
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

ANÁLISE DO EFEITO DA TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO DE 

NUTRIENTES SOBRE A MICROALGA BOTRYOCOCCUS 

TERRIBILIS 
Palavras-Chave: Lipídios, Hidrocarbonetos, Biomassa 

Autores: 

Ana Carolina Castro Custódio; Bianca Ramos Estevam; Gabriela Filipini Ferreira; Luisa Fernanda Ríos Pinto 

Prof. Dr. Leonardo Vasconcelos Fregolente (orientador) 

Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas (FEQ/UNICAMP) 

 
INTRODUÇÃO: 

Para atender a crescente demanda por combustível, faz-se necessário o estudo de alternativas ao 
combustível fóssil. Neste contexto, destacam-se os biocombustíveis advindos de microalgas. A espécie 
Botryococcus terribilis é uma das mais indicadas para uso em síntese de biocombustíveis (Estevam, 2021). 
Estes microrganismos produzem elevadas quantidades de óleo, inclusive com frações liberadas para o 

meio extracelular sem que rompam sua membrana plasmática (Cheng et al. 2019 ; Jin et al., 2015). A 
produtividade de biomassa e de óleo (lipídios e hidrocarbonetos) pode ser aumentada ao manipular as 
condições cultivo (Ferreira et al. 2019; Chen, 2017). Nesse sentido, destacam-se as alterações na 
concentração de nutrientes e da temperatura. Têm-se na literatura que o decréscimo na concentração de 

nutrientes do meio de cultivo favorece o aumento na produtividade de lipíd ios, mas reduz o crescimento 
(Luo et al, 2016; Zhu, Li, Hiltunen, 2016). Além disso, a manipulação da temperatura pode influenciar na 
taxa fotossintética da microalga e consequentemente em sua taxa de crescimento  (Legrand, 2021). Vale 
ressaltar que esta é uma pesquisa inédita para a espécie em questão, visto que - até onde é de nosso 

conhecimento - o efeito da temperatura ainda não havia sido investido na Botryococcus terribilis. 
Diante do exposto, esta pesquisa se propõe a analisar o efeito da temperatura e da concentração de 

nutrientes no crescimento e na produção de lipídios e hidrocarbonetos sobre a microalga Botryococcus 
terribilis. Com isso, busca-se elucidar as condições que favorecem a produção de biomassa e de óleo em 

uma espécie muito promissora e ainda pouco explorada. Assim, este estudo contribui com a literatura, 
dando suporte e direcionamento para estudos futuros na área de cultivo e extração de lipíd ios e 
hidrocarbonetos com a Botryococcus terribilis. 

 

METODOLOGIA: 
A microalga Botryococcus terribilis (CCMA-UFSCar 481) foi cultivada em sistema fechado, 

utilizando frascos Erlenmeyer de 250 mL com 200 mL de meio de cultivo em pH a 7,5. Os cultivos 
permaneceram em incubadora com agitação constante de 150 rpm, intensidade luminosa de 60 µmol.s-1 e 
fotoperíodo de 24 h de luz. Foi realizado um planejamento fatorial completo 22 em função da concentração 

de nutrientes do meio CHU13 e da temperatura, conforme os níveis explicitados na Tabela 1. O estudo foi 
realizado em duplicata e avaliado com o auxílio do software Statistica, utilizando erro puro e 95 % de 
confiança. As respostas foram a produtividade de biomassa,  e a porcentagem de lipídios e de 
hidrocarbonetos. 

 

Tabela 1: Planejamento Fatorial Completo 2² para as condições de cultivo da microalga.  

Parâmetro Limite Inferior (-1) Limite Superior (+1) 

Concentração de CHU13 6 8 

Temperatura (°C) 25 35 
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Os cultivos iniciaram com concentração de biomassa de 0,33±0,04 g.L-1. Foi estudada a curva de 
crescimento da espécie em todas as condições experimentais avaliadas. Para isso, foram retiradas alíquotas 
de aproximadamente 6 mL a cada 48 h, durante 24 dias. A concentração de biomassa foi mensurada por 

Espectroscopia no Ultravioleta Visível (UV-VIS) com leitura da absorbância a 680 nm. Dessa forma, foi 
possível calcular a produtividade de biomassa e a taxa de crescimento específico. Além disso, os cultivos 
foram analisados em microscópio óptico periodicamente a fim de verificar os aspectos físicos da 
microalga. Ao final da curva de crescimento, analisou-se a porcentagem de lipídios e hidrocarbonetos na 

microalga. A extração de lipídios foi realizada com o método de Bligh & Dyer (1959), enquanto os 
hidrocarbonetos foram quantificados segundo metodologia proposta por Estevam (2021). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 As respostas de produtividade de biomassa, e porcentagem de lipídios e de hidrocarbonetos obtidas 

ao final do experimento estão contidas na Tabela 2, abaixo: 
 
Tabela 2: Condições e Respostas do experimento de Otimização do crescimento e da produtividade da 
microalga botryococcus terribilis. 

Réplica Temperatura 
Concentração 

nutrientes 

Produtividade de 

biomassa (g.L-1.d-1) 

Lipidios 

(%) 

Hidrocarbonetos 

(%) 

1 -1 -1 0,0217 13,41 3,07 

1  1 -1 0,0016 10,45 8,64 

1 -1  1 0,0243 18,28 2,58 

1  1  1 0,0033 20,06 5,73 

2 -1 -1 0,0230 17,75 2,36 

2  1 -1 0,0011 8,53 6,42 

2 -1  1 0,0289 14,82 0,88 

2  1  1 0,0035 9,97 2,40 

 
Os resultados foram analisados com o Software Statistica, sendo os efeitos apresentados na Tabela 

3. Verificou-se que o fator temperatura foi significativo para as respostas de produtividade de biomassa e 
porcentagem de hidrocarbonetos, uma vez que foi obtido p-valor menor que 0,05. Para a produtividade de 

biomassa o efeito da temperatura foi negativo, ou seja, a resposta foi beneficiada ao utilizar este fator no 
nível -1. Já para a porcentagem de hidrocarbonetos, a temperatura teve efeito positivo. Este 
comportamento pode ser explicado pelo estresse causado na espécie. Visto que a temperatura tem forte 
relação com a taxa de fotossíntese, as condições que beneficiam o crescimento foram contrárias àquelas 

que promoveram aumento da porcentagem de óleo (Legrand et al, 2021). Os hidrocarbonetos 
extracelulares têm a função de proteger as colônias de Botryococcus e tendem a aumentar sua concentração 
quando a espécie está exposta a condições de estresse (Estevam, 2021). 

 

Tabela 3: Efeito dos fatores do planejamento experimental para a produtividade de biomassa, 
porcentagem de lipídios e porcentagem de hidrocarbonetos. 

Resposta Fator Efeito Desvio padrão p-valor Coeficiente 

Produtividade de biomassa 

Temperatura -0,022 0,001 0,00005 -0,0110 

Concentração 0,003 0,001 0,05884 0,0012 

Interação 0,001 0,001 0,41211 -0,0005 

% Lipídios 
Temperatura -3,813 2,917 0,26116 -1,9069 

Concentração 3,247 2,917 0,32795 1,6238 



 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

Interação 2,276 2,917 0,47874 1,1383 

% Hidrocarbonetos 

Temperatura 3,575 1,101 0,00315 1,7876 

Concentração -2,224 1,101 0,11364 -1,1123 

Interação -1,244 1,101 0,32181 -0,6223 

 

Com a Análise de Variância (ANOVA), apresentada na Tabela 4, observa-se que os dados 
experimentais puderam se ajustar ao modelo linear apenas ao utilizar como resposta a produtividade de 
biomassa, visto que para essa resposta o Fcalculado é maior que o Ftabelado. Com isso, pode-se traçar uma 

equação para prever a variação da produtividade de biomassa em função dos fatores analisados (Equação 
1). Além disso, observa-se que o coeficiente de correlação R2 se aproxima de 1, reforçando que o modelo 
é válido.  Para as demais respostas sugere-se que seja feito um novo planejamento de experimentos, 
alterando os níveis utilizados a fim de obter uma região em que os fatores possam ser significativos. 

 
Tabela 4: ANOVA do planejamento fatorial completo 22 para estudo otimização do crescimento e da 
produtividade da microalga Botryococcus terribilis. 

Resposta 
Fonte de 

Variação 
SQ GL MQ 

Ajuste 

R² Fcalulado Ftabelado 

Produtividade 
de biomassa 

Regressão 0,000999 3 0,000333 

0,988130 111 6,59 Resíduo 0,000012 4 0,000003 

Total 0,001011 7  

Lipídios 

Regressão 59,85 3 19,95 

0,465288 1,16 6,59 Resíduo 68,78 4 17,195 

Total 128,63 7  

Hidrocarbonetos 

Regressão 38,56 3 12,853333 

0,798839 5,29 6,59 Resíduo 9,71 4 2,4275 

Total 48,27 7  

Nota: SQ: Soma Quadrática, GL: Grau de Liberdade, MQ: Média Quadrática, Fcalculado = MQRegressão/MQResíduo, Ftabelado: valor 
tabelado correspondente a distribuição de Fisher-Snedecor. 

 

Pb = 0,13425 - 0,0110*T + 0,0012*C - 0,0005*T*C                (Equação 1) 
 

Em que: Pb é a produtividade de biomassa (g.L-1.d-1), T é a temperatura e C é a concentração de 
nutrientes, sendo T e C utilizados em variáveis codificadas. 

 
 Com os resultados analisados, foi possível plotar o gráfico de médias marginais (Figura 1). Nele, 
nota-se que a maior produtividade se deu na condição de temperatura no nível inferior, com 25ºC. Vale 
ressaltar que, apesar de a maior produtividade de biomassa (0,027±0,003 g.L-1.d-1) ser obtida com a 

concentração de nutrientes no nível superior, as respostas com ambos os níveis podem se sobrepor dentro 
da faixa de desvio padrão. Com isso, confirma-se que apenas a temperatura teve efeito significativo. Nota-
se ainda que a interação entre os fatores não foi significativa – como previsto no Tabela 3 – visto o aparente 
paralelismo das retas no gráfico de médias marginais. 
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Figura 1 – Gráfico de médias marginais para produtividade de biomassa  

 
 
 As curvas de crescimento nas diferentes condições analisadas podem ser observadas na Figura 2. 
Nestas é possível notar que o efeito da temperatura foi bastante expressivo para o crescimento da 
microalga, sendo muito inferior ao utilizar a temperatura de 35ºC. Com a temperatura de 25ºC, teve-se 

taxa de crescimento específico de 0,049 d-1 e 0,056 d-1, ao utilizar o meio de cultivo concentrado em 6 e 8 
vezes, respectivamente. Enquanto ao utilizar 35ºC a taxa de crescimento específico ficou entre 0,004 d-1 
e 0,014 d-1. Estes valores reforçam o estudo estatístico, que mostra que o crescimento é beneficiado com 
a temperatura em 25ºC. Além disso, nota-se que para ambas as temperaturas a concentração de meio de 

cultivo em 8 vezes teve um crescimento maior. Entretanto, como esta variação foi menos expressiva em 
relação a temperatura, o estudo estatístico não identificou este fator como significativo. Com isso, mostra-
se que a microalga Botryococcus terribilis teve crescimento beneficiado ao aplicar 25ºC e meio CHU13 
concentrado 8 vezes. 

 
Figura 2 – Curvas de Crescimento da Botryococcus terribilis. 
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 CONCLUSÕES: 

Com essa pesquisa pode-se identificar que a temperatura possui grande influência na microalga 

Botryococcus terribilis, afetando especialmente a produtividade de biomassa e a porcentagem de 

hidrocarbonetos. Apesar de relevante, o efeito da concentração de nutrientes não foi significativo, 

possivelmente devido à proximidade dos níveis aplicados no planejamento. Já a temperatura teve efeito 

positivo para a produtividade de biomassa e negativo para a porcentagem de hidrocarbonetos. Ao  utilizar 

como resposta a produtividade de biomassa, os dados puderam se ajustar ao modelo linear previsto no 

planejamento de experimentos utilizado, sendo possível traçar uma equação para prever a distribuição 

desta resposta em função dos fatores analisados. A maior produtividade de biomassa (0,0289 g.L-1.d-1) foi 

alcançada ao realizar o cultivo com  25 ºC e meio CHU13 concentrado em 8x. Já para a porcentagem de 

hidrocarbonetos, a maior resposta (8,64 %) foi obtida ao utilizar temperatura de 35ºC. Quanto a 

porcentagem de lipídios (que alcançou até 20,06 %), as respostas se sobrepuseram dentro da faixa de 

desvio padrão nas diferentes condições analisadas. De modo geral, os resultados obtidos nesta pesquisa 

mostram que as condições que favorecem o crescimento foram distintas daquelas que beneficiam a 

produção de hidrocarbonetos e que não tiveram influência sobre a síntese de lipídios. Assim, sugere-se 

explorar o efeito da temperatura sobre a produção de hidrocarbonetos e investigar outros níveis para a 

concentração de nutrientes ou outros fatores que possam afetar a produção de óleos.  
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