 

microscopica Nägeli enfatizando o efeito da relação C/N e N/P na eficiência de 

remoção dos compostos orgânicos e nitrogenados em efluentes agroindustriais e a 

assimilação destes constituintes na biomassa gerada (HORNEZ & QUEIROZ,  2005, 

BASTOS et al., 2004, ZEPKA et al., 2007; HORNES et al., 2010; SAHOOO, 2010; 

SILVA-MANETTI, 2013).  

De acordo com valores obtidos neste trabalho, a razão C/N do efluente de 

latícinio é de 22,09 e a razão N/P é 9,7, e a requerida para o desenvolvimento de 
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micro-organismos em geral é razão C/N 20 (FAY, 1983) e razões de 10 a 16 de N/P 

(PEARSON, 1990). À vista disso, o efluente em questão apresenta potencialidade de 

nitrogênio e fósforo para produção de compostos celulares a partir do cultivo de 

cianobactérias (FAY et al., 1983; PEARSON et al., 1990; QUEIROZ et al.2004; 

QUEIROZ et al. 2007). 

4.2 Avaliação da cinética de crescimento da Aphanothece microscopica 

Nägeli para as diferentes condições experimentais 

  4.2.1 Curvas de crescimento 

O comportamento das curvas de crescimento da cianobactéria Aphanothece 

microscopica Nägeli desenvolvida no efluente da indústria de laticínios para as 

diferentes condições experimentais pode ser avaliado nas Figuras de 1 a 9. 
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Figura 1. Curva de crescimento para 

Aphanothece microscopica Nägeli 

cultivada no efluente de laticínios sob 

as condições do experimento 1 (C/N20; 

N/P5) (valores médios de 3 repetições). 

Figura 2. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica Nägeli 
cultivada no efluente de laticínios sob as 
condições do experimento 2 (C/N20; 
N/P10) (valores médios de 3 repetições, 
n=3). 
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Figura 3. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica 
Nägeli cultivada no efluente de 
laticínios sob as condições do 
experimento 3 (C/N 20; N/P 15) 
(valores médios de 3 repetições, n 
=3). 

 

Figura 4. Curva de 
crescimento para Aphanothece 
microscopica Nägeli cultivada no 
efluente de laticínios sob as 
condições do experimento 4 (C/N 40; 
N/P 5) (valores médios de 3 
repetições, n =3). 

 

Figura 5. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica Nägeli 
cultivada no efluente de laticínios sob 
as condições do experimento 5 (C/N 
40; N/P 10) (valores médios de 3 
repetições, n =3). 

Figura 6. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica Nägeli 
cultivada no efluente de laticínios sob 
as condições do experimento 6 (C/N 
40; N/P 15) (valores médios de 3 
repetições, n =3). 
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A análise dos perfis de crescimento demonstram a influência das razões C/N e N/P, 

na produção celular. Observa-se diferenças notórias no período de duração principalmente no 

que se refere a fase logarítmica. Estas diferenças são melhor avaliadas em função dos modelos 

de definição das fases logarítmicas de crescimento (Tabela 3), obtidos a partir dos modelos de 

crescimento (Tabela 4), preditos para cada experimento, onde são registrados importantes 

valores de coeficiente de determinação (0,96 a 0,99) demonstrando o bom ajuste dos modelos. 

Figura 7. Curva de crescimento para 
Aphanothece microscopica Nägeli cultivada 
no efluente de laticínios sob as condições do 
experimento 7 (C/N 60; N/P 5) (valores 
médios de 3 repetições, n =3). 

 

Figura 8. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica Nägeli 
cultivada no efluente de laticínios sob as 
condições do experimento 8 (C/N 60; N/P 
10) (valores médios de 3 repetições, n =3). 

Figura 9. Curva de crescimento 
para Aphanothece microscopica Nägeli 
cultivada no efluente de laticínios sob as 
condições do experimento 9 (C/N 60; N/P 
15) (valores médios de 3 repetições, n 
=3). 
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Verifica-se, pela análise da Tabela 3, intensas variações no tempo de duração das 

fases logarítmicas descritas, variando de 12 a 20 h. O maior período registrado (20 h) 

corresponde ao experimento 7 (Figura 7), quando são utilizadas razões C/N 60 e N/P 5. 

 

Tabela 3. Modelos de definição da fase logarítmica de crescimento celular de 

Aphanothece microscopica Nägeli 

Experimentos 
Modelos 

t fase log R2 

1 (C/N 20; N/P 5) 
y = -225 + 53,75.x 

6 0,97 

2 (C/N 20; N/P 10) 
y = -670,7 + 138,05.x 

6 0,96 

3 (C/N 20; N/P 15) 
y = 258,25 + 16,5.x 

8 0,99 

4 (C/N 40; N/P 5) 
y = 180 + 20.x 

6 0,96 

5 (C/N 40; N/P10) 
y = 121,5 + 43,25.x 

8 0,97 

6 (C/N 40; N/P 15) 
y = 55,5 + 34,25.x 

6 0,98 

7 (C/N 60; N/P 5) 
y = 167,08 + 24,79.x 

13 0,98 

8 (C/N 60; N/P 10) 
y = -480 + 90.x 

4 0,99 

9 (C/N 60; N/P 15) 
y = -5,5 + 40,75.x 

6 0,98 

y: concentração celular (mg. L-1); x: tempo de cultivo (h); t fase log: tempo de duração da 
fase logarítmica de crescimento celular (h); R2: coeficiente de determinação. 
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Tabela 4. Modelos de crescimento de Aphanothece microscopica Nägeli de acordo 
com os experimentos 

Experimentos          Modelos R2 

1 (C/N 20; N/P 5)       Biomassa = (256,514)+(-21,154)t+(5,01617)t2+(-0,15068)t3        0,97       

2 (C/N 20; N/P 10)     Biomassa = (166,844)+(-21,99)t+(11,6195)t2+(-0,43972)t3            0,94 

3 (C/N 20; N/P 15)     Biomassa = (175,948)+(12,318)t+(1,9827)t2+(-0,08767)t3              0,98 

4 (C/N 40; N/P 5)       Biomassa = (223,918)+(1,15092)t+(2,14636)t2+(-0,07452)t3        0,98 

5 (C/N 40; N/P 10)     Biomassa = (180,978)+(10,7077)t+(4,40772)t2+(-0,18298)t3     0,98 

6 (C/N 40; N/P 15)     Biomassa = (177,953)+(19,8138)t+(0,246315)t2+(-0,03369)t3     0,90 

7 (C/N 60;  N/P 5)      Biomassa = (6,60572)+(30,0854)t+(-0,33666)t2+(5,327)t3            0,90                         

8 (C/N 60; N/P 10)     Biomassa = (-61,649)+(47,2735)t+(-1,1697)t2+(5,30163)t3            0,90                    

9 (C/N 60; N/P 15)     Biomassa = (-6,1995)+(40,9753)t+(-1,3805)t2+(5,10821)t3        0,90         
_________________________________________________________________________________ 

T: tempo de cultivo (h); Biomassa (mg. L
-1

); R
2
: coeficiente de determinação. 

 

Os resíduos agroindustriais apresentam características adequadas para 

suportar um cultivo heterotrófico, além da elevada concentração em matéria 

orgânica e nutrientes inorgânicos, que resultam em razões C/N e N/P adequadas, 

apresentam qualitativamente compostos de fácil assimilação, e na maioria dos 

casos, ausência de compostos tóxicos inibidores de crescimento (FLORES & 

HERREROS, 1994).  

Por outro lado, SARKAR et al, 2006, salientam a importância da utilização de 

efluentes de laticínios em cultivos que visem o reúso da água residuária em virtude 

de não conterem compostos que o tornem tóxico.  

A curva de crescimento obtida para a cianobactéria Aphanothece 

microscopica Nägeli cultivada em efluentes industriais, mostra a ausência da fase 

lag (BASTOS et al., 2004; QUEIROZ et al., 2006; ZEPKA et al., 2007 HORNE et al., 

2010). Nesse sentido, a ausência da fase lag registrada para o experimento 7, se 

justifica, pelo tipo de meio de cultivo considerado, bem como pela alta razão C/N 

ajustada. 
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Nos demais experimentos, observa-se o comportamento clássico de 

crescimento microbiano, sendo possível identificar claramente quatro fases (lag, 

exponencial, estacionária e de morte celular), que por sua vez, as curvas mostram a 

curta duração da fase estacionária. 

De acordo com LOPES et al. (2015), a fase lag corresponde ao período de 

intensa atividade da célula, onde a velocidade específica de crescimento é nula;  A 

fase de aceleração, a interfase entre a taxa específica de crescimento nula e 

máxima; A fase de crescimento exponencial é caracterizada pela taxa específica de 

crescimento máximo; A fase de desaceleração, coincide com a diminuição do 

crescimento celular; e por fim, a fase estacionária onde na curva demonstra a 

concentração celular máxima e redução contínua de células até a diminuição de 

células viáveis, levando a lise celular, que corresponde a fase de declínio.  

SHULER & KARGI (1992), afirmavam que a fase estacionária tem início ao 

fim da fase de desaceleração, no que confere crescimento líquido zero (ausência da 

divisão celular), ou quando se iguala a velocidade de mortalidade das células, no 

entanto mantendo-se metabolicamente ativas. Nesse sentindo a curva apresenta o 

potencial de crescimento da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli, fator 

que influencia na biorremoção de nutrientes orgânicos e inorgânicos. 
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4.3 Avaliação de dados cinéticos 

A cinética da Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da 

indústria de laticínios sob as condições experimentais, pode ser avaliada na Tabela 

5. São apresentados os parâmetros clássicos de cinética de crescimento, expressos 

como, máxima velocidade de crescimento (máx), tempo de geração (tg), 

produtividade de biomassa (Px) e de conversão de substrato em células (Ys/x) com 

base no consumo de nitrogênio e matéria orgânica. 

Tabela 5.  Variáveis cinéticas para o micro-organismo cultivado no efluente de 

laticínio 

Variáveis Cinéticas 

                                                                  Condições Experimentais

 
     Exp 1   Exp 2   Exp 3   Exp 4  Exp 5 Exp 6  Exp 7   Exp 8        Exp 9 

t (h)           6            6          8         6         8        6          13          4                6 

X                 655    1045     520    490      700    460         655         610           490 

X0                340     225      385    375      380     250        300         250          250  

  máx.          0,113    0,250   0,0366 0,0467  0,0814  0,0989  0,0528  0,2230  0,1145 

  tg              6,14      2,77     18,94     14,84   8,51      7,00    13,13     3,10        6,05 

YX/S DQO          0,43         0,55       0,56    0,18    0,75     0,78       0,17       0,23     0,17 

  

 YX/S N-NTK     9,35      15,53     6,10   5,22     14,54     17,07   2,83     11,51    20,03 

 YX/SP-PO4
-3  109    38,47    43,97    29,64   103,22  170,73  76,67   173,07   105,72 

 

 Px               52,50    136,67  16,87   19,16    40,00     35,00    27,30     90,00   40,00 

 

t: Intervalo de tempo da fase exponencial de crescimento; X: Concentração celular final 

(mg. L-1); X0: Concentração celular Inicial (mg. L-1); max: Máxima velocidade específica de 

crescimento (h-1); tg: Tempo de geração (h); YX/S: conversão de substrato em biomassa 

(mgbiomassa/mg) ; Px: produtividade de biomassa (mg. L-1. h-1). Exp.: condições dos 

experimentos 1 ao 9 conforme planejamento fatorial (Tabela 3). 
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A análise dos dados da Tabela 5 demonstram, que o maior potencial de 

cultivo foi quando utilizou-se a condição 2 (C/N 20, N/P 10), potencial este expresso 

por uma concentração celular máxima de 1045 mg. L-1, velocidade máxima 

específicade crescimento de 0,250 h-1, tempo de geração correspondendo a 2,77 h e 

importante valor de tempo de batelada para atingir a máxima concentração celular 

de 12 h. Estes valores são notadamente diferenciados de qualquer outra condição 

estudada, no que se refere a produção de biomassa. 

A literatura é ampla quanto a robustez metabólica das microalgas, refletindo 

em mínimas exigências nutricionais, desta forma podendo os cultivos heterotróficos 

ser suportados por águas residuárias de inúmeros processos industriais 

(GUERRERO, 1999; ANUPAMA & RAVINDRA, 2000; TAM & WONG, 2000; 

OGBOONA et al., 2000; WANG et al., 2005;QUEIROZ et al, 2007; HARUM al., 2010; 

BASTOS et al., 2010; BASTOS et al., 2011; DEVI et al., 2012).  

É importante salientar, que o efluente, utilizado no experimento 2, não sofreu 

ajuste das razões C/N e N/P, conforme se pode avaliar pelos dados da Tabela 2, 

que fornecem as características do efluente bruto, utilizado para o desenvolvimento 

dos experimentos. Isso faz do efluente da indústria de laticínio um excelente meio de 

cultivo. 

O elevado valor obtido para o coeficiente de conversão de matéria orgânica 

em biomassa, para o experimento 2 indica que as formas carbonadas presentes 

neste efluente, são mais facilmente bioconvertidas, o que sugere alto consumo de 

substrato, com baixa conversão em biomassa. De acordo com PEREZ-GARCIA et al. 

(2011a), ao mesmo tempo em que diversas fontes de carbono têm sido propostas 

para os cultivos heterotróficos de microalgas, poucos substratos, são passíveis de 

uso pelos micro-organismos. As fontes de carbono frequentemente utilizadas para 

esta categoria de cultivos tem sido a glicose, acetato e glicerol (HEREDIA-ARROYO 

et al., 2010; HEREDIA-ARROYO et al., 2011; PEREZ-GARCIA et al., 2011a; PEREZ-

GARCIA et al. 2011b). JANCZUKOWICZ et al. (2007), reportam a alta 

biodegradação de lactose a acetato, bem como de gorduras a glicerol, no efluente 

de laticínio. 
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Os dados da Tabela 5 evidenciam influência notória das razões C/N e N/P no 

crescimento celular, com significativas reduções à medida que aumenta a razão 

C/N, e com as variações de N/P. Este fato se reflete no fator de conversão de 

nitrogênio em células, que com o aumento das razões C/N, embora os valores dos 

coeficientes de conversão de nitrogênio em células se reduzem em relação ao valor 

obtido para o experimento 2, maiores valores são registrados, para as maiores 

razões N/P. Este comportamento pode ser atribuído a natureza do nitrogênio 

disponibilizado, mediante o ajuste das concentrações C/N e N/P, caracterizando-se 

pela presença substancial em nitrogênio amoniacal, quando comparada ao 

experimento 2, forma nitrogenada esta de destaque, quando se aborda o tema 

inibição do crescimento microalgal (PRZYTOCKA –JUSIAK, 1976).  

A fonte e a qualidade da fonte nitrogenada são fatores que afetam 

significativamente o crescimento celular (LEE et al., 2007). Por outro lado, a 

quantidade da relação C/N também influencia no crescimento de cianobactérias e na 

composição da biomassa gerada no processo. Na literatura, observamos que 

quando utilizamos relação C/N reduzidas, a biomassa originada é rica em proteínas, 

enquanto que, o aumento desta relação, possibilita uma biomassa rica em 

carboidratos e lipídicos (SILVA-MANETTI, 2013; PEREZ-GARCIA, 2011) 

 No entanto, considerando as velocidades específicas máximas de 

crescimento, é possível constatar que todos os experimentos apresentaram 

potencial para a produção de biomassa. Se considerarmos as velocidades de 

formação de biomassa como parâmetro base, verifica-se que o menor valor obtido 

(0,0366 h-1), registrado para o experimento 3, é comparável a cultivos fotossintéticos 

(0,038 h-1), para o micro-organismo em estudo, em condições otimizadas segundo 

Jacob-Lopes et al. (2008b). Este valor 0,0366 h-1, é em torno de 3 vezes maiores ao 

registrado para outras espécies em cultivo fotossintético (YUE & CHEN, 2005; CHAE 

et al., 2006).  
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4.4 Avaliação do consumo de nutrientes nas condições experimentais 

As Figuras de 10 a 18 mostram o consumo dos nutrientes expressos pela 

concentração de N-NTK, DQO e P-PO4
-3 por Aphanothece no efluente da indústria 

de laticínios. Avaliando o comportamento destes gráficos, verifica-se, que maiores 

concentrações de nutrientes são atingidas pelo decréscimo significativo de N-NTK, 

assim como de DQO e P-PO4
-3. 

 

                         

Figura 10. Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 1.  

 

 

                                          

Figura 11.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 

Aphanothece  na condição do experimento 2. 
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Figura 12.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 3. 

 

                    

Figura 13.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 4. 

             

Figura 14.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 5. 
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Figura 15.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 6. 

                     

 

Figura 16.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 7. 

 

                 

Figura 17.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 
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Figura  18.  Variação do consumo de nutrientes do efluente de laticinios durante o cultivo de 
Aphanothece  na condição do experimento 9. 

 

Tabela 6: Eficiência de remoção após tratamento com Aphanothece microscopica 

Nägeli 

         Exp                           E DQO (%)     E N-NTK (%)    E P-PO4
-3 (%) 

1 (C/N 20; N/P 5)             90,50            63,8             66,66 

2 (C/N 20; N/P 10)           90                 89,3             66,66               

3 (C/N 20; N/P 15)           77,77            69,2             50 

4 (C/N 40; N/P 5)             36,85            63,15           55,55 

5 (C/N 40; N/P 10)           45                 81,8             66,66 

6 (C/N 40; N/P 15)           35,13            68,42           20 

7 (C/N 60; N/P 5)             78,12            63,33           33,33 

8 (C/N 60; N/P 10)           82,75            76,92           33,33 

9 (C/N 60; N/P 15)           73,91            57,89           75 

  E (%): eficiência de remoção. 
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A relação C/N e N/P é um fator de importância e otimização do processo a fim 

de atingir maior eficiência (JACOB-LOPES et al., 2013). Uma vez que os nutrientes 

disponíveis na água residuária influenciam diretamente sobre a cinética de 

crescimento do micro-organismo, para XEN et al.  (2010) a remoção de nutrientes 

pode ocorrer de maneira simultânea com eficácia se a relação N/P estiver na faixa 

adequada.  

Através dos dados registrados, em diferentes condições experimentais, foi 

possível observar significativas variações de consumo de nutrientes. Além disso, os 

gráficos 10 a 18 apresentam a curva de crescimento da cianobactéria  em cultivo no 

efluente de laticínios na ausência de luminosidade.  

Analisa-se no experimento 1, que no final do período a concentração celular 

foi de aproximadamente 550 mg. L-1. Esse valor é inferior se comparado ao  

encontrado por BASTOS et al. (2004),  que foi de  650 mgL-1,  realizando o cultivo no 

efluente da parboilização do arroz. 

A elevada eficiência de remoção de DQO, 94,70% (Figura 11), indica que a 

cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli apresentou maior potencial de 

remoção de matéria orgânica do efluente na razão C/N 20 e N/P 10. Esta 

constatação é mostrada nos resultados obtidos por SILVA-MANETTI et al., (2012) e 

STREIT., (2014) que indicam a razão C/N 20 e NP 10, como a melhor condição para 

Aphanotece microscopica Nägeli em cultivos heterotróficos, utilizando o efluente de 

laticínio como meio de cultivo. demonstrando a habilidade da cianobactéria crescer 

em metabolismo heterotrófico assimilando compostos orgânicos na ausência de 

luminosidade, conforme apontado nos estudos de QUEIROZ (1998) e 

SCHEMETTERER (1994).  

Segundo CHAMBERLAIN et al., (2011), concentrações de carbono e 

nitrogênio em condições balanceadas na razão C/N 20, são mais facilmente 

assimiladas. A literatura indica que a relação ideal para o crescimento dos micro-

organismos, deve situar-se entre 14 e 30 (WASIELESKY et al., 2006; EMERECIANO 

et al., 2007).  
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Segundo SILVA et al., (2005), os índices de remoção para o efluente de milho 

foram de 42,1% para DQO (em 24 horas); e 58,5% para nitrogênio total (em 14 

horas), ao passo que para o efluente de pêssego e figo, as eficiências de remoção 

foram de 53,7% para DQO (em 24 horas) e 73,2% para nitrogênio total (em 9 horas), 

demonstrando valores inferiores ao presente estudo. Por sua vez, a porcentagem de 

remoção máxima de N-NTK, de 83,33 %, obtida no experimento 2,  foi próxima a 

obtida para os efluentes da parboilização do arroz e de curtume por QUEIROZ et al., 

(2007) e BRACHER., (2015), respectivamente. 

Em termos de eficiência de remoção, registrou-se valores de 89,3% 

(Experimento 2) para remoção de nitrogênio total, eficiência elevada quando 

comparado a outros sistemas de tratamento biológico. BASTOS et al., (2010) 

analisou a eficiência de remoção de nitrogênio do efluente da parboilização do arroz, 

com razões C/N de 53,86 e N/P 1,45 chegando a remoções de 83%, bastante 

similares ao presente estudo. 

O elevado índice de remoção de P-PO4
-3, 75% (Figura 18), foi 2,7% superior 

ao estudo utilizando como meio de cultivo o efluente de curtume. 

 As concentrações finais de nitrogênio total e fósforo total presentes no 

efluente de laticínio estudado, nas razões C/N 20 e N/P 10 (Experimento 2), 

correspondem a 1.500 mg·L-1 e 300 mg.L-1, respectivamente, valores bastante 

elevados se comparado aos limites estabelecidos pela Resolução nº 128/2006 do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (CONSEMA-RS), que 

varia de 10 a 20 mg·L-1  de N-NTK e 1 a 4 mg·L-1  de P-PO4
-3,   em relação a vazão 

de saída do efluente. Esses valores são considerados preocupantes, por serem 

nutrientes contribuintes da eutrofização. 

Segundo VIEIRA et al. (2011), as frações predominantes de fósforo contidas 

no efluente de laticínio, são as orgânicas dissolvidas, fósforo reativo dissolvido e 

fósforo total dissolvido. As mesmas autoras avaliam a influência da temperatura no 

processo de remoção de fósforo no efluente de latício utilizando a cianobactéria 

Aphanothece. Verifica-se máxima eficiência de remoção no biorreator, a 30ºC, com 

aproximadamente 98,4% e concentração final de 3,77 mg.L-1, valor superior ao 

encontrado neste estudo.  
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Verifica-se que estes valores são superiores aos observados em lagoas de 

alta taxa, com micro-organismos em meio fotossintético. Nestes sistemas, são 

necessários tempo de detenção hidráulica de até 24 dias para remoção de fósforo 

(POWELL et al., 2009). 
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5. CONCLUSÃO 

Os parâmetros de caracterização do efluente, apresentaram concentrações 

aproximadas ao encontrado na literatura para o efluente do leite, com elevados 

coeficientes de variação, típicos de efluentes deste ramo industrial.  

A análise dos resultados indicam a potencialidade de remoção de DQO, 

nitrogênio total Kjeldahl e fósforo em condições heterotróficas pelas cianobactérias 

para tratamento de efluentes de laticínios. 

As variáveis cinéticas de crescimento revelam a possibilidade da aplicação da 

Aphanothece no efluente de laticínios na ausência de luminosidade, obtendo-se, 

dessa forma, elevadas concentrações de células em 12 horas de cultivo; 

A fase exponencial de crescimento de Aphanothece microscopica Nägeli 

cultivada no efluente do leite, no experimento 2,  foi de 6 h,  com máxima velocidade 

especifica de crescimento de 0,250  h-1, tempo de geração de 2,77 h e concentração 

celular máxima de 1045 mg. L-1. Fato que evidencia o potencial de uso do efluente 

do leite como meio de cultivo e geração de biomassa de Aphanothece microscopica 

Nägeli.  

Elevados índices de remoção foram registrados para (C/N 20 e N/P 10), com 

aproximadamente, 94,70, 83,33 e 66,66 %, de DQO, N-NTK e fósforo total, 

respectivamente, viabilizando a aplicação de um biorreator heterotrófico.  

Por fim, ficou evidenciado que as razões C/N e N/P influenciam 

significativamente na remoção dos compostos DQO, N- NTK e PO4
-3  e na cinética 

de crescimento, sendo o carbono um dos principais nutrientes necessários para o 

crescimento da microalga. 
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