
 

 

BIORREMEDIAÇÃO DA ÁGUA RESIDUAL DE PISCICULTURA 

UTILIZANDO MICROALGAS DULCÍCOLAS 
 

 

 
Carolina Ramos dos Santos - crsbiotec@hotmail.com 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e ambientais – 

FCBA, CP 322, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil 

 
Angélica Isabel Flores Dorneles - bel09dorneles@gmail.com 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e ambientais – 

FCBA, CP 322, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil 
 

Nathaskia Silva Pereira - nathaskia.spn@outlook.com 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e ambientais – 
FCBA, CP 322, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil 

 

Jelly Makoto Nakagaki - jelly@uems.br 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Departamento de Ciências Biológicas e 
ambientais, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil 

 

Emerson Machado de Carvalho - carvalho.em@gmail.com 
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, Faculdade de Ciências Biológicas e ambientais – 

FCBA, CP 322, CEP 79804-970, Dourados, MS, Brasil 

 
 

Resumo: A piscicultura se destaca como o empreendimento aquícola que merece maior atenção no 

estado do Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil. Porém, pouca atenção tem sido 

despendida no controle e destinação adequada dos efluentes da piscicultura. Muitas microalgas 
apresentam elevada eficiência em retirar nutrientes ou outros elementos químicos do meio aquoso, 

apresentando potencial para sua aplicação em ensaios de recuperação de ambientes aquáticos. Dessa 

forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial de biorremediação da água residual 
proveniente da produção de peixes em sistemas semi-intensivos utilizando a microalga Chlorella 

sorokiniana (Chlorophyceae). Para avaliar a cinética da duplicação celular da microalga foram 

utilizados tratamentos contendo como meio de cultivo água residual da piscicultura enriquecidas com 

fertilizante químico NPK ou vinhaça. Também foram mensurados os parâmetros químicos nos meios 
de cultivo para avaliar a capacidade de biorremediação da microalga. Assim, foi observado que a 

microalga C. sorokiniana foi capaz de retirar alguns nutrientes analisados, como manganês, zinco, 

chumbo e cromo. Dessa forma, o tratamento da água residual da piscicultura com microalga pode ser 
uma medida alternativa e sustentável para diminuir os impactos gerados pela aquicultura no estado 

de Mato Grosso do Sul.   
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Abstract: Fish farming stands out as the aquaculture venture that deserves greater attention in the 

state of Mato Grosso do Sul, central-western region of Brazil. However, little attention has been spent 
on control and proper disposal of the fish waste. Many microalgae have a high efficiency of removing 

nutrients or other chemical elements of water, with potential for application in aquatic environments 

recovery experiments. Thus, the aim of this study was to evaluate the potential for bioremediation of 
waste water from the production of fish in semi-intensive systems using the microalgae Chlorella 

sorokiniana (Chlorophyceae). To evaluate the kinetics of cell duplication of microalgae treatments 

were used as a means of containing wastewater cultivation of fish enriched with NPK chemical 
fertilizer or vinasse. They were also measured chemical parameters in the culture media to assess the 

bioremediation capacity of microalgae. Thus, it was observed that the microalgae C. sorokiniana was 

able to remove some of analyzed nutrients, such as manganese, zinc, lead and chromium. Thus, the 

treatment of wastewater from fish farming microalgae can be an alternative and sustainable measures 
to reduce the impacts generated by aquaculture in the state of Mato Grosso do Sul. 
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1. Introdução 
A piscicultura é uma atividade de grande interesse econômico e que cresce a cada ano em 

uma taxa muito maior do que a observada para outras atividades rurais. Com a evolução da questão 

ambiental e das condições que o planeta apresenta, o cultivo racional de organismos aquáticos 

apresenta-se como uma atividade economicamente emergente. Atualmente, a piscicultura enfrenta o 
desafio de moldar-se ao conceito de sustentabilidade, o que implica em agregar novos valores à 

produção de conhecimento e às práticas do setor (ELER & MILLANI, 2007).  

O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pescado no Território 
da Grande Dourados apresenta como principal meta a produção de peixe de maneira sustentável e com 

isso gerar diversificação produtiva, criação de novos empregos e produção de alimentos saudáveis. No 

entanto, a ciência e tecnologia envolvida no processo produtivo ainda têm muita carência e novas 

pesquisas são necessárias para o aumento da produção (OSTRENSKY et al., 1998). 
Apesar dos benefícios sociais e econômicos, deve-se considerar que todas as atividades 

produtivas são impactantes ao meio ambiente, especialmente quando executadas de maneira 

inadequada (ELER & MILLANI, 2007; COSMANN, et al., 2012). Para realização do cultivo de 
peixes, no entanto, deve-se interferir nas relações que ocorrem entre os componentes do ecossistema, 

ou seja, deve-se atuar no nível de biótopo e da biocenose, interferindo nos processos naturais 

(GARUTTI, 2003). Tais interferências acabam gerando resíduos que, muitas vezes, provocam 
alterações nos ecossistemas aquáticos e terrestres contíguos aos sistemas produtivos. 

A aquicultura é responsável pela eliminação de nutrientes e diversos patógenos no 

ecossistema (SCHMITTOU, 1993), gerando agentes contaminantes ao ambiente e, consequentemente, 

gerando uma problemática ambiental. A maior parte dos poluentes produzidos é na fase de retirada dos 
pescados (despesca), que são os principais produtores de resíduos (COSMANN et al., 2012). É 

necessário, no entanto, que a produção dos animais aquáticos seja conduzida dentro de parâmetros de 

qualidade de água especificados pela legislação brasileira. Também é preciso que a qualidade dos 
efluentes gerados nas pisciculturas seja a melhor possível, a fim de que os impactos ou alterações 

provocadas nos corpos hídricos à jusante sejam minimizados.  

No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2005) aprovou a 

resolução nº 357, de 17 de março de 2005, fixando novos limites para parâmetros da qualidade da água 
em efluentes, incluindo a aquicultura (CYRINO et al., 2010). Desse modo, o monitoramento da 

qualidade da água nos empreendimentos aquícolas deve ser frequente, e atender à legislação vigente.  



 

 

A piscicultura se destaca como o empreendimento aquícola que merece maior atenção no 

estado do Mato grosso do Sul. Porém, pouca atenção tem sido despendida ao controle e destinação 

adequada dos efluentes da piscicultura no Plano de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pescado 
no Território da Grande Dourados.  

Medidas alternativas de baixo custo podem ser planejadas para mitigar os impactos dos 

efluentes da piscicultura no meio ambiente. Dentre elas, as microalgas podem apresentar grande 
potencial por necessitarem de grande quantidade de nutrientes e liberarem oxigênio no meio. Assim 

permitem a manutenção da água nos próprios tanques de piscicultura e, consequentemente, a 

reutilização da água no processo produtivo de pescado. Sendo assim, o conhecimento da cinética de 
crescimento ou duplicação celular das microalgas em tanques de piscicultura torna-se um importante 

elemento para assegurar novos conhecimentos e, consequentemente, agregar qualidade à 

produtividade do pescado e ao meio ambiente. Porém, esses estudos ainda são escassos ou estão 

direcionados a lagos em condições naturais ou grandes reservatórios.  
As microalgas podem atuar sobre as águas residuais retirando os nutrientes, removendo 

metais pesados e ainda diminuindo a quantidade de patógenos pelo incremento de oxigênio ao meio. 

Torna-se assim uma medida sustentável, considerada uma tecnologia limpa, pois é uma fonte de 
energia alternativa que, além de fixar carbono, tem o potencial de sequestrar considerável quantidade 

deste no meio ambiente (CARVALHO et al., 2012; DOMINGUES & BERTOLETTI, 2008; 

MIASHIRO, 2008). 
Atualmente diversos estudos com microalgas estão sendo realizados em função da sua 

capacidade de retirar nutrientes de efluentes. As microalgas são micro-organismos fotossintetizantes 

que requerem carbono (C), nitrogênio (N), oxigênio (O), hidrogênio (H) e fósforo (P), além de cálcio 

(Ca), magnésio (Mg), enxofre (S) e potássio (K). Os micronutrientes que geralmente são importantes 
para o desenvolvimento das microalgas são: ferro (Fe), manganês (Mn), cobre (Cu), molibdênio (Mo) 

e cobalto (Co). Além disso, algumas espécies também necessitam baixas concentrações de vitaminas 

no meio de cultura (CARVALHO et al., 2012; NAYAK et al., 2016).  
Os principais elementos limitantes do crescimento das microalgas são o carbono, 

nitrogênio, fósforo e ferro (LOURENÇO, 1996, RICHMOND, 2004). Sendo assim, sua capacidade de 

retirar nutrientes de locais eutrofizados pode indicar sua potencialidade para tratamento de tanques de 

piscicultura, principalmente para aqueles com alta concentração de nutrientes e agentes poluidores. 
No entanto, para uma ótima operação de um sistema de remediação de águas residuais 

com microalgas é necessário uma análise cuidadosa do método mais eficiente de cultivo e os mais 

adequados estirpe(s) de algas. A taxa de remediação de águas residuais, bem como produtividade de 
biomassa, ao longo de um longo período de tempo pode ser aumentado através do emprego de um 

sistema contínuo (MCGINN et al, 2012). 

Além disso, a biomassa de microalgas decorrente dos processos de tratamento de águas 
residuais pode ser aplicada em outros processos biotecnológicos, como produção de biofertilizantes, 

biocombustíveis e suplementação nutricional (OHSE et al., 2008). As microalgas são muito eficientes 

também no armazenamento de energia solar, possuindo um rápido crescimento e em consequência um 

aumento de biomassa considerável.  
Dessa forma, esses micro-organismos despertam grande interesse em bioensaios voltados 

para mitigações de impactos ambientais. Existem pesquisas nas últimas décadas centradas 

principalmente na exploração de microalgas para a extração de produtos de valor comercial e a 
utilização em sistemas de tratamento de águas residuais (WUANG et al., 2016). Com essa 

propriedade, elas podem ser utilizadas na recuperação de águas residuais, e posteriormente a sua 

biomassa ser utilizada para outras aplicações industriais e agrícolas. 

Diante do exposto, o objetivo na elaboração da presente pesquisa foi avaliar através da 
técnica ex situ o potencial de biorremediação da água residual da piscicultura pela microalga Chlorella 

sorokiniana. Com esses resultados será possível planejar o tratamento in situ e, dessa forma, melhorar 

a qualidade da água diretamente nos sistemas produtivos. 



 

 

 

2.METODOLOGIA 

 

2.1. Bioensaios com microalgas 

Para os testes de biorremediação com a microalga foi utilizada a espécie Chlorella 

sorokiniana (Chlorophiceae), fornecida pela Fundação Andre Tosello (Referência 211-32). O inoculo 
da microalga já havia sido cultivado em meio sintético NPK no Centro de Pesquisa em Biodiversidade 

- CPBio na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. O sistema de cultivo utilizado foi estático 

não axênico, com aeração constante, temperatura ambiente e fotoperíodo controlado (12 h luz / 12 h 
escuro). Aos vinte dias antes dos ensaios de biorremediação as microalgas foram cultivadas em meio 

com baixa concentração de nutrientes e submetidas à baixa temperatura (5ºC ± 2) para adensamento 

celular. O cálculo da densidade algal foi realizada a cada sete dias, baseada na contagem de células em 

câmeras de Neubauer obtendo o valor em nº células x 10
5
 mL.  

 

2.2. Ensaios de Biorremediação 

Os efluentes da piscicultura foram coletados em tanques de lona escavados no município 
de Gloria de Dourados, MS. Foram empregados seis tratamentos, todos com água residual da 

piscicultura, sendo três com o inóculo da microalga. Os tratamentos foram: 1) água residual, vinhaça e 

inoculo de microalga C. sorokiniana; 2) água residual, N:P:K (20-5-20 g/L) e inoculo de microalga C. 
sorokiniana; 3) água residual e inoculo de microalga C. sorokiniana; 4) água residual e vinhaça; 5) 

água residual e N:P:K (20-5-20 g/L) e; 6) somente água residual.  

Os tratamentos foram mantidos em sacos plásticos suspensos (1000 mL) durante 35 dias, 

com sistema de cultivo estático não axênico, aeração constante, temperatura ambiente e fotoperíodo 
controlado (12 h luz / 12 h escuro). 

Após os 35 dias de bioensaio foram coletadas amostras dos tratamentos para análise dos 

macro e microenutrientes presentes nos tratamentos. As amostras passaram pelo processo de 
floculação química com 0,75g de cloreto férrico (FeCl3) por cada litro de cultivo, para separação da 

biomassa liquida de microalgas. O sobrenadante passou por filtragem em papel filtro Whatman 40. 

Esta etapa de clarificação do meio é essencial para efetuar a leitura de macro e micronutrientes por 

Espectrometria de Absorção Atômica com Chama. Em seguida as amostras filtradas foram 
acidificadas com ácido nítrico 1% e armazenadas em refrigeração até a análise. Foram retirados 200 

mL de cada tratamento em duplicata para análise dos parâmetros químicos. 

A análise química das amostras de água dos tratamentos foi realizada no Laboratório de 
Espectrometria e Cromatografia Aplicada (LECA) da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 

(FACET) da UFGD. As análises foram realizadas por meio do método de Espectrometria de Absorção 

Atômica com Chama (FAAS - "Flame Atomic Absorption Spectrometry"). Os elementos químicos 
analisados são: Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Zinco (Zn), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), 

Cromo (Co), Chumbo (Pb), Molibdênio (Mo), Alumínio (Al), Cádmio (Cd) e Níquel (Ni). Os 

procedimentos para a coleta, armazenamento e análise das amostras atenderam as normas do Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 1992). 
Para avaliar o potencial de biorremediação das microalgas foram comparados os 

tratamentos 1, 2 e 3 ao controle 4, 5 e 6 e comparadas as amostras com o cultivo e somente o 

sobrenadante. 
 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Densidade das Microalgas 
Na Figura 1 é possível visualizar a influência do enriquecimento do meio de cultura com 

o fertilizante químico NPK e o rejeito da produção sucroalcooleira (vinhaça) na produção de 

microalgas. Os tratamentos 2 e 3 obtiveram maior duplicação celular ao final do bioensaio entre os 



 

 

meios de cultivo com o inoculo de C. sorokiniana;  já os tratamentos 5 e 6 obtiveram maior duplicação 

celular entre os meios de cultivo com apenas as microalgas autóctones dos tanques de piscicultura de 

origem. Estes resultados, no entanto, comprovam a importância do enriquecimento com o fertilizante e 
o rejeito para melhorar a produção de microalgas dulcícolas. 

Também é possível observar na Figura 1 que as microalgas C. sorokiniana, presentes nos 

tratamentos 1, 2 e 3, apresentaram maior duplicação algal que os tratamentos controle com as 
microalgas autóctones dos tanques de piscicultura. Porém, os melhores resultados de duplicação algal 

podem ser observados para o tratamento 3 contendo o inoculo de microalga, água residual e vinhaça, 

apesar de ter sido igual ao tratamento 2. Foi possível inferir este melhor desempenho do tratamento 3 
em função do decréscimo na duplicação celular para o tratamento 2 com o inoculo, água residual e 

NPK entre o 21º e 28º dias de bioensaio.  

 

3.2. Biorremediação da água residual 
De acordo com a Figura 2, é possível observar uma concentração mais elevada de ferro 

na amostra do sobrenadante do que na amostra do cultivo, isso se deve a utilização do cloreto férrico 

(FeCl3) para realizar a floculação do meio de cultivo. 
Manganês, chumbo, zinco e cromo foram os elementos que apresentaram maior redução 

no sobrenadante, ou seja, foram agregados ao material floculado. Os tratamentos com o inóculo de C. 

sorokiniana foram mais eficientes para manganês e chumbo, enquanto que zinco e cromo 

apresentaram resultados eficientes em todos os tratamentos. Já o alumínio, cádmio, magnésio e cálcio 
não foram biorremediados, pois apresentaram valores semelhantes tanto no cultivo quanto no 

sobrenadante.  
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Figura 1. Densidade da microalga C. sorokiniana nos seis tratamentos durante 35 dias de bioensaio. 

 
Figura 2. Resultados da determinação química em amostras de água residual, realizadas por meio do 

método de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS - "Flame Atomic Absorption 

Spectrometry"). 

 

4. DISCUSSÃO 
 

4.1. Densidade das Microalgas 

No primeiro dia de bioensaio os tratamentos com presença da microalga apresentavam 

uma densidade padrão, pois foi adicionada a mesma quantidade de inóculo da microalga Chlorella 
sorokiniana. Nos outros tratamentos, apesar de não possuir adição do inóculo, há presença de 

microalgas provenientes da água residual do tanque de piscicultura. Dessa forma, foi observado que os 

tratamentos com a adição da microalga C. sorokiniana iniciaram o bionsaio com apenas o dobro de 
densidade celular e apresentaram valores finais com pelo menos quatro vezes mais densidade que as 

microalgas provenientes dos tanques de piscicultura.  

Diante dos resultados apresentados é possível inferir que o isolamento de microalgas 

selvagem pode ser considerado uma das mais importantes fases na bioprospecção de águas residuais, 
visto que a qualidade do inóculo da microalga poderá também determinar a eficiência da duplicação 

algal e, consequentemente, a eficiência do processo de biorremediação. Goiris et al. (2015), Leite et 

al. (2016), Nayak et al. (2016) e Valdez-Ojeda et al. (2015) estudaram o desempenho de diferentes 
espécies de microalgas em diferentes processos biotecnológicos, e observaram que a determinação e o 

conhecimento das espécies específicas de microalgas poderão apresentar resultados muito mais 

eficientes do produto ou processo final. Porém, estes autores também observaram que outros fatores 
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são importantes para determinar o sucesso de processo biotecnológico com microalgas, como a 

utilização de estressores e indutores químicos, concentrações e qualidade dos nutrientes, entre outros. 

Além do padrão distinto verificado na densidade celular entre os tratamentos com a 
utilização do inoculo de C. sorokiniana e com as microalgas autóctones dos tanques de piscicultura, os 

meios enriquecidos com fertilizante e vinhaça também apresentaram densidade superior aos demais. 

Dessa forma, é possível inferir que outro aspecto de grande relevância na produção de microalgas 
reside no tipo de meio de cultivo selecionado. No entanto é importante lembrar que muitos meios de 

cultivo comumente utilizados para bioensaios de microalgas são caros e inviáveis para tratamento de 

água residual. Dessa forma, a utilização de meios alternativos poderá tornar o processo de 
biorremediação economicamente viável e ambientalmente eficiente. 

A substituição de meio sintético para crescimento de microalgas por fontes mais baratas, 

como vinhaça e NPK junto à água residual foi a alternativa encontrada para o presente trabalho. Ao 

mesmo passo que estaremos promovendo o tratamento da água residual da piscicultura, também 
estaremos dando um destino adequado para a vinhaça, que é um rejeito altamente poluente. Outros 

estudos também mostraram que o emprego do fertilizante agrícola NPK para produção de microalgas 

pode se tornar um meio alternativo, até mesmo para a produção de microalgas em larga escala 
(HARDY & CASTRO, 2000; SIPAÚBA-TAVARES & PEREIRA, 2008; SIPAÚBA-TAVARES et 

al., 2009, 2011).  

Apesar do fertilizante NPK ter sido o meio alternativo mais encontrado na literatura, 
nossos resultados mostraram que a vinhaça pode apresentar um grande potencial na produção de 

microalgas. Os meios enriquecidos com vinhaça apresentaram crescimento mais lento, porém 

apresentaram produção semelhante ao NPK e permaneceram em crescimento até o final do bioensaio. 

Isso porque a vinhaça é uma ótima fonte de nutrientes, muito mais completo que o NPK, e conter mais 
de 50% de açúcares, viabilizando assim a sua utilização como fonte de carbono para a suplementação 

do meio de cultivo de microalgas (ANDRADE & COSTA, 2008). 

No entanto, se considerarmos o rápido desempenho que o NPK propiciou para a 
duplicação celular de microalgas, aliado ao desenvolvimento contínuo e mais duradouro da vinhaça, é 

possível inferir que a utilização dos dois elementos na composição do meio alternativo será muito 

mais eficiente. Assim, o NPK fornecerá os nutrientes essenciais para o desenvolvimento rápido das 

microalgas, enquanto que a vinhaça poderá fornecer a suplementação necessária para o 
desenvolvimento contínuo, sem esgotar as fontes nutricionais do meio. 

 

4.3. Biorremediação da água residual 
O presente estudo foi delineado experimentalmente com o objetivo de observar o 

potencial de biorremediação das microalgas por comparação entre os tratamentos que continham o 

inoculo de C. sorokiniana com os tratamentos sem o inoculo. Também foi delineado com o objetivo 
de comparar as amostras que continham integralmente o cultivo com as amostra floculadas contendo 

apenas o sobrenadante. Assim, nossa hipótese foi de que: primeiro, uma vez que a microalga C. 

sorokiniana fosse capaz de biorremediar algum dos elementos presentes na água residual, seria 

perceptível pela redução na concentração desses elementos no sobrenadante dos diferentes 
tratamentos; segundo, uma vez que os meios de cultivo alternativos NPK e vinhaça poderiam 

aumentar a eficiência de duplicação celular da microalga, também seria esperada uma melhor 

eficiência na biorremediação dos elementos químicos presentes na água residual da piscicultura.    
Dessa forma foi observado que alguns dos elementos químicos analisados, como 

manganês, chumbo, zinco e cromo foram reduzidos no sobrenadante, inferindo que ocorreu a 

remediação nos tratamentos. Assim, foi possível comprovar parcialmente nossa primeira hipótese, de 

que a comparação entre o cultivo e o sobrenadante poderia inferir sobre a eficiência no processo de 
biorremediação. No entanto, apenas manganês e chumbo apresentaram maior eficiência de 

biorremediação entre os tratamentos com o inoculo de microalgas. A redução do zinco e do cromo 

ocorreu independente da adição do inóculo de C. sorokiniana, sugerindo que outros processos podem 



 

 

estar relacionados, como a instabilidade dos próprios elementos, seus efeitos sinérgicos e antagônicos, 

capacidade de adsorção e decantação, biotransformação por fungos e bactérias, entre outros.  

Quanto a nossa segunda hipótese, foi possível inferir apenas que o enriquecimento da 
água residual com o fertilizante NPK e a vinhaça somente contribuíram para a duplicação celular das 

microalgas. A presença desses meios alternativos chegou até mesmo a aumentar a concentração de 

alguns elementos químicos no início do bioensaio, como no caso do manganês, cromo e cálcio. Dessa 
forma, novos estudos devem ser desenvolvidos de forma a compreender a relação entre os elementos 

químicos, as microalgas e os meios de cultivo utilizados no processo de biorremediação.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A microalga estudada Chlorella sorokiniana obteve um excelente crescimento e uma 

elevada duplicação celular em meio com água residual e fontes de nutrientes alternativas mais baratas, 

como o NPK e a vinhaça.  
Quanto à redução dos elementos químicos da água residual, foi observada a remediação 

apenas para cromo, zinco, chumbo e manganês. Porém, é possível inferir que ocorreu biorremediação 

pelas microalgas C. sorokiniana somente para manganês e chumbo. 
No entanto, os resultados apresentados sugerem a necessidade de novos estudos que 

possibilitem compreender os processos sinérgicos e antagônicos envolvidos no processo de 

biorremediação da água residual da piscicultura.  
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