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RESUMO 

 

PERON, Bianca C. Frações residuais do processo de extração de proteínas da 
biomassa de Spirulina platensis como matéria-prima para produção de bioetanol. 
2018. 67f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia de Alimentos, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Medianeira, 2018. 

 

A Spirulina platensis é uma microalga promissora para sistemas de biorrefinarias, 
devido a sua composição rica em biocompostos como proteínas e carboidratos. 
Porém, apesar de todas as vantagens de se obter biocombustíveis a partir de 
microalgas, sua viabilidade econômica ainda precisa ser melhorada. Neste contexto, 
objetivou-se avaliar a produção de bioetanol a partir das frações residuais do processo 
de obtenção de concentrado proteico de S. platensis. Para tal, foi realizada a hidrólise 
enzimática das frações residuais obtidas após o processo de extração de lipídios e 
proteínas da biomassa e, a partir do hidrolisado obtido, avaliou-se a produção de 
bioetanol. A biomassa, foi inicialmente, desengordurada em extrator Soxhlet; 
sequencialmente foi submetida a extração de proteínas assistida por ultrassom em 
meio alcalino (LUPATINI et al., 2017). As frações residuais (resíduo sólido da extração 
e resíduo líquido da precipitação das proteínas) foram combinadas na razão de 100 
g×L-1 e autoclavadas para a liquefação do amido. A hidrólise enzimática foi conduzida 
com 0,5; 1,0 e 1,5% das enzimas α-amilase e amiloglucosidase (AMG) adicionadas 
simultaneamente (50 oC, pH 5,5 por 24 horas). As condições de pH e temperatura da 
hidrólise foram definidas pela determinação das atividades enzimáticas das enzimas 
em amido. O acompanhamento da hidrólise foi realizado pela retirada de alíquotas a 
cada 2 h de reação para análise de açúcares redutores (AR) (método de Somogyi-
Nelson). No estudo da produção de bioetanol a partir do hidrolisado, os cultivos foram 
realizados com Saccharomyces cerevisiae, a 30 oC, em condições estacionárias. 
Foram avaliados quatro meios de cultivo distintos: hidrolisado (H) obtido nas melhores 
condições da hidrólise, meio controle (C1) com a mesma concentração de açúcares 
do H, meio controle (C2) com a concentração de açúcares simulando a produção de 
bioetanol a partir de cana de açúcar, e um meio contendo o hidrolisado suplementado 
(HS) para atingir a mesma concentração de açúcares do meio C2. O 
acompanhamento da cinética dos cultivos foi realizado pela retirada de alíquotas, em 
intervalos regulares de tempo, para as análises de concentração de biomassa, AR e 
bioetanol. A hidrólise enzimática com 1,0% das enzimas atingiu uma eficiência de 
77,51% em 12 h de reação. Na fermentação alcoólica, os resultados para a 
concentração de biomassa foram superiores nos meios controle (C1 e C2), enquanto 
que para os meios H e HS foram observados os maiores valores para a produção de 
bioetanol,  alcançando-se 8,06 g×L-1 de bioetanol em 12 h de fermentação, com 
eficiência de 100% e produtividade de 0,533 g×L-1×h-1 para o meio H. Esses resultados 
indicam que as frações residuais do processo de extração de lipídios e proteínas da 
biomassa de S. platensis possuem potencial como matéria-prima para a produção de 
bioetanol em sistema de biorrefinarias.  
 

Palavras-chave: Biorrefinarias Integradas. Microalgas. Enzimas amilolíticas. 
Biocombustíveis. 

 



	

	
	

ABSTRACT 

 

PERON, Bianca C. Residual fractions from Spirulina platensis protein extraction as 
feedstock for bioethanol production. 2018. 67f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 
de Alimentos) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018. 

 

Spirulina platensis is a promising microalgae for biorefinery systems due to its rich 
composition in biocomposites such as proteins and carbohydrates. However, despite 
all the advantages of obtaining biofuels from microalgae, its economic viability still 
needs to be improved. In this context, the aim was to evaluate the production of 
bioethanol from residual fractions of the process of obtaining protein concentrate from 
S. platensis. The enzymatic hydrolysis of the biomass residual fractions obtained after 
the extraction of lipids and proteins was carried out; from the obtained hydrolyzate, the 
bioethanol production was evaluated. The biomass was initially defatted in Soxhlet 
extractor; sequentially, the extraction of proteins in alkaline medium assisted by 
ultrasonic method was conducted (LUPATINI et al., 2017). The residual fractions (solid 
residue of the extraction and liquid residue of the protein precipitation) were combined 
in the ratio of 100 g×L-1 and autoclaved for the starch liquefaction. The enzymatic 
hydrolysis was carried out with 0.5; 1.0 and 1.5% of α-amylase and amyloglucosidase 
(AMG) added simultaneously (50 oC, pH 5.5, 24 hours). The pH and temperature of 
the hydrolysis were determined by the enzymatic activities evaluation of the enzymes 
in starch. The hydrolysis was followed by the removal of aliquots every 2 h of reaction 
for the analysis of reducing sugars (RS) (Somogyi-Nelson method). In the study of 
bioethanol production from the hydrolyzate, Saccharomyces cerevisiae was inoculated 
at 30 oC under stationary conditions, in four different culture media: hydrolyzate (H) 
obtained under the best hydrolysis conditions, control medium (C1) with the same 
sugar concentration as H, control medium (C2) with sugar concentration simulating the 
production of bioethanol from sugar cane, and a medium containing the hydrolyzate 
supplemented (HS) to reach the same sugar concentration of the C2 medium. The 
kinetics of the cultures were monitored by aliquot removal at regular intervals for 
determining the concentration of biomass, RS and bioethanol. Enzymatic hydrolysis 
with 1.0% of the enzymes reached an efficiency of 77,51% in 12 h of reaction. In the 
alcoholic fermentation, the results for the biomass concentration were higher in the 
control media (C1 and C2), while for the H and HS media the highest values for 
bioethanol production were observed, reaching 8.06 g×L-1 of bioethanol in 12 h of 
fermentation, with 100% efficiency and productivity of 0.533 g×L-1×h-1 for medium H. 
These results indicate that the residual fractions of the lipid and protein extraction 
process of S. platensis biomass have potential as a raw material for the production of 
bioethanol in a biorefinery system. 
 
Keywords: Integrated Biorefinery. Microalgae. Amylolytic enzymes. Biofuels.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A energia sustentável é um grande desafio para a crescente população 

mundial (BIBI et al., 2017). Atualmente a produção de energia para o transporte e 

geração de eletricidade são obtidos principalmente pela queima de combustíveis 

fósseis. Esses dois setores desempenham um papel vital na melhoria do padrão de 

vida humano e na aceleração do avanço do desenvolvimento tecnológico. No entanto, 

os combustíveis fósseis não são fontes renováveis. Além disso, a queima de 

combustíveis fósseis gera inúmeras preocupações ambientais, incluindo os efeitos do 

gás de estufa, que contribuem significativamente para o aquecimento global (LAM; 

LEE, 2012). Portanto, a segurança energética e ambiental são dois temas 

importantes, que impulsionaram a busca por fontes de energia alternativa e ecológica 

(ZABED et al., 2017).  

Várias fontes alternativas de energia, incluindo energia solar, hidrelétrica, 

geotérmica, eólica e biocombustíveis, estão sendo estudadas e implementadas. 

Dentre estas fontes, os biocombustíveis são vistos como meios reais de alcançar o 

objetivo de substituir os combustíveis fósseis a curto prazo (CHISTI, 2007; SHUBA; 

KIFLE, 2018). 

Os biocombustíveis podem ser produzidos a partir de amido, óleos vegetais, 

gorduras animais, biomassa residual ou biomassa de algas, que são matérias-primas 

não-tóxicas, biodegradáveis e renováveis. Com base nos tipos de matéria-prima 

utilizados e sua disponibilidade atual e futura, os biocombustíveis são categorizados 

em biocombustíveis de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração (SHUBA; KIFLE, 2018).  

O bioetanol é o biocombustível renovável mais comum, derivado 

principalmente de matérias-primas agrícolas, como cana de açúcar e milho 

(BAEYENS et al., 2015; RIZZA et al., 2017). No entanto, a utilização destas para a 

produção de bioetanol cria uma grande competição com o mercado de alimentos em 

termos de terra para cultivo (SHUBA; KLIFE, 2018). Dessa forma, a produção de 

combustíveis, a partir de derivados do petróleo e de fontes que competem com a 

produção de alimentos, necessita de alternativas (TALEBNIA; KARAKASHEV; 

ANGELIDAKI, 2010). 

Entre as várias matérias-primas com possibilidade de uso para a produção de 

bioetanol, as algas (macro e microalgas) têm sido consideradas como uma das mais 
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promissoras para a produção de biocombustíveis (bioetanol e biodiesel) (WIJFFELS; 

BARBOSA, 2010; AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016). As vantagens para 

a produção de biocombustíveis a partir de microalgas incluem fácil adaptação às 

condições ambientais, alta eficiência de fotossíntese e não concorrência por terras 

agricultáveis (ZHU et al., 2014). 

Embora existam poucos estudos sobre o processo de obtenção de bioetanol 

a partir da microalga Spirulina, a sua biomassa possui biocompostos de alto valor 

agregado como carboidratos, proteínas e antioxidantes, o que atribui a essa biomassa 

a possibilidade de ser utilizada para obtenção de bioetanol no sistema de biorrefinarias 

(SALLA et al., 2016). A biomassa de Spirulina platensis cultivada em meios repletos 

de nutrientes, especialmente nitrogênio (2,5 g×L-1 de nitrato de sódio no meio Zarrouk), 

apresenta  concentrações de proteínas em torno de  65% (massa seca), bem como 

quantidades consideráveis de ácidos graxos essenciais, polissacarídeos, 

ficobiliproteínas, carotenóides, vitaminas (especialmente B12) e minerais 

(RICHMOND, 2004), composição que justifica a sua aplicação em biorrefinarias 

integradas.  

Inúmeros trabalhos têm sido publicados envolvendo a sacarificação e 

fermentação de biomassa de microalgas e macroalgas para a produção de bioetanol 

utilizando diferentes técnicas. No entanto, não há trabalhos na literatura até o 

momento, que tenham utilizado biomassa residual de processos de  extração de 

lipídios e proteínas de microalgas para a produção de bioetanol, o que representaria 

um fluxo de processo adequado em uma biorrefinaria integrada . A proposta  é de uma 

rota tecnológica de extração de proteínas da biomassa desengordurada, para 

obtenção de concentrado proteico, com posterior hidrólise enzimática dos 

carboidratos para a produção de bioetanol, constituindo em uma alternativa 

promissora para o aproveitamento integral da biomassa e melhoria da viabilidade 

econômica das biorrefinarias de microalgas, visto que a fração proteica tem 

considerável valor agregado e deve ser valorizada para tornar o processo de obtenção 

de biocombustíveis microalgais economicamente positivo e competitivo em relação às 

atuais matérias-primas empregadas industrialmente para este fim. Da mesma 

maneira, os lipídios também podem ser utilizados como fontes de ácidos graxos poli-

insaturados para a indústria farmacêutica e de cosméticos, e para a aplicação em 

alimentos. 
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Neste contexto, as frações residuais do processo de obtenção de concentrado 

proteico de Spirulina platensis são o ponto de partida deste estudo e, a partir das 

mesmas, objetivou-se realizar a hidrólise enzimática dos carboidratos e a aplicação 

na produção de bioetanol. O presente trabalho se encaixa na linha de pesquisa 

“Processos Tecnológicos na Indústria de Alimentos” do PPGTA e compõe uma das 

etapas de um projeto de pesquisa fomentado pelo CNPQ, intitulado “Extração e 

caracterização de proteínas da biomassa de Spirulina platensis e hidrólise enzimática 

de carboidratos para a produção de bioetanol”, cujo objetivo é a avaliação das 

condições de extração de proteínas e carboidratos da biomassa de Spirulina platensis, 

visando a obtenção de concentrado proteico e a produção de bioetanol, 

respectivamente. Neste contexto, a primeira etapa do projeto “Extração de proteínas 

e carboidratos da biomassa de Spirulina platensis e caracterização da fração proteica” 

foi desenvolvida por Lupatini et al. (2017). As etapas de hidrólise dos carboidratos 

extraídos e fermentação alcoólica desenvolvidas neste trabalho dão continuidade, e 

compõem a segunda etapa do projeto.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar se as frações residuais do processo de obtenção do concentrado 

proteico de Spirulina platensis podem ser utilizadas como fonte de carboidratos para 

a produção de bioetanol.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

a) Analisar a composição em carboidratos das frações residuais da biomassa de 

Spirulina platensis do processo de obtenção de concentrado proteico;  

b) Verificar se as enzimas amilolíticas comerciais testadas podem ser adicionadas 

simultaneamente na hidrólise das frações residuais, pela avaliação da 

influência da temperatura e pH na atividade enzimática; 

c) Avaliar se a concentração das enzimas amilolíticas afeta o rendimento da 

hidrólise de carboidratos das frações residuais combinadas; 

d) Investigar se o hidrolisado obtido das frações residuais é apropriado para o 

crescimento microbiano e produção de bioetanol.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 BIOCOMBUSTÍVEIS  

 

O conceito de biocombustíveis é muito vasto, seja este em relação ao seu 

estado físico (sólido, líquido ou gasoso), quanto às matérias-primas utilizadas para 

sua obtenção. A denominação de biocombustível ou agrocombustíveis se deve, por 

serem provenientes de plantas de uso renovável, como é o caso do biodiesel e do 

álcool (CARVALHO; LEITE; CAETANO, 2010). 

No artigo 6º, inciso XXIV, da lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011, está 

apresentada à definição de biocombustíveis: 

 

Substância derivada de biomassa renovável, tal como biodiesel, etanol e 
outras substâncias estabelecidas em regulamento da ANP, que pode ser 
empregada diretamente ou mediante alterações em motores a combustão 
interna ou para outro tipo de geração de energia, podendo substituir parcial 
ou totalmente combustíveis de origem fóssil. (BRASIL, 1997) 

 

Os biocombustíveis podem ser classificados em três gerações, quanto a sua 

forma de obtenção e matéria-prima utilizada. Os de primeira geração são provenientes 

de plantas e grãos que contenham carboidratos e lipídios. Dentre suas desvantagens 

pode-se citar a competição com a produção de alimentos. Por outro lado, não agridem 

tanto ao meio ambiente quando comparado aos convencionais, são econômicos e 

socialmente seguros. A segunda geração de biocombustíveis utiliza biomassa 

celulósica das plantas e matérias-primas não alimentícias, como por exemplo, bagaço 

de cana-de-açúcar (NAIK et al., 2010).  

A preocupação quanto à segurança alimentar e à demanda humana de 

alimentos constituem um grande desafio para a utilização dos recursos agrícolas. 

Portanto, são necessárias alternativas mais sustentáveis na produção de 

combustíveis para superar esses problemas (HERNÁNDEZ et al., 2015). Nesta busca 

por outras fontes, pesquisas recentes (MARGARITES et al., 2014; CHNG; CHAN; 

LEE, 2016; RIZZA et al., 2017; REMPEL et al., 2018) tem indicado os micro-

organismos fotossintéticos, como as microalgas, como fontes de matéria-prima para 

produção de biocombustíveis com potencial para substituir os combustíveis fósseis 

(MILANO et al., 2016). Neste contexto, os biocombustíveis de terceira geração são 



 

	
	

15 

obtidos por meio da biomassa de micro-organismos, em destaque microalgas 

(MAGRO et al., 2016).  

Em comparação a outras matérias-primas, as algas podem fornecer alto 

rendimento de biocombustíveis sem comprometer o abastecimento de alimentos, 

florestas tropicais ou terras aráveis (SUBHADRA; EDWARDS, 2010). Várias espécies 

de algas com alto teor de amido estão sendo testadas para produzir bioetanol. Espera-

se que a próxima década testemunhe um tremendo crescimento e expansão no 

mercado global de biocombustíveis de algas (JOHN et al., 2011). 

 

3.1.1 Bioetanol a partir de microalgas 

 

A utilização de microalgas para produção de biocombustíveis não é uma ideia 

nova (CHISTI, 1980), porém, atualmente, vem ganhando atenção crescente devido 

ao aumento do custo do petróleo e a emergente preocupação com a escassez de 

energia, com as mudanças climáticas e o aquecimento global (MUSSATTO et al., 

2010).  

Ainda, de acordo com Gong e Jiang (2011), as justificativas de se utilizar 

microalgas para a produção de biocombustíveis são: o mecanismo fotossintético 

similar ao das plantas superiores, convertendo gás carbônico (CO2) em carboidratos 

e lipídios; remoção de grandes quantidades de CO2; podem ser produzidas a partir de 

resíduos ou efluentes; podem ser manipuladas geneticamente a fim de aumentar a 

fotossíntese e a concentração de triacilgliceróis (TAG); menor emissão de dióxido de 

enxofre, óxido nítrico e outros contaminantes quando comparado com combustíveis 

fósseis. 

De acordo com Milano et al. (2016), a produção de biocombustíveis a partir 

de microalgas é complexa e dividida nas etapas de cultivo, colheita, extração e 

transesterificação lipídica para produção de biodiesel e nas etapas de  hidrólise do 

amido, fermentação e destilação para produção de bioetanol. Estas etapas podem ser 

resumidas em apenas três principais: pré-tratamento da biomassa, hidrólise 

enzimática dos polissacarídeos e fermentação dos monossacáridos em bioetanol (AL 

ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016).  

 

 



 

	
	

16 

3.1.1.1 Pré-tratamento da biomassa microalgal 

 

Na produção de bioetanol a partir de microalgas, assim como de outras 

matérias-primas, o pré-tratamento é um dos principais desafios (HARUN et al., 2014; 

KHAN et al., 2017). O mesmo tem por finalidade remover a lignina e hemicelulose, 

reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a porosidade dos materiais (AL 

ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016; SUN; CHENG, 2002).  

Devido as microalgas apresentarem uma estrutura celular simples, o pré-

tratamento pode ser facilmente realizado (CHNG; LEE; CHAN, 2017). Ele é 

necessário para tornar disponível os componentes celulares, ou seja, lisar as células 

e liberar os carboidratos estruturais e armazenados, permitindo que eles se degradem 

em açúcares fermentescíveis (MOSIER et al., 2005; VANTHOOR-KOOPMANS et al., 

2013; CHNG; LEE; CHAN, 2017; KHAN et al., 2017).  

Os pré-tratamentos podem ser classificados como físicos, químicos ou 

biológicos (AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016; SUN; CHENG, 2002). 

Atualmente existe uma variedade de métodos de ruptura celular (Figura 3.1). Em 

geral, estas técnicas são divididas em dois grupos principais com base no mecanismo 

de trabalho da desintegração celular: (i) métodos mecânicos e (ii) métodos não-

mecânicos (GÜNERKEN et al., 2015; VELAZQUEZ-LUCIO et al., 2018).  

 

Figura 3.1 – Métodos de ruptura celular 

 

Fonte: adaptado de Günerken et al. (2015) 
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Os processos de pré-tratamento físicos aplicam força mecânica para romper 

a parede celular, usando tecnologias como ultrassom, moagem (HARUN et al., 2014) 

e as demais apresentadas na Figura 3.1. Os métodos de pré-tratamentos químicos e 

biológicos são mais comumente aplicados por meio do uso de ácidos e enzimas, 

respectivamente (CHNG; LEE; CHANG, 2017). 

Para eficiência do pré-tratamento o mesmo deve cumprir os requisitos de: 

melhorar a liberação de açúcares ou a capacidade de formar posteriormente açúcares 

por meio da hidrólise enzimática; evitar a perda ou degradação dos carboidratos; 

evitar formação de subprodutos inibidores da hidrólise e fermentação; e ser rentável 

(AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016; SUN; CHENG, 2002). Um pré-

tratamento eficiente produzirá maior quantidade de açúcares fermentáveis e resultará 

em um bom rendimento de bioetanol (MOSIER et al., 2005). 

 

 

3.1.1.2 Hidrólise dos carboidratos da biomassa microalgal 

 

As microalgas são consideradas uma matéria-prima promissora para a 

produção de bioetanol porque possuem paredes celulares à base de celulose, com 

amido acumulado como principal fonte de carboidratos. O amido e a maioria dos 

polissacarídeos de parede celular podem ser convertidos em açúcares 

fermentescíveis para produção subsequente de bioetanol via fermentação microbiana 

(WANG; LIU; WANG, 2011). 

A etapa de hidrólise dos carboidratos (sacarificação) é considerada 

fundamental para produção de bioetanol, sendo responsável por tornar os 

carboidratos metabolizáveis pelos micro-organismos para etapa de fermentação  

(MAGRO et al., 2016; MIRANDA; PASSARINHO; GOUVEIA, 2012; CHOI; NGUYEN; 

SIM, 2010).  

A hidrólise dos polissacarídeos da biomassa em monossacarídeos pode ser 

realizada por métodos químicos e/ou enzimáticos. Ácidos são normalmente usados 

como catalisadores para a hidrólise química, enquanto enzimas que decompõem 

polissacarídeos em monossacarídeos são utilizadas para hidrólise enzimática (ABD-

RAHIM et al., 2014). 
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A hidrólise química é amplamente utilizada na indústria por ser rápida, 

apresentar boa eficiência, facilidade e baixo custo (HARUN et al., 2010; ABD-RAHIM 

et al., 2014); entretanto, utiliza temperaturas elevadas aumentando o consumo de 

energia. Deve-se também considerar que as condições ácidas levam à degradação 

dos açúcares hemicelulósicos, resultando em baixos rendimentos e produtos 

secundários indesejados (furfural, 5-hidroximetilfurfural (HMF), ácido levulínico, ácido 

acético, ácido fórmico, ácido urônico, 4-ácido hidroxibenzóico, ácido vanílico, vanilina, 

fenol, cinamaldeído e formaldeído) que também são fortes inibidores da fermentação 

(BRETHAUER; WYMAN, 2010). 

Em contraste, a hidrólise enzimática envolve a utilização de enzimas como 

celulases, amilases e glicoamilases (CHEN et al., 2013), utiliza condições mais 

brandas de hidrólise. Iinicialmente a hidrólise enzimática pode ser mais cara devido 

ao custo das enzimas, porém é um processo ambientalmente benéfico e pode resultar 

em maiores rendimentos em açúcares fermentescíveis, sem produzir compostos 

inibidores (HO et al., 2013).  

A hidrólise enzimática do amido de algas é semelhante à degradação do 

amido das plantas e requer as mesmas enzimas amilolíticas, a citar a α-amilase e a 

amiloglucosidase (AMG) (AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016).  

A α-amilase (EC 3.2.1.1, 1,4-α-D-glicano glicano-hidrolase), é uma enzima 

amplamente distribuída na natureza, produzida na saliva e pâncreas dos animais, 

durante a germinação de sementes amiláceas e por micro-organismos como bactérias 

e fungos filamentosos (KOBLITZ, 2008). Dependendo da fonte, as características 

bioquímicas da α-amilase são variáveis (KOBLITZ, 2008). Podem ser provenientes de 

espécies de Bacillus e Aspergillus. As oriundas de espécies Bacillus são 

termoestáveis, ou seja, podem ser utilizadas em temperaturas entre 80 – 110 °C com 

pH entre 5 – 7. Já as enzimas oriundas de fungos atuam em condições ótimas entre 

50 – 70 °C e pH 4 – 5 (PARKIN, 2010). De acordo com Koblitz (2008), as mais 

aplicadas em processos nas indústrias de alimentos são obtidas das bactérias B. 

lincheniformis e B. subtilis em pH de 6,0 a 7,0 e temperatura de 60 a 85 oC, e também 

aquelas produzidas pelos fungos, A. oryzae e A. niger com pH de 5,0 e temperatura 

de 50 oC. 

A AMG (EC 3.2.1.3, 1,4-α-D-glicano glicano-hidrolase) pode ser produzida por 

bactérias ou fungos. Apresentam massas no intervalo de 37 a 112 kDa, não possuem 
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cofatores, exibem pH ótimo no intervalo de 3,5 – 6,0, a temperaturas de 40 – 70 oC. A 

enzima proveniente da espécie Aspergillus é mais utilizada, apresentando-se mais 

ativa e estável em pH na faixa de 3,5 – 4,5, com temperatura ótima entre 55 – 60 oC 

(PARKIN, 2010). 

Na hidrólise do amido (Figura 3.2) a α-amilase, cliva as moléculas de amilose 

e de amilopectina internamente, produzindo oligossacarídeos. Estes podem ter uma, 

duas ou três ramificações, formadas a partir de ligações do tipo (α-1,6), uma vez que 

a α-amilase age apenas nas ligações (α-1,4) do amido. Estando o amido hidrolisado 

pela α-amilase, que aumenta o número de ligações terminais,  a AMG age liberando 

unidades D-glicosil simples a partir da extremidade não redutora das moléculas de 

amilose e amilopectina, mesmo as ligadas por ligações (α-1,6). Dessa maneira a AMG 

hidrolisa por completo o amido até glicose (GUPTA et al., 2003; BEMILLER; HUBER, 

2010). 

 

Figura 3.2 – Ação das enzimas na hidrólise do amido. 

 

Fonte: Al Abdallah, Nixon e Fortwendel (2016). 

 

 

3.1.1.3 Fermentação alcoólica 

 
Após a hidrólise dos polissacarídeos microalgais, os açúcares obtidos podem 

ser convertidos em bioetanol por micro-organismos (MUSSATO et al., 2010; MAGRO 

et al., 2016). A fermentação alcoólica é definida como a transformação anaeróbia de 
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açúcares simples, em etanol e dióxido de carbono. Este processo pode realizado por 

leveduras e também por algumas bactérias (ZAMOR, 2009). 

A fermentação alcoólica pode ser simplificadamente representada pela 

equação química final (glicose em anaerobiose sendo convertida em etanol e gás 

carbônico) (Equação 1). Neste caso, o fator estequiométrico de conversão de glicose 

em etanol é igual a 0,511, ou seja, cada grama de glicose convertida gera 0,511g de 

etanol (SCHMIDELL et al., 2001). 

 

C"H$%O" → 	2C%H*OH + 2CO% (1) 

 

A levedura mais comumente utilizada e considerada uma das mais eficazes 

na fermentação alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae, apresentando alta 

capacidade de produção de bioetanol a partir de hexoses, elevada tolerância ao etanol 

e outros compostos inibidores (BALAT; BALAT; ÖZ, 2008; MUSSATO et al., 2010).  

Na Tabela 3.1 estão apresentados estudos com a utilização de microalgas 

para produção de bioetanol. 
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Tabela 3.1 – Hidrólise e fermentação de biomassa de microalgas.  

Microalga Hidrólise Levedura 
Concentração 
de Bioetanol  
(g bioetanol ×L-1) 

Rendimento da 
Fermentação  

(g bioetanol×g biomassa 
-1) 

Referência 

Chlamydomonas 
reinhardtii Enzimática (HSF)a S. cerevisiae 11,73 0,235 (CHOI; NGUYEN; 

SIM, 2010) 

S. platensis 

HNO3 0,5 N (HSF)a 

S. cerevisiae - 0,163 (MARKOU et al., 
2013) H2SO4 0,5 N (HSF)a - 0,162 

Fermentação com adição de 
lizosima, eliminando o pré-
tratamento e hidrólise da 

biomassa. 

Estripe recombinante de S. 
cerevisiae MT8-1δGS que expressa 

amilases 
6,5 0,350 (AIKAWA et al., 

2013) 

Chlorella vulgaris 
Enzimática (HSF)a 

Zymomonas mobilis 3,55 0,178 (HO et al., 2013) 
Enzimática (HFS)a 4,27 0,214  

H2SO4 (HSF)a 11,66 0,233  
Scenedesmus 

bijugatus Hidrólise ácida (HSF)a S. cerevisiae - 0,158 (ASHOKKUMAR et 
al., 2015) 

Chlorella 
pyrenoidosa Hidrólise enzimática (HSF) a S. cerevisiae 7,98 - (MARGARITES et 

al., 2014) S. platensis Hidrólise enzimática (HSF) a S. cerevisiae 16,44 - 
Desmodesmus 

sp.�  H2SO4 S. cerevisiae 23,00 0,230 (RIZZA et al., 2017) 

Fonte: a autora (2017). 
a HSF, hidrólise separada da fermentação; HFS, hidrólise e fermentação simultânea 
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3.2 TENDÊNCIA FUTURA: BIORREFINARIAS INTEGRADAS 

 
Alternativas sustentáveis têm sido requeridas para substituição dos recursos 

fósseis na produção de energia, produtos químicos e materiais. Nesse contexto, as 

biorrefinarias estão sendo desenvolvidas como meios tecnológicos para a mudança 

desta abordagem, tornando possível agregar valor à biomassa por meio de uma 

produção mais sustentável (CONDON; KLEMICK; WOLVERTON, 2015; 

ROSEGRANT; MSANGI, 2014).  

A conversão de matérias-primas renováveis em biocombustíveis tornou-se um 

método promissor. Portanto, a importância da valorização dos produtos e das 

biorrefinarias vêm sendo estudada (DEMIRBAS, 2009).  

Uma biorrefinaria é uma indústria que utiliza como matéria-prima biomassa, a 

fim de produzir combustíveis, energia e produtos químicos. Equivalente às refinarias 

de petróleo, as quais usam o petróleo como base para produzir múltiplos 

combustíveis, produtos químicos e bens comerciais. A integração da produção de 

bioprodutos de maior valor e energia em biorrefinarias melhora a rentabilidade e a 

produtividade de todos os produtos (YANG, 2007; DEMIRBAS, 2009).  

Os benefícios dos sistemas de biorrefinarias integradas são numerosos 

devido à diversificação de matérias-primas e produtos. Essas integrações aumentam 

a sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental (DEMIRBAS, 2009). Para que a 

produção de bioetanol se adéque no conceito das biorrefinarias, anexo a sua 

produção habitual (bicombustíveis), é imprescindível a obtenção de outros produtos 

de valor agregado, podendo ser: alimentos, materiais, químicos entre outros (ALVIM 

et al., 2014). 

 

 

3.3 POTENCIAL DA Spirulina NO CONCEITO DE BIORREFINARIAS 

 

Assim como as biorrefinarias de petróleo, as de microalgas podem 

simultaneamente produzir biocombustíveis, ração para alimentação animal, energia, 

entre outros produtos de alto valor, dependendo da microalga (CHISTI, 2007). Tanto 

as macroalgas quanto as microalgas têm capacidade para produzir uma grande 
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variedade de compostos bioativos que podem ser utilizados como compostos 

farmacêuticos, alimentos e pigmentos naturais (OH; CHOI; MHEEN, 2003).  

As quantidades de carboidratos presentes nas microalgas podem ser 

consideradas apropriadas para o crescimento microbiano e para a produção de vários 

produtos de fermentação. O alto teor de lipídios torna as microalgas promissora para 

a produção de biodiesel, enquanto os ácidos graxos, pigmentos e proteínas de cadeia 

longa têm aplicações nutracêuticas e farmacêuticas (YEN et al., 2013). Na Figura 3.3 

estão apresentadas as vantagens e os potenciais das algas como matéria-prima para 

as biorrefinarias (NAIK et al., 2010).  

 

Figura 3.3 – Fluxograma de uma biorrefinaria de microalgas/macroalgas. 

 
Fonte:  adaptado de Naik et al. (2010). 

 

No processo exploratório da microalga de uma forma completa, é necessário 

a utilização de técnicas de extração brandas de modo a não danificar os constituintes. 

As técnicas de extração convencionais estão focadas na obtenção de apenas um 

produto, por exemplo, a extração de lipídios pode causar a desnaturação da fração 

proteica. Em biorrefinarias de microalgas o foco principal é o isolamento da maior 

fração (proteínas), no entanto, lipídios, carboidratos e pigmentos, adicionarão valores 

significativos ao processo de produção total quando separados (VANTHOOR-

KOOPMANS et al., 2013). 

Neste contexto, a composição química rica em biocompostos da Spirulina e 

demais microalgas é o que motiva os estudos no conceito de biorrefinarias integradas.  
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3.3.1 Spirulina platensis 

 

Comercialmente o nome Spirulina refere-se a biomassa seca da Arthrospira, 

uma cianobactéria fotossintética e filamentosa, de coloração azul-verde (Figura 3.4). 

Os botânicos a classificaram como uma microalga pertencente a classe 

Cyanophyceae, porém de acordo com bacteriólogos é uma bactéria devido à sua 

estrutura procariótica, pertencente a classe Oscillatoriacea (classe das cianobactérias 

filamentosas) (FOX, 1996; PELÁEZ, 2006; KORU, 2012). 

 

Figura 3.4 – Visão microscópica da microalga Spirulina. 

Fonte: Koru (2012). 

 

A Spirulina é fotossintética, portanto autotrófica. A forma helicoidal dos 

filamentos (ou tricomas) é característica do gênero, mantida apenas no ambiente 

líquido ou meio de cultura. Os tricomas podem apresentar comprimentos de 50 – 500 

μm e larguras de 3 – 4 μm (HABIB et al., 2008). A reprodução dos filamentos ocorre 

por fissão binária. A organização celular é típica de um procarionte, com ausência de 

organelas ligadas à membrana (GERSHWIN; BELAY, 2008). Contudo, as 

cianobactérias têm uma parede celular semelhante à das bactérias Gram-negativas: 

contêm peptideoglucano, heteropolímero sensível a lisozima que confere forma e 

proteção osmótica à célula, além de outro material não sensível à lisozima (HABIB et 

al., 2008). 

Ainda, segundo Babadzhanov et al. (2004), a parede celular da microalga é 

vedada por uma cápsula de polissacarídeos. A ausência de celulose na parede 

possibilita a assimilação e digestibilidade da Spirulina pelo organismo.  
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Espécies do gênero Arthrospira são organismos ubíquos, capazes de se 

adaptar em uma variedade de ambientes: solo, areia, pântanos, água salobra, água 

do mar e água doce (KORU, 2012) em regiões tropicais e subtropicais (GERSHWIN; 

BELAY, 2008). A produção de Spirulina é favorecida com pH (8,5 - 11,0) e nível de 

radiação solar altos (HABIB et al., 2008). Entre as espécies incluídas no gênero 

Arthrospira, A. platensis é a mais amplamente distribuída, encontrada principalmente 

na África e na Ásia (GERSHWIN; BELAY, 2008). 

A composição bioquímica da Spirulina vem sendo estudada desde 1970. 

Devido seus componentes de alto valor nutricional é considerada uma microalga 

promissora (KORU, 2012). A mesma possui alta concentração de proteína (entre 60 

e 70%), aminoácidos essenciais, altas concentrações de vitaminas A, B12 e β-

caroteno, bem como 4 à 7% de lipídios, sendo esses ácidos graxos essenciais como 

o ácido linoleico, ácido linolênico, ômega 3 e 6, e ácidos graxos poli-insaturados; a 

composição de açúcares é de aproximadamente 13,5%, principalmente de glicose 

juntamente com ramnose, manose, xilose, galactose (GERSHWIN; BELAY, 2008; 

KORU, 2012; RICHMOND, 2004).  

Segundo Gershwin e Belay (2008), a alga é rica nas três grandes categorias 

de nutrientes essenciais, incluindo macronutrientes (proteínas, lipídios e 

carboidratos), minerais como zinco, magnésio, cálcio, ferro, manganês, selênio, 

micronutrientes, pró-vitamina A (β-caroteno), riboflavina, α-tocoferol, ácido α-linoleico, 

fitopigmentos incluindo a clorofila, C-ficocianina e aloficocianina.  

Os teores de proteína na Spirulina variam de 55 a 70%, contendo todos os 

aminoácidos essenciais (HABIB et al., 2008). Becker (2007) encontrou teores 

proteicos de 46 a 63% em biomassa de Spirulina. Quantidades essas, maiores que as 

encontradas em soja (35%), amendoim (25%) ou outros grãos (8-10%) (HABIB et al., 

2008). Quanto aos aminoácidos, o conteúdo de lisina encontrado na Spirulina é 

superior ao presente nas proteínas vegetais, com exceção em leguminosas. Já a 

cisteína e a metionina se apresentam em maiores quantidades que em cereais, 

sementes e verduras (VONSHAK, 2002).  

A quantidade de carboidratos presentes no gênero Spirulina pode variar de 

15 a 20%, sendo a grande maioria representada por polissacarídeos (CHAIKLAHAN 

et al., 2013). De acordo com Becker (2007), a Spirulina platensis apresenta de 8 – 

14% de carboidratos. 
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As algas, dependendo da espécie, produzem uma vasta gama de 

polissacarídeos. Estes são diversificados, podendo ser de reserva ou de material 

estrutural (AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016).  

As paredes celulares das microalgas consistem principalmente em uma 

camada interna e uma externa. A parede celular interna é composta de celulose e 

outros materiais (como hemicelulose e glicoproteína). A composição da parede celular 

externa varia de espécie para espécie, mas geralmente contém polissacarídeos 

específicos, como pectina, ágar e alginato. Para algumas microalgas, os polímeros de 

glicose produzidos através de celulose / amido são os componentes predominantes 

nas paredes celulares e produtos de armazenamento das microalgas. Na Tabela 3.2 

estão apresentadas as composições das paredes celulares e os produtos de 

armazenamento em diferentes espécies de microalgas (CHEN et al., 2013). 

 

Tabela 3.2 – Composição da parede celular das microalgas e produto de armazenamento. 

Divisão Parede celular Produto de armazenamento 
Cianofícea  Lipopolissacarídeos, peptideoglicano  Amido cianofíceo  
Clorofita Celulose, hemicelulose Amido / lipídio 
Dinoflagelados Ausência ou contém pouca celulose Amido 
Criptófitas  Placas proteicas Amido 
Euglenofítas Ausência Paramílio / lipídio 
Rodófitas Agar, carragena, celulose, carbonato de cálcio Amido florideano 

Fonte: adaptado de Chen et al. (2013). 

 

As cianobactérias possuem como produto de reserva um polissacarídeo 

formado por monômeros de glicose unidos por ligações glicosídicas do tipo α-1,4, 

também chamado de amido das cianofíceas, esta substância difere do amido por 

apresentar ramificações mais abundantes em relação à cadeia principal de 

polissacarídeo. Portanto, o amido das cianofíceas é muito semelhante ao glicogênio 

encontrado em animais (LOURENÇO, 2006). 

O glicogênio das cianobactérias possui estrutura similar a amilopectina, 

portanto a hidrólise enzimática requer a utilização das mesmas enzimas para quebra 

do amido, ou seja, α-amilase e amiloglicosidase são suficientes para hidrolisar 

parcialmente o glicogênio para posterior fermentação (AIKAWA et al., 2013; AL 

ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016). 

O principal produto de assimilação da fotossíntese de Spirulina é o glicogênio. 

Este é formado por subunidades de glicose que estão ligadas entre si pelas ligações 
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glicosídicas α-1,4 e α-1,6 (AL ABDALLAH; NIXON; FORTWENDEL, 2016; 

RICHMOND, 2004). 

Ao contrário das plantas superiores as microalgas podem ser facilmente 

instigadas a alterar sua composição química. A maioria, quando cultivadas sob 

condições abundantes em nutrientes, acumulam principalmente proteínas. Entretanto, 

por meio de estresses nutricionais ou ambientais o teor de proteína pode ser 

convertido em compostos de armazenamento de energia, tais como hidratos de 

carbono (amido, glicogênio, polissacáridos) ou lípidos de maior energia (ácidos 

graxos, monoacilgliceróis, diacilgliceróis e triacilgliceróis) dependendo da espécie 

(DISMUKES et al., 2008). 

Na Tabela 3.3 estão apresentados estudos que destacam a influência do meio 

e condições de cultivo na composição química da biomassa de S. platensis. 

 

Tabela 3.3 – Influência de diferentes meios de cultivo na composição química da biomassa de Spirulina 
platensis. 

Condições de cultivo Composição química Referência 

Ureia como fonte de nitrogênio 18,6 a 71,9% de proteínas e 
5,2 a 17,2% de lipídios León, (2010) 

Três concentrações diferentes de cloreto de 
amônio como fonte de nitrogênio 

16,5 a 72,5% de proteínas, 
7,10 a 23,7% de lipídios e 
2,0 a 65,7% de carboidratos 

Sassano et al. 
(2010) 

Utilização de uma fonte de nitrogênio mais 
barata, (NH4)2SO4 mais NaNO3, variando o 
tempo de alimentação de amônio ou 
controlando o pH. 

24 a 38% de proteínas, 14 a 
30% de lipídios e 35 a 50% 
de carboidratos 

Rodrigues et al. 
(2011) 

Meio Zarrouk modificado e suplementação 
de fósforo na forma K2HPO4 

9,0 a 65% de carboidratos, 
25 a 46,5% de proteínas e 
4,9 a 7,5 de lipídios 

Markou, (2012) 
 

Componente nitrogenado (NaNO3) e cloreto 
de sódio (NaCl) 

14,48 a 65,48% de 
carboidratos 

Margarites et al. 
(2014) 

Meio Zarrouk diluído e adição de resíduos 
do soro de leite. 

14,94 a 58,17% de 
carboidratos e 18,96 a  
50,70% de proteínas 

Salla et al. (2016) 

Fonte: a autora (2018). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 
4.1 MICRO-ORGANISMOS E ENZIMAS 

 

A microalga Spirulina platensis, foi cultivada em planta piloto localizada na 

Universidade de Passo Fundo (UPF) (Passo Fundo, RS), em tanques abertos do tipo 

raceways com capacidade de 3000 L, utilizando meio Zarrouk (ZARROUK, 1966) a 

20%. Os cultivos foram mantidos até a fase estacionária de crescimento em 

luminosidade natural com agitação obtida por meio de pás a 0,35 m×s-1 e com 

temperatura variando de 25 oC a 35 oC. 

Para a hidrólise enzimática das frações residuais da biomassa de Spirulina 

foram utilizadas as seguintes enzimas: a) α-amilase obtida a partir de produção por 

Bacillus licheniformis, nome comercial Liquozyme® Supra 2.2X e b) exo-1,4-alfa-D-

glucosidase (glucoamilase), obtida a partir de uma cepa selecionada de Aspergillus 

niger, de nome sistemático alfa-1,4-D-glicano glucohidrolase, comercialmente 

denominada AMG® 300L. Ambas enzimas foram produzidas pela Novozymes® e 

cedidas pela LNF Latino Americana (Bento Gonçalves, RS).  

A fermentação alcoólica foi realizada utilizando inóculo da levedura 

Saccharomyces cerevisiae (SAF-INSTANT®), adquirida no comércio local.  

 

 

4.2 PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA PARA OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES 

RESIDUAIS  

 

As frações residuais utilizadas neste trabalho foram obtidas segundo método 

desenvolvido por Lupatini et al. (2017), cujo objetivo foi avaliar a extração conjunta de 

proteínas e carboidratos da biomassa de Spirulina platensis  visando a produção e 

caracterização de concentrado proteico da biomassa de Spirulina platensis. No 

fluxograma apresentado na Figura 4.1 são apresentadas as etapas de extração e 

precipitação das proteínas (LUPATINI et al., 2017), bem como as etapas para a 

produção de bioetanol. Por meio deste fluxograma é possível compreender a origem 

dos resíduos aplicados na etapa de hidrólise enzimática avaliada neste trabalho. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do desenvolvimento do projeto.	

 
 
Fonte: modificado de Lupatini (2016). 
* Etapas delimitadas correspondem às realizadas neste estudo. 
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Primeiramente, realizou-se a extração dos lipídios da biomassa utilizando um 

sistema de extração do tipo Soxhlet (AOAC, 1998) empregando como solvente o 

hexano (50 – 60 ºC), sendo o mesmo recuperado em rota-evaporador (Fisatom, 802, 

São Paulo, Brasil) sob vácuo a 65 ºC. 

Posteriormente, foi realizado a extração assistida por ultrassom em meio 

alcalino das proteínas e carboidratos nas condições otimizadas por Lupatini et al. 

(2017): razão biomassa/água 30 g×L-1; pH de 9,0; temperatura em 30 ºC; tempo de 

ultrassom de 35 min; amplitude de ultrassom de 100%; velocidade de agitação em 80 

rpm e tempo de agitação de 50 min. A separação das fases foi realizada por 

centrifugação a 7493 x g a 25 ºC durante 15 min (Hettich, Centrifuga 420 R, 

Alemanha). 

Após a centrifugação o Precipitado (P1) foi coletado e armazenado. O 

Sobrenadante (S1) foi submetido a precipitação das proteínas, para a separação da 

fase líquida contendo os carboidratos. Os mesmos tiveram seu pH ajustado para 3,0 

com HCl 2,0 mol×L -1, considerado como o ponto isoelétrico das proteínas de Spirulina 

(CHRONAKIS et al., 2000); a solução foi deixada em repouso por 30 - 60 min a 10 °C 

para precipitação, seguida de centrifugação a 7493 x g (25 ºC) por 15 min (Hettich, 

Centrifuga 420 R, Alemanha). O Sobrenadante (S2) foi armazenado para posterior 

etapa de hidrólise. 

O Precipitado (P1) e o Sobrenadante (S2), provenientes da extração de 

proteínas e carboidratos da biomassa de Spirulina plantesis (LUPATINI et al., 2017), 

constituíram a matéria-prima para estudo da hidrólise enzimática dos carboidratos. 

 

 

4.2.1 Caracterização da biomassa e das frações residuais  

 

A biomassa desengordurada, o Precipitado (P1) e o Sobrenadante (S2) foram 

submetidos às análises para determinação da composição centesimal. O teor de 

nitrogênio total foi determinado pelo método de Micro-Kjeldahl (AOAC, 1998), 

utilizando o fator de 6,25 para converter o teor de nitrogênio em proteínas totais 

(CHRONAKIS et al., 2000). Os percentuais de umidade (Método 925.45b), cinzas 

(Método 923.03) e lipídios (Método 920.39) foram determinados de acordo com os 

procedimentos e normas da AOAC (1998); o teor de carboidratos totais foi obtido por 
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diferença conforme a Equação 2. 

 

%	#$%&'()%$*'+ = 100 − %01()$)2 + %4%'*2í6$ + %7(68$+ + %9(4í)('+ , (2) 

 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS  

 

De acordo com a Novozymes (2018), a α-amilase apresenta temperatura 

ótima de atuação a 95 oC e  pH 5,2 - 5,6. Já AMG atua em temperaturas mais amenas, 

de 50 – 70 oC e pH 4,5. Realizou-se a determinação da atividade enzimática (AE) de 

ambas enzimas, com intuito de encontrar uma temperatura que fosse adequada para 

ambas, assim as mesmas poderiam ser adicionadas simultaneamente para a hidrólise 

das frações residuais, otimizando-se um processo sem que houvesse a necessidade 

de adicionar as enzimas separadamente com alteração de temperatura e pH. A AE da 

α-amilase foi testada nas temperaturas de 50 oC, 60 oC, 70 oC e 95 oC. A AMG por sua 

vez, foi testada nas temperaturas de 50 oC, 60 oC e 70 oC. O pH foi mantido fixo em 

5,5. 

A AE das enzimas no amido foi mensurada por meio da velocidade inicial da 

produção de açúcares redutores (AR). As enzimas foram diluídas na proporção 1:2000 

(v/v); em seguida 0,5 mL da enzima diluída foi incubado por 10 min em microreator 

(béquer encamisado ligado a um banho termostatizado, sob uma chapa de agitação), 

com 10 mL de uma solução de amido 1,0% (amido solúvel P.A em tampão fosfato 0,2 

M pH 5,5). A cada 1 min de reação retirou-se alíquotas de 0,5 mL do meio e adicionou-

se a tubos de Folin com 3 mL do reagente ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS). A 

concentração de AR foi mensurada de acordo com Miller (1959), utilizando-se de 

curva padrão de glicose anidra (APÊNDICE A). 

A produção de AR versus o tempo foi ajustada a uma equação linear. O 

coeficiente angular (CA) da reta é a AE em mg×mL-1×min-1. A AE foi expressa em 

Unidade Internacional por mL (U×mL-1) (Equação 3) que corresponde à quantidade de 

enzima capaz de liberar 1 μmol de glicose por minuto em condições ótimas de medida 

(pH, temperatura), especificadas para cada caso. 
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;< = #;.
1000

180
 (3) 

 

Sendo: 

 

AE = atividade enzimática (U×mL-1); 

CA = coeficiente angular da reta  (mg×mL-1×min-1); 

1000 = conversão de mg para μg; 

180 = massa molecular da glicose (g×mol-1); 

 

 

4.3.1 Determinação da atividade específica das enzimas  

 

Para obtenção da atividade específica (AEE) das enzimas determinou-se as 

proteínas totais das soluções enzimáticas pelo método de Lowry et al. (1951).  

Adicionou-se 0,5 mL da solução enzimática em tubos de ensaios, os mesmos 

foram acrescidos de 0,5 mL solução de NaOH 1 mol×L -1. Em seguida, as amostras 

foram incubadas a 100 oC por 5 min em banho maria (Tecnal, TE-065, São Paulo). Na 

sequência fez-se a adição de 2,5 mL da solução preparada no mesmo dia de uso, 

composta por 5% (m/v) de carbonato de sódio, 1% (m/v) de sulfato de cobre e 1% 

(m/v) de tartarato de sódio e potássio. As amostras foram mantidas em repouso por 

10 min, em seguida acrescentou-se 0,5 mL do reagente de Folin Ciocalteuau. Após 

30 min no escuro, realizou-se as leituras de absorbância a 750 nm em espectrômetro 

(PerkinElmer, UV-Vis Lambda XLS HP9 2FX, Estados Unidos). O teor de proteínas 

total da amostra foi determinado utilizando-se uma curva padrão de albumina 

(APÊNDICE A). A partir da concentração de proteínas, foi calculada a atividade 

específica das enzimas (Equação 4).  

 

;<< =
?@

	 ABCDEíFG
, (4) 
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Em que: 

 

AEE = Atividade Enzimática Específica (U×mg -1proteína); 

AE = Atividade Enzimática (U×mL-1
 enzima); 

[ ] Proteína = Concentração de proteína na enzima (mg proteína×mL-1 enzima) 

 

 

4.4 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DOS CARBOIDRATOS DAS FRAÇÕES RESIDUAIS 

DE Spirulina platensis  

 

Estudou-se a hidrólise enzimática das frações residuais combinadas, com 03 

(três) concentrações de enzimas (0,5; 1,0; 1,5% (v/v)). Os ensaios foram conduzidos 

em microreator (béquer encamisado ligado a um banho termostatizado, sob uma 

chapa de agitação). A razão do Precipitado (P1) e Sobrenadante (S2) (P1:S2) foi de 

100 g×L-1. A razão escolhida foi em função de que se pudesse obter maior quantidade 

de AR ao término da hidrólise. Realizou-se o ajuste do pH para o valor ótimo de 

atuação das enzimas, o meio foi autoclavado a 121 oC por 10 min para gelatinização 

do amido, após foi resfriado até a temperatura ideal, para adição das enzimas α-

amilase e AMG, as quais foram adicionadas simultaneamente. O acompanhamento 

da hidrólise enzimática deu-se pela retirada de alíquotas a cada 2 h de reação. 

Adicionou-se NaOH 1 mol×L-1 a fim de paralisar reação enzimática, Carrez I e II para 

desproteinizar a amostra, procedendo-se a determinação de açúcares redutores pelo 

método de Somogyi-Nelson (NELSON, 1944; SOMOGYI, 1945).  

Após definida a melhor concentração das enzimas a ser utilizada, realizou-se 

a hidrólise enzimática em Reator de Hidrólise encamisado de 3,0 L (Tecnal, TE-

2003/3,0-E2, São Paulo) no volume de 1 L, nas mesmas condições de temperatura e 

pH dos ensaios anteriores, sob agitação de 200 rpm. Ao término da hidrólise a 

separação das fases foi realizada por centrifugação a 7000 rpm a 5 ºC durante 20 min 

(Hettich, Centrifuga 420 R, Alemanha), este processo foi realizado duas vezes, e na 

sequência a fase líquida foi filtrada em papel filtro para garantir a eliminação dos 

sólidos presentes. 
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4.4.1 Eficiência da hidrólise enzimática  

 

A eficiência da hidrólise (EH) foi expressa como a concentração de AR 

extraído em relação a concentração de monômeros totais, de acordo com a Equação 

5. 

 

<H	(%) = 	
;K	'&*()'	6$	ℎ()%ó9(+2	(N ⋅ PQR)

	S'6ô12%'+	*'*$(+	(N ⋅ PQR)
	U	100, (5) 

 

Os monômeros totais das frações residuais foram quantificados de acordo 

com a metodologia da ASTM E1758-1 em Cromatógrafo Líquido de Ultra-alta pressão 

(UHPLC) (DIONEX, Ultimate 3000, São Paulo) equipado com detector de Índice de 

Refração (IR) (Shodex) e um software de computador (Chromeleon ™ 7.0 

Chromatography Data System). Como mencionado por Hall (2003), o teor de amido é 

calculado como o teor de glicose multiplicado por 0,9, o que permite que o peso 

molecular de uma molécula de água (18 g×mol-1) seja subtraído ao peso de cada 

molécula de glicose (180 g×mol-1). 

 

 

4.4.2 Caracterização dos monômeros do hidrolisado  

 

A concentração dos açúcares presentes no hidrolisado foi determinada por 

UHPLC (DIONEX, Ultimate 3000, São Paulo) equipado com IR (Shodex). As amostras 

foram convenientemente diluídas, filtradas em membrana Millipore 0,45 µm e 

injetadas em coluna Bio-rad Aminex HPX-87H (300 mm × 7.8 mm, 9 μm tamanho da 

partícula). A fase móvel foi constituída de H2SO4 5,0 mM mantida sob fluxo de 0,6 

mL×min-1. A temperatura do forno foi mantida a 50°C e a detecção foi por índice de 

refração, a 210 nM. Os padrões utilizados foram glicose, frutose, xilose, arabinose, 

manose, maltose e galactose da Sigma-Aldrich.  
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4.5 PRODUÇÃO DE BIOETANOL  

 

Após a sacarificação, realizou-se o estudo da fermentação alcoólica do meio, 

a fim de avaliar a produção de bioetanol a partir dos açúcares fermentescíveis obtidos 

na hidrólise das frações residuais da biomassa de Spirulina platensis. 

O inóculo foi preparado em meio contendo (g×L-1): glicose (20), extrato de 

levedura (5) e peptona (10). A levedura Sacharomyces cerevisiae foi adicionada na 

concentração de 2 g×L-1. A incubação foi realizada a 30 oC, por 12 h, com agitação de 

150 rpm em estufa com agitação do tipo orbital (Tecnal, TE-4080, São Paulo).  

Os ensaios da fermentação (Tabela 4.1) foram conduzidos em frascos 

Erlenmeyers de 250 mL com volume total de 100 mL. O pH dos meios foi ajustado 

para 5,0 com HCl e NaOH 2 mol×L-1. Em seguida os meios foram autoclavados a 

121oC, 1 atm por 15 min. Ao atingirem temperatura ambiente, o inóculo de 

Saccharomyces cerevisiae foi adicionado na proporção de 10% (v/v), com uma 

população de 108 UFC×mL-1. A incubação foi realizada a 30 oC em estufa com agitação 

orbital (Tecnal, TE-4080, São Paulo) sob condições estacionárias. Todos os ensaios 

foram realizados em duplicata. 
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Tabela 4.1 – Delineamento experimental para a produção de bioetanol a partir do hidrolisado das 
frações residuais. 

Ensaios* Nutrientes do meio de fermentação 

H 15,5 g×L-1 de AR provenientes do hidrolisado; 

C.1 

15,5 g×L-1 de sacarose; 

5 g×L-1 extrato de levedura; 

3,5 g×L-1 de fosfato de potássio (K2HPO4); 

0,75 g×L-1 de sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O); 

1 g×L-1 de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O); 

H.S 

15,5 g×L-1 de AR provenientes do hidrolisado; 

167, 5 g×L-1 de sacarose; 

5 g×L-1 extrato de levedura; 

3,5 g×L-1 de fosfato de potássio (K2HPO4); 

0,75 g×L-1 de sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O); 

1 g×L-1 de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O); 

C.2 

180 g×L-1 de sacarose; 

5 g×L-1 extrato de levedura; 

3,5 g×L-1 de fosfato de potássio (K2HPO4); 

0,75 g×L-1 de sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O); 

1 g×L-1 de cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O); 

* H – hidrolisado puro, sem adição de nutrientes; C.1 – meio controle 1, reduzido de açúcares na mesma 
proporção do meio H; H.S – hidrolisado suplementado com os nutrientes a fim de obter a mesma 
composição de C.2; C.2 – meio controle 2, simulando a produção de bioetanol de cana de açúcar; 
Fonte: a autora (2018). 

 

Após a inoculação, amostras dos ensaios foram coletadas para a 

determinação da concentração de biomassa, concentração de AR e de bioetanol. Nos 

ensaios H e C1 foram coletas no tempo zero e a cada 2 horas de processo, já os 

ensaios HS e C2 tiveram amostras coletadas no tempo zero e a cada 4 horas de 

fermentação. 

 

 

4.5.1 Determinação da concentração de biomassa celular  

 

A concentração de biomassa celular foi determinada pela leitura da densidade 

ótica (DO) a 600 nm de uma alíquota do meio de cultivo, utilizando-se curvas de 
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calibração de densidade ótica versus massa seca (HARUN; DANQUAH, 2011) 

(APÊNDICE B).  

Para a construção das curvas de calibração, foi coletada uma alíquota do meio 

de cultivo (10 mL), ao final do processo fermentativo, e as células foram lavadas três 

vezes com água destilada, por centrifugação (3000 ´ g, 6 minutos) em centrífuga 

refrigerada (CIENTEC, CT-5000R, Piracicaba, São Paulo). O precipitado foi 

submetido à secagem em estufa (60 ºC) até peso constante. Por meio da relação com 

o volume de meio coletado, foi determinada a concentração total de massa seca. 

Paralelamente, diluições apropriadas do meio de cultivo foram realizadas e a 

densidade ótica foi medida a 600 nm. A partir da massa seca total foi determinado 

indiretamente as concentrações de massa seca para cada diluição, construindo-se a 

curva de calibração. 

 

 

4.5.2 Determinação da concentração de açúcares redutores  

 

A concentração de açúcares redutores e açúcares redutores totais ao longo 

da fermentação alcoólica foi determinada pelo método Somogyi-Nelson (NELSON, 

1944; SOMOGYI, 1945), utilizando como padrão solução de glicose 1,0 g×L-1 e 

sacarose 2,5 g×L-1, respectivamente (APÊNDICE C).  

 

 

4.5.3 Determinação da concentração de bioetanol  

 

A concentração de bioetanol foi determinada em UHPLC (DIONEX, Modelo 

U3000) equipado com detector de Índice de Refração. As amostras foram 

convenientemente diluídas, filtradas em membrana Millipore 0,45 µm e cartuchos C-

18, injetadas em coluna AMINEX HPX-87H (Biorad). A fase móvel foi constituída de 

H2SO4 5,0 mM mantida sob fluxo de 0,6 mL×min-1. A temperatura do forno foi mantida 

a 50°C e a detecção foi por índice de refração, a 210 nM. Para determinação da 

concentração de bioetanol utilizou-se como padrão álcool etílico absoluto na curva de 

referência (APÊNDICE D). 
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4.5.4 Parâmetros cinéticos e análise estatística  

 

A eficiência (h) na formação de bioetanol foi obtida pelo fator de conversão 

experimental de AR em bioetanol (YP/S) sobre o rendimento estequiométrico (0,511). 

Conforme a Equação (6):  

 

V	(%) =
WA/Y
0,511

	U	100,  (6) 

 

Os fatores de conversão de substrato em biomassa (YX/S) (Equação 7), 

substrato em produto (YP/S) (Equação 8), biomassa em produto (YP/X) (Equação 9) e 

a produtividade celular (Pbiomassa) (Equação 10) e em bioetanol (Pbioetanol) (Equação 11) 

foram determinados de acordo com Schmidell et al. (2001). 

 

W[/Y =
\	–	\^
_^ − _

, 
 

(7) 

 

WA/Y =
`	–	`̂

_^ − _
, 

 
(8) 

 

WA/[ =
`	–	`̂

\ − \^
,  (9) 

 

àbCcGddG	 N×	PQR×ℎQR =
\	–	\^
∆*

, (10) 

 

àbCEDGFCf	 N×	PQR×ℎQR =
`	–	`̂

∆*
, (11) 

 

Sendo,  

 

X = Concentração de biomassa no final da fermentação (g×L-1); 

Xo = Concentração de biomassa no início da fermentação (g×L-1); 

S = Concentração de AR no final da fermentação (g×L-1); 
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So = Concentração de AR no início da fermentação (g×L-1);  

P = Concentração de bioetanol no final da fermentação (g×L-1); 

Po = Concentração de bioetanol no inicio da fermentação (g×L-1); 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software STATISTICA 

11.0 (Statsoft Inc. 2325 East 13th Street, Tulsa, OK, 74104, USA). O teste de Tukey 

foi usado para avaliar as diferenças entre as médias ao nível de significância de 5% 

(p<0,05). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA, DO PRECIPITADO (P1) E DO 

SOBRENADANTE (S2)  

 

A composição centesimal da biomassa desengordurada de Spirulina 

platensis, bem como das frações residuais pode ser visualizada na Tabela 5.1. Tanto 

a biomassa desengordurada como as frações residuais, apresentaram proteínas em 

maior porcentagem na sua composição. O P1 apresentou o maior teor de carboidratos 

(31,71%), já o S2 e a biomassa apresentaram teores de carboidratos similares, 23,18 

e 24,06%, respectivamente. 

 

Tabela 5.1 – Composição centesimal da biomassa de Spirulina platensis e das frações residuais. 

Componente 
Biomassa desengordurada Precipitado (P1) Sobrenadante (S2) 

Base 
Seca 

Base 
úmida 

Base 
Seca 

Base 
úmida 

Base 
Seca 

Base 
úmida 

Umidade - 5,64 ± 0,08 - 71,70 ± 0,64  - 99,15 ± 0,00 
Proteínas 65,76 ± 0,32 62,06 ± 0,30 58,58 ± 1,06 16,58 ± 0,30 49,93 ± 0,22 0,42 ± 0,00 

Cinzas 9,26 ± 0,05 8,74 ± 0,05 4,64 ± 0,02 1,31 ± 0,00 26,89 ± 0,19 0,23 ± 0,00 

Lipídios 0,92 ± 0,07 0,75 ± 0,12 5,07 ± 0,24 1,44 ± 0,07 N.D* N.D* 
Carboidratos 24,06 22,81 31,71 8,99 23,18 0,20 

Os componentes estão expressos em g×(100 g)-1, de cada matéria-prima. 
*N.D – não detectado.  
Fonte: a autora (2018). 

 

Segundo Becker (2007), a biomassa de Spirulina platensis pode ter uma 

composição centesimal variada, com teores de proteína de 46-63%, carboidratos 8-

14% e lipídios de 4-9%. Ainda, de acordo com Habib et al. (2008) em análises 

realizadas pela FOI (French Oil Institute) a biomassa de Spirulina em base seca, 

apresentou 65% de proteína, 4% de lipídios e 3 % de cinzas. Já análises realizaram 

pela SAC (Siam Algae Co. Ltd.), na Tailândia a biomassa apresentou em torno de 55-

70% de proteína, 5-7% de lipídios, 3-6% de cinzas e 4-6% de umidade. 

Análises realizadas pela BAU (Bangladesh Agricultural University), indicaram 

60% de proteína, 7% de lipídios, 11% de cinzas e 9% de umidade. Na Malásia, no 

IPGSR (Institute of Post-graduate Studies and Research laboratory), foram relatados 

teores de proteína de 61%, 6% de lipídios, 9% de cinzas e 6% de umidade (HABIB et 

al., 2008). 
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Os resultados apresentados na Tabela 5.1 para biomassa diferem da literatura 

apenas no teor de lipidíos, devido ao fato de a biomassa ser desengordurada. Os 

teores de carboidratos foram superiores por terem sido calculados por diferença, 

incluindo fibras totais. No entanto, os demais valores apresentaram-se semelhantes. 

As diferenças encontradas na concentração de alguns nutrientes podem estar 

relacionadas com a metodologia de análise, espécie da microalga estudada, meios de 

cultivo, métodos de secagem da biomassa, entre outros. 

Não há relatos na literatura da caracterização das frações residuais do 

processo de obtenção do concentrado proteico de Spirulina platensis. Entretanto, os 

valores se encontram de acordo, levando em consideração a composição da 

biomassa desengordurada. 

 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DAS ENZIMAS 

 

Os resultados da influência da temperatura na ação das enzimas α-amilase e 

AMG sobre a hidrólise de amido estão apresentadas na Figura 5.1. Na Tabela 5.2 

estão apresentados os resultados da atividade enzimática e enzimática específica 

para ambas enzimas. Observa-se na Figura 5.1 e Tabela 5.2 que para a α-amilase a 

maior liberação de açúcares e atividade enzimática foi alcançada a 70 oC, que não 

diferiu estatisticamente dos resultados a 95 oC; entretanto, este resultado diferiu 

(p<0,05) das atividades encontradas em 50 oC e 60 oC. Os resultados para a AMG 

foram inferiores que os encontrados para α-amilase, e não apresentaram diferença 

significativa (p≥0,05) nas temperaturas de 50 oC, 60 oC e 70 oC. 

Na hidrólise do amido, a α-amilase atua na cadeia principal do amido, 

formando oligossacarídeos, enquanto o AMG hidrolisa os oligossacarídeos em glicose 

(BEMILLER; HUBER, 2010). Na solução de 1% de amido a quantidade de 

oligossacarídeos é menor, então a reação é mais lenta, isto explica a menor atividade 

da AMG quando comparada à α-amilase. 

 

 

 

 



 

	
	

42 

Figura 5.1 – AR liberados após a ação das enzimas α-amilase (a) e AMG (b) em diferentes 
temperaturas, usando amido como substrato.		

 
Fonte: a autora (2018). 

 

Tabela 5.2 – Atividade enzimática (AE) e atividade enzimática específica (AEE) das enzimas α-amilase 
e AMG no amido. 

Enzimas Temperatura 
(oC) [Proteína] AE AEE 

α-amilase1 

 

50 

28,68 ± 0,21 

3,13 ± 0,10b 0,109 ± 0,004b 

60 3,25 ± 0,01b 0,113 ± 0,000b 

70 4,12 ± 0,10a 0,144 ± 0,002a 

95 3,79 ± 0,07a 0,132 ± 0,004a 

AMG2 
50 

232,52 ± 9,39 
0,42 ± 0,01A 0,002 ±0,000A 

60 0,41 ± 0,03A 0,002 ±0,000A 

70 0,31 ± 0,03A 0,001 ±0,000A 

Médias ± erros-padrão. [Proteína]: concentração de proteína na solução enzimática (mgproteína×mL -1); 
AE = Atividade Enzimática (U×mL-1

 enzima); AEE = Atividade Enzimática Específica (U×mg -1 proteína);  
1Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam médias estatisticamente semelhantes ao nível de 
95% de confiança (p>0,05). 
2Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam médias estatisticamente semelhantes ao nível de 
95% de confiança (p>0,05). 
Fonte: a autora (2018). 
 

Outros estudos investigaram a hidrólise do amido com as mesmas enzimas 

utilizadas neste trabalho. Rempel et al. (2018) determinaram a atividade enzimática 

da α-amilase e AMG utilizando biomassa de Spirulina e amido como substratos. As 

concentrações ótimas de açúcares redutores para ambos os substratos foram obtidas 

a 50 oC e pH 5,5. No estudo da produção de bioetanol a partir de casca de batata, a 

liquefação foi realizada com α-amilase a 55 oC e pH 5,5 (ARAPOGLOU et al., 2010). 
Choi, Nguyen e Sim (2010), estudaram a sacarificação da microalga 

Chlamydomonas reinhardtii para produção de bioetanol. Para o tratamento com a 

enzima AMG realizaram experimentos utilizando três níveis de pH e temperatura (4,5, 

5,0 e 5,5; 50, 55 e 60 oC, respectivamente). As condições ótimas de sacarificação 

foram identificadas em 55 oC e pH 4,5. 
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Estes resultados encontrados na literatura, corroboram com os encontrados 

neste trabalho, indicando que a estratégia utilizada para investigar a melhor condição 

de temperatura para a ação simultânea das duas enzimas foi adequada. 

Desta forma, para reduzir os custos de energia na etapa de hidrólise, a 

temperatura escolhida para continuar o estudo e realizar a hidrólise enzimática das 

frações residuais foi 50 oC. 

 

 

5.3 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DAS FRAÇÕES RESIDUAIS 

 

Os ensaios de hidrólise enzimática foram conduzidos por 24 h a fim de se 

observar o perfil cinético do processo, com o objetivo de alcançar a maior eficiência 

de hidrólise (EH). Na Figura 5.2 estão apresentados os efeitos da concentração de 

enzimas amilolíticas no processo de sacarificação. O efeito da concentração de 

enzimas (0,5; 1,0 e 1,5%) foi investigado em condições fixas de pH e temperatura 

durante 24 h (5,5; 50 oC). Já era esperado que o aumento na concentração de enzimas 

aumentaria a eficiência da hidrólise, reduzindo o tempo necessário para a reação. A 

concentração de enzimas é um dos fatores que contribuem para o custo de produção, 

portanto, quantidades adequadas geram melhores resultados com custo reduzido 

(CHOI; NGUYEN; SIM, 2010).  
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Figura 5.2 – AR liberados em função do tempo de sacarificação usando concentrações de 0,5 (�), 
1,0(Û) and 1,5 (¢)% das enzimas amilolíticas. 

 
Ensaio 1 (0,5 % α-amilase + 0,5 % AMG); Ensaio 2 (1,0 % α-amilase + 1,0 % AMG); Ensaio 3 (1,5 % 
α-amilase + 1,5 % AMG). 
Fonte: a autora (2018). 

 

As frações residuais combinadas (100 g de precipitado P1 suspenso em 1 L 

de sobrenadante S2) foram caracterizadas com a concentração de 16,45 g×L-1 de 

carboidratos totais. Como mencionado por Hall (2003), o teor de amido é calculado 

como o teor de glicose multiplicado por 0,9, o que permite que o peso molecular de 

uma molécula de água (18 g×mol-1) seja subtraído ao peso de cada molécula de glicose 

(180 g×mol-1). Ou seja, uma hidrólise com 100% de eficiência resultaria em 14,81 g×L-

1 de açúcares redutores.  

Após 12 h de hidrólise enzimática as eficiências foram 61,41±3,81%, 77,51 

±3,52% e 80,38± 5,96%, nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente (Tabela 5.3). A 

concentração de açúcar começou a estabilizar em todos os ensaios e a eficiência não 

diferiu estatisticamente do final da hidrólise (24 h). Na Tabela 5.3 estão apresentas as 

eficiências de hidrólise após 24 h, sendo a maior eficiência foi observada no ensaio 2, 

com 1,0% das enzimas (92,80±2,45%). A eficiência do ensaio 1 (0,5% de enzimas) 

diferiu estatisticamente (p<0,05) dos resultados dos ensaios 2 e 3. 
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Tabela 5.3 – Experimentos da hidrólise utilizando enzimas amilolíticas adicionadas simultaneamente e 
os resultados de eficiência de hidrólise (EH) após 12 h e após 24h. 

Ensaios [Enzima]  
(% v/v) 

EH depois de 12 h  
(%) 

EH depois de 24 h 
(%) 

1 0,5 % α-amilase + 0,5 % AMG 61,41 ± 3,81a,B 71,18 ± 1,94a,B 

2 1,0 % α-amilase + 1,0 % AMG 77,51 ± 3,52a,A 92,80 ± 2,45a,A 

3 1,5 % α-amilase + 1,5 % AMG 80,38 ± 5,96a,A 90,01 ± 0,10a,A 

[Enzima]: concentração de enzima adicionado à hidrólise; EH: eficiência de hidrólise. 
Médias ± erro-padrão de EH após 12 e EH após 24 h foram comparados nas linhas: letras minúsculas 
diferentes nas mesmas linhas apresentaram diferença significativa (p <0,05) (n = 3). 
Médias ± erro-padrão de EH foram comparadas na coluna: letras maiúsculas diferentes na mesma 
coluna apresentam diferença significativa (p <0,05) (n = 3). 
Fonte: a autora (2018). 

 

Outros estudos encontrados na literatura avaliaram a hidrólise enzimática da 

biomassa de microalgas utilizando as enzimas amilolíticas (α-amilase e AMG). 

Diferente do presente estudo que utilizou as frações residuais do processo de 

extração de proteínas da S. platensis, Margarites (2014) obteve 22,9% (m/m) de AR 

ao realizar a hidrólise enzimática da biomassa de S. platensis. Rempel et al. (2018), 

utilizando 0,5%, 1,0% e 1,5% das enzimas adicionadas simultaneamente na hidrólise 

da biomassa de S. platensis obtiveram eficiências de 92,59, 99,83 e 86,32%, 

respectivamente. Em contrapartida, por meio de hidrólise ácida da biomassa de S. 

platensis, Markou et al. (2013), atingiram rendimentos em AR próximos a 90%.  

Em estudo da hidrólise enzimática da microalga Porphyridium cruentum, Kim, 

Oh e Bae (2017) alcançaram rendimento de 87%. Ho et al. (2013) obtiveram 

rendimento em glicose de 90,4% na hidrólise enzimática de Chlorella vulgaris. 

Com base nos resultados observados neste estudo e na literatura, o ensaio 2 

(1,0% v/v das enzimas) e o tempo de 12 h foram escolhidos para a obtenção do 

hidrolisado para aplicação na fermentação alcoólica. 

 

 

5.3.1 Caracterização dos monômeros do hidrolisado 

 

A análise cromatográfica do hidrolisado (Figura 5.3 e Tabela 5.4) mostrou que 

o principal monossacarídeo presente era a glicose. Este resultado está de acordo com 

os encontrados na literatura. Segundo Brown et al. (1997), os polissacarídeos de 

microalgas são variáveis na composição, mas a maioria apresenta altas proporções 

de glicose (21 a 87%). Kim, Oh e Bae (2017) por meio de cromatografia gasosa 
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também determinaram a glicose como sendo o principal constituinte dos 

polissacarídeos da microalga Porphyridium cruentum. Rempel et al. (2018) 

observaram que 82% do hidrolisado obtido da biomassa de Spirulina platensis era 

composto de glicose. 

 

Figura 5.3 – Cromatograma do hidrolisado obtido a partir das frações residuais 

 
Fonte: a autora (2018). 

 

Tabela 5.4 – Composição em açúcares do hidrolisado, obtida por HPLC. 

Açúcares 
Tempo de 
Retenção 

(min) 
Curva Padrão R2 Concentração 

(g/L) 

Maltose 7,4 y = 0,2080x - 0,2755 R² = 0,999 1,23 ± 0,01 
Glicose 8,9 y = 0,2324x - 0,5423 R² = 0,996 14, 27 ± 0,02 

Galactose, Frutose, 
Xylose e Manose 9,6 y = 0,2113x - 1,0122 R² = 0,999 2.72 ± 0,04 

Arabinose 10,5 y = 0,1962x + 0,1714 R² = 0,996 * 
*não-detectado. 
Fonte: a autora (2018). 
 

 

5.4 APLICAÇÃO DO HIDROLISADO EM FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA  

 

A conversão fermentativa de hidrolisado em bioetanol foi investigada usando 

a levedura Saccharomyces cerevisiae. Na Figura 5.4 estão apresentados os perfis 

cinéticos das fermentações do delineamento experimental. Os ensaios H e C1 foram 

concluídos em 12 horas de fermentação. Logo após a inoculação com S. cerevisiae 

(4 h), nos ensaios H e C1, a concentração de açúcares redutores foi significativamente 
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consumida, o que foi acompanhado por um aumento acentuado na concentração de 

bioetanol, atingindo 4,87 e 4,58 g×L-1, respectivamente. Por outro lado, os processos 

fermentativos dos ensaios HS e C2 foram completados em 36 horas, e mostraram, no 

final, concentrações de bioetanol de 67,63 e 63,57 g×L-1, respectivamente. 
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Figura 5.4 – Concentrações de (�) Biomassa (g×L-1), (p) Açúcares redutores (g×L-1) e (¢) Bioetanol 
(g×L-1) dos ensaios: (a) H – hidrolisado puro, sem adição de nutrientes; (b) C1 – meio controle 1, 
reduzido de açúcares na mesma proporção do meio H; (c) C2 – meio controle 2, simulando a produção 
de bioetanol de cana de açúcar; (d) HS – hidrolisado suplementado com os nutrientes a fim de obter a 
mesma composição de C2. 

 

 

 

 
Fonte: a autora (2018).
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Os parâmetros cinéticos dos ensaios da fermentação foram analisados pelo 

teste de Tukey (Tabela 5.5). Realizaram-se comparações entre os ensaios H e C1, e 

entre os ensaios HS e C2. Na análise da produtividade em bioetanol (Pbioetanol) e do 

fator de conversão de biomassa em produto (YP/X) o ensaio H apresentou resultados 

maiores que o C1, e os ensaios diferiram estatisticamente (p≤0,05) entre si. Os fatores 

de conversão de substrato em biomassa (YX/S) e produtividade de biomassa (Pbiomassa) 

foram maiores no ensaio C1 do que no ensaio H, e também diferiram estatisticamente 

(p≤0,05) entre os ensaios. Por outro lado, o fator de conversão de substrato em 

produto (YP/S) e a eficiência (η) de C1 e H não diferiram estatisticamente (p≥0,05) entre 

si. O mesmo padrão de resultados foi observado na comparação dos meios HS e C2.  

 

Tabela 5.5 – Fator de conversão de substrato em biomassa (YX/S), fator de conversão de biomassa em 
produto (YP/X), fator de conversão de substrato em produto (YP/S), produtividade máxima em células 
(Pbiomassa), produtividade máxima em bioetanol (Pbioetanol) e eficiência na produção de bioetanol (η) 

Parametros Ensaios 
H C1 HS C2 

YX/S (gbiomassa × (gAR)-1) 
 0,081 ± 0,001b 0,119 ± 0,006a 0,023 ± 0,001B 0,032 ± 0,001A 

YP/X (gbioetanol × (gbiomassa)
-1) 6,355 ± 0,115a 4,353 ± 0,078b 20,252 ± 0,263A 15,288 ± 0,178B 

YP/S (gbioetanol × (gAR)-1) 0,523 ± 0,005a 0,516 ± 0,017a 0,472 ± 0,017A 0,487 ± 0,012A 

Pbiomassa (gbiomassa×L
-1×h-1) 0,083 ± 0,002b 0,105 ± 0,001a 0,091 ± 0,001B 0,113 ± 0,001A 

Pbioetanol (gbioetanol ×L
-1×h-1) 

 0,533 ± 0,001a 0,454 ± 0,004b 1,834 ± 0,012A 1,720 ± 0,013B 

h	(%)
 102,25 ± 1,42a 100,89 ± 2,33a 92,28 ± 3,23A 95,34 ± 2,32A 

Média ± erros-padrão. Letras minúsculas iguais na mesma linha indicam médias estatisticamente 
semelhantes ao nível de 95% de confiança (p>0,05). Letras maiúsculas iguais na mesma linha indicam 
médias estatisticamente semelhantes ao nível de 95% de confiança (p>0,05). 
Fonte: a autora (2018). 

 

A suplementação do hidrolisado aumentou a produtividade em bioetanol, a 

qual foi quatro vezes maior no ensaio HS em comparação ao ensaio H. No entanto, a 

eficiência do meio H foi superior à do HS. 

Os fatores de conversão de substrato em bioetanol a partir dos ensaios H e 

C1 foram superiores aos estequiométricos (0,511), o que gerou eficiências superiores 

a 100%. Este fato pode estar relacionado à fermentação endógena, processo pelo 

qual a levedura mobiliza seus carboidratos de reserva (trealose e glicogênio) para a 

formação de álcool, como fonte alternativa para a aquisição de energia para seu 

crescimento e desenvolvimento (FERREIRA et al., 1999). 

Os resultados indicaram que as frações residuais podem ser convertidas em 

bioetanol pela levedura S. cerevisiae tão eficientemente quanto um meio convencional 

adicionado com sacarose de grau comercial e outros nutrientes, geralmente usados 
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para melhorar a fermentação, como a fonte de N (teste C1). Ou seja, o hidrolisado das 

frações residuais apresentou em sua composição nutrientes suficientes para o 

crescimento das leveduras e a produção de bioetanol. 

No processo de conversão direta, sem pré-tratamento ou hidrólise enzimática 

da Spirulina platensis ao bioetanol, Aikawa et al. (2013) alcançou 6,5 g×L-1 de bioetanol 

(produtividade de 1,08 g×L-1×d-1). Usando o hidrolisado da hidrólise ácida da Spirulina 

platensis como matéria-prima para a produção de bioetanol Markou et al. (2013) 

obteve eficiência de 53,5%. Esses resultados foram inferiores aos encontrados neste 

estudo. 

Ho et al. (2013) estudaram a hidrólise ácida e enzimática e fermentação de 

Chlorella vulgaris FSP-E, então obtiveram bioetanol na concentração de 11,7 e 3,55 

g×L-1 com 87,6% e rendimento teórico de 89,3%, respectivamente. 

A fermentação dos hidrolisados enzimáticos de Gracilaria verrucosa com S. 

cerevisiae produziu bioetanol máximo (14,89 57 g×L-1) com produtividade (0,93 g×L-1×h-

1) após 16 h (KUMAR et al., 2013). Também neste contexto, Chng, Chan e Lee (2016) 

estudaram a produção de bioetanol a partir de biomassa desengordurada de 

Scenedesmus dimorphus, e obtiveram uma conversão de mais de 90% do rendimento 

teórico, o que foi alcançado com uma concentração máxima de 7,34 g×L-1 de bioetanol. 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, é possível afirmar o potencial da 

microalga S. platensis em sistemas de biorrefinarias, uma vez que a partir das frações 

residuais do processo de obtenção de concentrado proteico obteve-se bioetanol com 

100% de eficiência.  

 

 

5.5 BALANÇO DE MASSA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS E 

PRODUÇÃO DE BIOETANOL 

 

Com base nos resultados obtidos da extração de proteínas e da produção de 

bioetanol, realizou-se um balanço de massa com objetivo de avaliar o potencial da 

biomassa de S. platensis no sistema de biorrefinarias (Figura 5.5). 
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Figura 5.5 – Balanço de massa do processo de extração de proteínas e produção de bioetanol. 

 
Fonte: a autora (2018). 

 

Conforme Lupatini et al. (2017) o rendimento global do processo de obtenção 

de concentrado proteico é de 18,33%, portanto a partir de 1 kg de biomassa de S. 

platensis é possível obter 183,3 g de concentrado proteico, caracterizado com 19,44% 

de carboidratos (CHO) e 75,97% de proteínas (PTN). A partir da análise da Figura 5.5 

conclui-se que 1 kg de biomassa gera aproximadamente 394 g de resíduo sólido (P1) 

e este foi caracterizado com 31,77% de CHO, e que 30 L do sobrenadante (S2) 

representam aproximadamente 257 g em base seca e o mesmo foi caracterizado com 

23,18% g de CHO. Ao realizar a suspensão do P1 em S2 tem-se 132,76 g de CHO 

(100 g de P1 para 1 L de volume final com S2). Considerando o processo de hidrólise 

enzimática realizado com 1,0% das enzimas amilolíticas adicionadas 

simultaneamente a temperatura de 50 oC, pH 5,5 por 12 horas, com eficiência de 

aproximadamente 78%, pode-se prever a obtenção de 103,55 g de AR, os quais 

podem ser consumidos pela levedura para obtenção de bioetanol. A partir dos 103,55 

g de AR é possível obter 52,9 g de bioetanol, considerando 100% de eficiência, onde 

o fator de conversão de substrato em produto experimental é igual ao estequiométrico 

(0,511). De acordo com a Weingrill (2016) 1 ton da cana de açúcar produz 89,5 L de 

etanol, enquanto 1 ton de milho produz 407 litros. Considerando a densidade do etanol 

com sendo 789 g×L-1, 1 ton de biomassa de Spirulina platensis, renderia em massa 
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52,9 kg de etanol, equivalentes a 67 L de etanol, sem considerar as eficiências do 

processo de destilação.  
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6 CONCLUSÕES  
 

Este estudo demonstrou que as enzimas amilolíticas comerciais, α-amilase e 

amiloglucosidase, são aplicáveis à hidrólise enzimática das frações residuais da 

extração das proteínas da biomassa de Spirulina platensis. A partir do hidrolisado das 

frações residuais foi possível produzir 8,06 g×L-1 de bioetanol com eficiência de 100% 

e produtividade máxima de 0,533 g×L-1×h-1, o que indicou o potencial das frações 

residuais para produção de bioetanol. 

Os resultados deste trabalho indicam que é possível utilizar uma nova rota 

tecnológica para a aplicação integral da biomassa de S. platensis realizando-se 

inicialmente a extração de lipídios e proteínas, que são compostos de valor agregado, 

e posteriormente utilizando as frações residuais para aplicação em fermentação 

alcoólica, o que pode ser uma alternativa para melhorar a viabilidade dos sistemas de 

produção de bioetanol a partir de microalgas. 
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