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Introdução

As microalgas, sob o ponto de vista biotecnológico, 
não constituem um grupo de microrganismos muito 
estudado. Acredita-se que entre as dez mil espécies de 
microalgas existentes, pouco mais de mil linhagens são 
mantidas em coleções ao redor do mundo e apenas 
algumas centenas foram investigadas por seu conteúdo 
químico, sendo somente uma pequena quantidade em 
escala industrial. Por serem pouco exploradas, 
representam rica oportunidade para novas descobertas 
[1,2].

Devido à alta produtividade, ao rápido crescimento e 
ao grande número de substâncias de altíssimo interesse 
econômico de várias espécies de microalgas; como 
fonte de proteínas na forma de suplementação 
alimentar; fonte de pigmentos; tratamento de águas 
residuais e adubo orgânico, as pesquisas acerca dessas 
microalgas vêm aumentado. Atualmente são indicadas 
como uma possível matéria-prima para 
biocombustíveis, devido ao alto teor de óleo e ao perfil 
de ácidos graxos que algumas espécies apresentam [3].

A espécie Chlorella vulgaris é uma alga unicelular 
de água doce pertencente à classe Chlorophyceae, 
ordem Chlorococcales e família Oocystaceae. 
Apresenta forma de vida unicelular ou colonial, e pode 
acumular pigmentos como clorofila a e b, β-caroteno e 
xantofilas. A principal forma de reserva é o amido, 
porém sob certas condições podem armazenar óleo. A 
reprodução pode ser por divisão binária, esporos 
assexuais e reprodução sexual [4, 5].

Diversos fatores podem influenciar no 
desenvolvimento das microalgas como fatores físico-
químicos, onde são principalmente reportados em 
estudos sobre luz, temperatura, e disponibilidade de 
nutrientes [6].  Segundo Borowitzka [7] o cultivo de 
microalgas em sistemas abertos a luz é um dos 
principais fatores limitantes do crescimento.

Tendo em vista o exposto, o estudo tem como 
objetivo avaliar a influência do fotoperíodo no 
crescimento da microalga C. vulgaris, visando otimizar 

o cultivo desta espécie para escala comercial com o
intuito de extração de óleo para produção de biodiesel.

Material e métodos

A presente pesquisa desenvolveu-se no Laboratório 
de Maricultura Sustentável (LAMARSU) no 
Departamento de Pesca e Aqüicultura (DEPAq), da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
A microalga utilizada na pesquisa compõe o banco de 
cepas do Laboratório de Produção de Alimento Vivo 
(LAPAVI) pertencente à mesma instituição.

A microalga C. vulgaris foi cultivada em água doce, 
previamente filtrada e autoclavada à 120ºC por 20min,
enriquecidas com meio de cultura Conway modificado. 
As culturas foram inoculadas com densidade inicial de 
100 x 104 cel.mL-1 em garrafas de vidro contendo 
volume útil de 250ml cada, mantidas com aeração 
constante, temperatura de 25 1 ºC e iluminação 
artificial (lâmpadas fluorescentes de 40 W tipo 
“Daylight”) com intensidade luminosa de 4000 lux.

O experimento teve duração de 10 dias e contou com
dois tratamentos: fotoperíodo de 24h Luz (24L:00E) e
12h Luz e 12h Escuro (12L:12E). Para o tratamento
12L:12E foi utilizado um equipamento “Timer” 
programado para a cada 12h desligar as luzes do 
cultivo automaticamente. Cada tratamento possuiu três
repetições, totalizando seis unidades experimentais, 
distribuídos casualizadamente.

Os parâmetros analisados em ambos os tratamentos 
foram: densidade celular máxima (DCM) considerando 
o dia de cultivo no qual a população algal alcançou a 
máxima densidade celular e a velocidade de 
crescimento (K), sendo representada pelo número de 
divisões celulares/dia que foi determinada através da 
equação citada por Stein [8].

Para a coleta das amostras utilizaram-se pipetas 
“Pasteurs” esterilizadas. As contagens celulares foram 
realizadas diariamente no mesmo horário do inóculo 
inicial com auxílio da câmera de Neubauer e
microscópico ótico.



Resultados e discussão

Na curva de crescimento (Fig. 1) foi possível 
observar que houve um lento desenvolvimento nos
primeiros cinco dias de cultivo em ambos os 
tratamentos, período em que as células provavelmente
estariam se adaptando às novas condições as quais 
foram submetidas. 

Na tabela (Tabela 1) estão apresentados os valores 
DCM e K da microalga C. vulgaris nos diferentes 
tratamentos. Em ambos os tratamentos observou-se um 
aumento significativo da concentração celular a partir
do quinto dia. No oitavo dia alcançou 25,00 x 106

cel.mL-1 (12L:12E) e no nono dia atingiu 94,32 x 106

cel.mL-1 (24L:00E).
Resultado inferior de DCM (7,72 x 106 cel.mL-1) foi 

observado por Oshe et al. [3] no sétimo dia de cultivo
estudando o crescimento da microalga C. vulgaris em 
fotoperíodo integral. Provavelmente o meio de cultura
distinto (meio W.C.) tenha promovido essa diferença 
significativa nos resultados. Em contrapartida, os 
mesmos autores obtiveram uma velocidade de 
crescimento (K) de 0,94 divisão.dia-1 com fotoperíodo 
de 24L, superior aos dados encontrados no presente 
estudo.

Rocha et al. [9] estudando o efeito da iluminação 
sobre o crescimento celular da Chlorophyceae
Nannochloropsis gaditana, constataram uma DCM de
55 x 106 cel mL-1 com fotoperíodo de 24L e 23 x 106

cel.mL-1 12L:12E durante 13 dias de cultivo. 
Corroborando com os valores obtidos neste trabalho, 
onde foi verificado um maior crescimento celular em 
função do aumento do período de iluminação.

A temperatura ao longo do cultivo se manteve em 25
± 1 ºC e esteve dentro da faixa de temperatura 
escolhida por Mayo [10], que em sua pesquisa 
avaliando a temperatura no crescimento da microalga 
C. vulgaris constatou maiores densidades nas 
temperaturas entre 25 e 35 ºC. Sendo assim, o cultivo 
desta microalga pode apresentar um eficiente 
crescimento em regiões tropicais cultivadas em 
sistemas abertos.

Desta forma, pode-se concluir que a obtenção de 
biomassa algal visando a produção de biodiesel é um 
potencial na região Nordeste, visto que o período de 
luminosidade durante todo o ano é extremamente 
favorável. Contudo é necessária a realização de futuros 
trabalhos direcionados à extração de óleo e dos fatores 
de cultivo que poderiam potencializar este rendimento.
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Figura 1- Curva de crescimento da microalga C. vulgaris.

Tabela 1 - Parâmetros de crescimento, DCM (Densidade Celular Máxima) e K (velocidade de crescimento).

Tratamento 1 (24L:00E) Tratamento 2 (12L:12E)

DCM (x106 cel.mL-1) 94,32 25,00

K (divisão.dia-1) 0,81995 0,55921


