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Introdução/Objetivos
Os ácidos graxos essenciais não são sintetizados pelo organismo, devendo ser

adicionados à dieta. A produção comercial destes é realizada através da extração de soja,
linhaça, canola e peixes. Uma fonte alternativa são as microalgas, que são microrganismos que
convertem água, CO2 e luz em oxigênio e biomassa. A Nannochloropsis é uma microalga
utilizada em aqüicultura devido ao elevado teor de ácidos graxos poliinsaturados (Lourenço et
al., 2002). O objetivo desde trabalho foi analisar o perfil de ácidos graxos da microalga
Nannochloropsis oculata cultivada com diferentes fontes de carbono, temperatura e
concentrações de nitrato no meio de cultivo.

Metodologia

A microalga Nannochloropsis oculata, mantida em Meio F/2, foi cultivada de acordo com
planejamento experimental fatorial 23 (Tabela 1), em que foram variados, no meio de cultivo,
fontes de carbono inorgânico, temperatura e concentração de nitrato no meio. A concentração
de carbono inorgânico no meio foi de 1 g.L-1 e 2% para as fontes de bicarbonato e CO2,
respectivamente.

Os ensaios tiveram a duração de 15 d, foram realizados em biorreatores tipo
erlenmeyers com volume útil de 1,5 L, mantidos com fotoperíodo de 12h claro/escuro e 3000
lux.

Tabela 1 – Planejamento Experimental 23 para o cultivo de N. oculata.

Ensaio Fonte de
Carbono

Temperatura
(ºC)

XNO3
(mg.L-1)

1 CO2 20 10

2 CO2 20 75

3 CO2 25 10

4 CO2 25 75

5 NaHCO3 20 10

6 NaHCO3 20 75

7 NaHCO3 25 10

8 NaHCO3 25 75

Ao final dos cultivos, as amostras foram centrifugadas e secas em estufa a 40ºC. Os
lipídios foram extraídos de acordo com o método de Folch & Lees (1957) e a esterificação foi
realizada de acordo com o método proposto por Metcalfe & Schimitz (1966). A determinação de
ácidos graxos foi realizada por cromatografia gasosa e esses foram identificados pela
comparação dos tempos de retenção dos padrões utilizados.

Resultados e Discussão

Na Tabela 2, observa-se os resultados obtidos para as concentrações de ácidos graxos
saturados (AGS), insaturados (AGI), poliinsaturados (PUFA) e o somatório das famílias -3 e
-6 (3+6), em relação ao total dos ácidos graxos totais analisados (AGT).

O ácido palmítico (C16:0) foi o ácido graxo encontrado em maior concentração para
todos ensaios, exceto para o ensaio 4 em que a concentração de EPA foi mais elevada (23,6
%). Em relação aos ácidos graxos monoinsaturados, apenas 2 foram observados em todos os
ensaios, o ácido palmitoleico (C16:1) e o ácido oléico (C18:1). Para o ácido palmitoleico, a
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máxima concentração (29,2%) foi observada no ensaio 1 em que a microalga foi cultivada com
2% de CO2, 10 mg.L-1 de NO3 e a 20ºC. Já o ácido oléico foi encontrado em maior
concentração (18,7%) no ensaio 5 em que foi utilizado 1 g.L-1 de NaHCO3, 10 mg.L-1 de NO3 e
20°C. Dentre os PUFA’s, o ácido produzido em maior quantidade para todos ensaios foi o EPA,
chegando a concentração de 23,6% na biomassa do ensaio 4, em que a microalga foi cultivada
a 25°C, meio F/2 com 2% de CO2 e 75 mg.L-1 de NO3 no meio de cultivo.

Tabela 2 – Concentração dos principais ácidos graxos presentes na biomassa da microalga
Nannochloropsis oculata

Ensaios C14:0
(%)

C16:0
(%)

C16:1
(%)

C18:0
(%)

C18:1ω9
(%)

C18:2ω6
(%)

C20:5ω3
(%)

C22:6ω3
(%)

PUFA
(%)

(ω3+ω6)
(%)

1 4,41 38,05 29,23 1,17 16,54 1,07 4,89 0,46 8,26 8,15

2 5,56 29,86 22,86 2,29 13,36 2,41 13,80 0,11 19,83 19,83

3 5,47 30,43 18,37 3,94 13,07 3,55 13,50 0,00 20,65 20,65

4 5,03 21,43 14,12 3,83 10,37 4,93 23,59 0,00 32,96 32,96

5 5,05 39,63 27,78 1,28 18,73 0,98 2,60 0,00 4,78 4,64

6 6,68 39,72 23,03 2,16 14,99 2,32 4,71 0,00 8,98 8,73

7 6,20 39,09 23,26 2,17 15,52 1,86 5,34 0,00 9,24 9,03

8 6,02 36,97 23,85 1,96 15,10 2,44 6,32 0,00 11,85 11,69

Conclusão

A biomassa da microalga Nannochloropsis oculata, apresentou elevadas concentrações
de ácidos graxos, sendo que pode-se destacar o alto teor do ácido eicosapentaenóico (EPA,
C20:5-3) com concentrações de até 23,6% no ensaio em que a microalga foi cultivada com
2% de CO2, 75 mg.L-1 de NO3 e a 25ºC. Esses resultados mostraram que essa microalga é
uma fonte de ácidos graxos, podendo ser cultivada para obtenção destes.
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