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INTRODUÇÃO
Diversas espécies de microalgas, incluindo cianobactérias, vêm sendo utilizadas na produção

de biomassa (Queiroz et al., 2007). Isto embora viável ainda esteja distante da viabilidade econômica
quando o destino final é um produto de baixo valor agregado (Spolaore et al., 2006). Em face disto, o
objetivo do trabalho foi avaliar a biomassa da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli a partir
de cultivos em águas residuárias.

MATERIAL E MÉTODOS
Culturas de Aphanothece microscopica Nägeli (RSMan92) foram propagadas em meio BGN

(Ripka et al., 1979) a 25ºC, 15mol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 12h. Foi utilizado um reator de coluna de
bolhas, de PVC com 4mm de espessura, diâmetro interno de 10cm, altura de 100cm e 4,5L de
volume. Foram utilizados efluentes da parboilização do arroz, processamento de pescado e laticínios.
As amostras foram caracterizadas, quanto ao pH, DQO, NTK e P-PO-3

4, razão C/N e N/P (Apha,
2005). As razões C/N e N/P foram obtidas a partir de teores de DQO, NTK e P-PO-3

4. Utilizou-se
inoculos de 100 mg/L, 30°C, ausência de luminosidade e aeração (1VVM). As razões C/N e N/P para
o efluente da parboilização do arroz, pescado e laticínios foram respectivamente 50 e 1,98; 20 e 10 e
20.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 é observado uma grande variabilidade dos dados, uma vez que  efluentes

industriais  apresentam sua composição diversificada em função da matéria – prima processada
(Queiroz et al., 2007).

Tabela 1: Caracterização das águas residuárias
Parâmetro Parboilização Pescado Laticínios

pH 4,64  0,4 7,67  0,3 8,8  0,01
DQO (mg/L) 4206,8  1327,6 1518  584,4 1186  875,26
NTK (mg/L) 69,3  22,5 112  34,9 39,4  15,20

P-PO4
-3 (mg/L) 53,9  29,7 9,9  3,8 6,5  3,0

C/N: 73,8 13,8 30,1
N/P 1,6 12,1 6,0

O efluente de laticínios apresentou maior potencial, considerando os resultados (Tabela 2).
Os coeficientes de conversão de matéria orgânica em biomassa sugerem elevado consumo de
matéria orgânica com baixa conversão em biomassa. Os coeficientes de conversão de nitrogênio em
células demonstram elevadas conversões desse nutriente na forma de biomassa.

Tabela 2: Parâmetros cinéticos
Parâmetro Parboilização Pescado Laticínios
Xmáx (mg/L) 520 670 1058

TR (h) 15 30 12
max (h-1) 0,11 0,04 0,17

tg (h) 6,30 18,20 4,0
YX/S (mgbiomassa/mgDQO) 0,17 0,24 0,90
YX/S mgbiomassa/mgNTK) 11,4 5,8 32,4
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Todas as águas residuárias consideradas apresentaram potencial para a produção de
biomassa. Este resultado evidencia a potencialidade do uso de resíduos agroindustriais para suportar
a produção de biomassa microalgal. O amplo potencial de uso desta biomassa, principalmente como
fonte de proteínas e lipídeos poderá representar um significativo avanço na melhoria da
sustentabilidade das atividades agroindustriais. A Tabela 3 apresenta a composição da biomassa
gerada nos diferentes efluentes estudados.

Tabela 3. Teores de proteína, carboidratos e lipídeos nas biomassas cultivadas nos diferentes
efluentes

Parâmetro (%) Parboilização Pescado Laticínios
Proteína 44,11 ± 0,03 52,5±0,62 44,48±1,00

Carboidratos 15,92 ± 0,52 27,1±2,25 35,7±3,11

Lipídios 7,53 ± 0,15 13,8±1,07 10,87±0,90

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos demonstram a potencialidade de uso de todas as águas residuárias

estudadas para produção de biomassa como potencial de fonte de protéica, lipidica e de carboidratos.
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