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Introdução

O cultivo de microalgas está crescendo 
gradativamente no mundo inteiro. A biomassa 
produzida destina-se às mais diversas aplicações como, 
produção de proteína unicelular, lipídios, carotenóides, 
clorofila, enzimas, ésteres, antibióticos, 
hidrocarbonetos e vitaminas [1, 2, 3, 4, 5].

As microalgas, sob o ponto de vista biotecnológico, 
não constituem grupo de microrganismos muito 
estudado. Dentre as dez mil espécies de microalgas que 
se acredita existirem, pouco mais de mil linhagens são 
mantidas em coleções ao redor do mundo, apenas 
algumas centenas foram investigadas por seu conteúdo 
químico e somente pequena quantidade tem sido 
cultivada em escala industrial. Por serem pouco 
exploradas, representam rica oportunidade para novas 
descobertas [6,7].

O cultivo de algas pode ser realizado em terras 
inexploradas com água salina em regiões áridas, 
evitando assim a competição por recursos limitados de 
terras aráveis. Além de menos poluentes que o 
petróleo, não envolve entrada de mais carbono nos 
ecossistemas, pois empregam apenas frações que já 
estavam presentes na biosfera [8].

Além do seu uso na alimentação, o fitoplâncton 
poderia ser utilizado para o tratamento de resíduos, 
uma vez que algas são capazes de transformar resíduos 
em biomassa de alto valor biológico [9].

A espécie Tetraselmis tetrathele é uma alga 
unicelular flagelada, pertencente à classe 
Prasinophyceae, ordem Chlorodendrales e família 
Chlorodendracea . Habita ambientes marinhos, exibe 
altas taxas de crescimento e é usada em cultivos como 

alimento para larvas de alguns organismos aquáticos, 
como larvas de moluscos bivalves [10, 11]. 

Thalassiosira caracteriza-se pela estrutura das 
aréolas (com forâmen externo e cribrum interno), pela 
presença de processos estruturais (fultoportulae) e de 
um a dois processos labiados (rimoportulae). As 
espécies são diferenciadas pelo tamanho e forma das 
células, formação de colônias, arranjo das aréolas, 
número e disposição dos processos estruturais, 
presença de espinhos ou processos ocluídos e pela 
estrutura das bandas conectivais [12].

O objetivo deste trabalho é analisar o 
desenvolvimento em cultivo das microalgas 
Thalassiosira pseudonana, Tetraselmis tetrathele e 
Thalassiosira fluviatilis em laboratório para posterior 
aproveitamento na extração de compostos e sua 
aplicação no biodiesel bem como, em outras aplicações 
biotecnológicas.

Material e métodos

Foram cultivadas três espécies de microalgas em 
escala experimental, Thalassiosira pseudonana, 
Tetraselmis tetrathele, e Thalassiosira fluviatilis no 
Laboratório de Produção de Alimento Vivo –
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para a 
avaliação do crescimento foram realizadas contagens 
diárias com auxílio de microscópio óptico e câmara de 
Neubauer. Foram analisados os dados de Densidade 
Celular Máxima (DCM), velocidade de crescimento 
(K) e tempo de duplicação (TD). A velocidade de 
crescimento específico (k), que representa o número de 
divisões celulares da população por unidade de tempo 



(dia), foi determinada através da equação citada por 
Stein [13].

A concentração inicial foi de 5x104 cél/mL, 
utilizando recipientes de vidro com 500 mL de água do 
mar com salinidade de 30 ppm e enriquecida com o 
meio de cultura Conway (Figura 1). A temperatura da 
sala de cultivo foi mantida em 25±2 oC, com 
iluminação artificial (lâmpadas fluorescentes de tipo 
“Day light” de 40 W), sendo submetidas a um 
fotoperíodo integral e intensidade luminosa de 1770 
lux.  As culturas foram mantidas com aeração 
constante.

Resultados e Discussão

Tetraselmis tetrathele atingiu a densidade celular 
máxima de 245x104 cél/mL. Valores inferiores de 
DCM foram encontrados para a espécie Thalassiosira 
pseudonana (39,75x104 cél/mL) e Thalassiosira 
fluviatilis (22,60x104 cél/mL). 

De acordo com a tabela 1, os valores médios de 
velocidade de crescimento e tempo de duplicação 
obtida foram 0,66 divisões.dia-1e 1,51 dias, 
respectivamente para a microalga T. tetrathele.
Contudo, OHSE, et al, (2008) [14] utilizando a espécie 
T. chuii, cultivadas com fertilizante comercial 
encontrou valores de 0,78 divisões/dia e 1,28 dias.

Reinfelder et al, analisando a fotossíntese em 
diatomáceas, obtiveram taxas de crescimento variando
de 1 a 1,5 divisões.dia-1. Porém, no presente trabalho 
foram encontrados os valores de 0,11 divisões.dia-1 e 
0,12 divisões.dia-1 para as espécies  T. fluviatilis e T. 
pseudonana respectivamente[15].

Os resultados entre as espécies estudadas variaram, 
mostrando valores inferiores para o gênero 
Thalassiosira porém as condições fornecidas para o 
cultivo podem ter interferido na curva de crescimento.

Pode-se concluir que a espécie T. tetrathele, 
apresentou resultados de crescimento superiores aos 
das diatomáceas T. fluviatilis e T. pseudonana., porém 
estudos futuros devem ser realizados na extração de 
compostos para verificar por exemplo, o rendimento de 
óleo e sua aplicação na produção do biodiesel, assim 
para outras aplicações biotecnológicas.
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Tabela 1. Parâmetros de crescimento, DCM (densidade celular máxima), K (velocidade de crescimento) e TD (tempo de duplicação)

para as espécies analisadas.

Figura 1. Unidades Experimentais da microalga T. tetrathele

Espécie DCM
( x 104 cel.mL)-1)

K
(div.dia-1)

TD
(dias)

Thalassiosira pseudonana
39,75

0,12 0,28

Thalassiosira  fluviatilis 22,60
0,11 0,44

Tetraselmis tetrathele
245

0,57 1,51


