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RESUMO 

 

A biomassa derivada de microalgas apresenta um grande potencial devido a sua 

sustentabilidade e alta produtividade, sendo possível extrair lipídios para produção de 

biodiesel. Entretanto, desafios na cadeia de produção como um todo devem ser resolvidos 

para que o biodiesel de microalgas seja viável. Uma das etapas críticas é o cultivo, sendo o 

meio de cultura um elemento de alto custo. O objetivo principal deste trabalho é avaliar o 

crescimento de microalgas visando produção de lipídios para biodiesel, utilizando como 

fontes de nutrientes a vinhaça originada do processo produtivo de etanol no setor 

sucroalcooleiro. Foram isolados e indentificados três gêneros nativos de microalgas: uma 

cianobactéria Aphanocapsa sp., uma clorofícea Oocystis sp. e outra clorofícea Scenedesmus 

sp. O cultivo da microalga Scenedesmus sp. em fotobiorreator de placas planas com meio de 

cultivo MBM (Modified Bristol Medium) se mostrou modesta em termos de produtividade de 

biomassa (8 mg/l.dia) e em teor de lipídios na biomassa seca (1,5%). O cultivo dessa mesma 

microalga em tubos de ensaios com meio alternativo utilizando vinhaça (três diluições de 2%, 

5% e 10% em volume) no meio de cultura mostrou desempenho comparável em relação ao 

meio sintético MBM, sendo que a partir do dia 6, os quatros cultivos se estabilizam em torno 

de uma concentração celular de 6×10
6
 de células/ml, indicando que a vinhaça pode ser uma 

fonte de nutrientes de baixo custo para o cultivo de microalgas. Deste modo, é possível 

reduzir custos em uma importante etapa do processo global de produção de biodiesel de 

microalgas, viabilizando economicamente esta alternativa energética. 

 

Palavras-chave: Microalgas. Biodiesel. Vinhaça. Meio de cultura alternativo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The biomass derived from microalgae presents great potential due to its sustainability and 

high productivity, it being possible to extract lipids to produce biodiesel. However, challenges 

in the production chain as a whole must be solved to make microalgae biodiesel viable. One 

of the critical steps is cultivation, with the culture medium being a costly element. The main 

purpose of this work is to evaluate the microalgae growth focusing in lipid production for 

biodiesel using as sources of nutrients the vinasse originated from the sugar-alcohol 

production process. Three natives microalgae genres have been isolated and identified: 

cyanobacteria Aphanocapsa sp., chlorophycea Oocystis sp. and other chlorophycea 

Scenedesmus sp. The cultivation of the microalgae Scenedesmus sp. in flat plate 

photobioreactor with Modified Bristol Medium (MBM) was modest in terms of biomass yield 

(8 mg/l.day) and lipid content in dry biomass (1.5%). The cultivation of this same microalga 

in test tubes in an alternative medium using vinasse (three dilutions of 2%, 5% and 10% in 

volume) in the culture medium showed a comparable performance in relation to the MBM, 

starting in the 6
th

 day the stabilization of the cell concentration in 6×10
6
 cells/ml for the four 

cultives, indicating that the vinasse can be a source of low cost nutrients for the cultivation of 

microalgae. In this way, it is possible to reduce costs at an important stage in the overall 

process of microalgae biodiesel production, making this energy alternative economically 

viable. 

 

Keywords: Microalgae. Biodiesel. Stillage. Alternative culture medium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 IMPORTÂNCIA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 A humanidade está em um ponto em que não há soluções fáceis e rápidas para a 

questão energética e urge-lhe escolher entre dois caminhos: continuar o vasto consumo de 

recursos naturais e aumentar o problema ou mudar velhos hábitos e focar em um estilo de 

vida sustentável, a começar pelo consumo de energia (ONCEL, 2013). Nesse desafio é 

fundamental diminuir as emissões de CO2 do setor de transporte pela substituição de 

combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. Dentre estas fontes, os 

biocombustíveis são uma importante contribuição, particularmente no curto prazo, sendo que 

os mais comuns são o biodiesel e o bioetanol, os quais podem substituir, respectivamente, o 

diesel e a gasolina, com pouca alteração na tecnologia dos motores dos veículos atuais 

(MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

 Os biocombustíveis apresentam amplas vantagens sobre os combustíveis tradicionais 

porque são sustentáveis e ecologicamente menos impactantes. Eles são derivados de recursos 

naturais renováveis e podem ser classificadas em primeira, segunda, terceira e uma nascente 

quarta geração, conforme descrito a seguir (DIAS, 2013; ONCEL, 2013; RASHID et al., 

2014): 

1. Os biocombustíveis de primeira geração são originados de açúcar, amido e óleos de 

uma parte específica de plantas de cultivo estabelecido, como cana-de-açúcar, trigo, 

milho, palma, coco, canola, girassol e soja, dentre outros. O bioetanol e o biodiesel 

dessa geração já são amplamente produzidos e comercializados, representando 1,5% 

do total de combustíveis utilizados no transporte global. Essas matérias-primas 

apresentam o dilema de alimento versus combustível, isto é, a decisão em utilizar 

terras agricultáveis para produzir comida ou matéria-prima para combustíveis. 

2. As matérias-primas de biocombustíveis originados de fontes não-alimentares são 

classificados como de segunda geração. Para a produção de bioetanol são utilizados 

resíduos agroindustriais e gramíneas forrageiras de alta produtividade. Os 

biocombustíveis celulósicos podem ser obtidos via processos de conversão bioquímico 

(hidrólise enzimática e fermentação) ou termoquímicos (pirólise, gaseificação e síntese 

de Fischer-Tropsch). Para produção de biodiesel são utilizadas as gorduras animais 

rejeitadas por processos industriais e os óleos de cozinha descartados. Entretanto, 
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essas fontes de gordura não são estáveis ao longo do tempo para suprir a futura 

demanda energética, enquanto as fontes celulósicas, apesar das tecnologias de 

conversão já existirem, ainda não atingiram um estado-da-arte suficiente para serem 

aplicadas em produção de larga escala. 

3. Os microrganismos (com exceção da Saccharomyces cerevisiae, já amplamente 

utilizado) são usados para produzir as matérias-primas de terceira geração. Foram 

identificadas várias espécies, especialmente fungos e algas procariotas e/ou eucariotas, 

que podem ser utilizados na produção de metano, biohidrogênio, bioquerosene, 

biodiesel e bioetanol, por meio da fixação de gás carbônico atmosférico ou de 

conversão de algum substrato. Embora estes tipos de biocombustíveis ainda estejam 

em desenvolvimento, já existem iniciativas para a produção em escala piloto desta 

terceira geração. 

4. Por fim, vislumbra-se uma nova geração de insumos – biocombustíveis de quarta 

geração – que foca-se no aperfeiçoamento por meio de engenharia genética de 

organismos para incrementar a produtividade, robustez e outras características 

desejáveis. 

Na atualidade o potencial de produção de bioenergia a partir de microalgas é 

amplamente reconhecido e tem encorajado pesquisadores e universidades a desenvolver 

sistemas de produção de energia microalgal. Uma indicação desse interesse é o número 

crescente de publicações anuais referenciadas no Science Citation Index desde 1990, como 

pode ser visto na Figura 1 (ONCEL, 2013), sendo que, embora não tenha sido encontrado 

levantamento mais recente, o interesse pelo tema continua crescente. 

 

Figura 1 - Evolução do número de publicações sobre bioenergia de microalgas. 

 

 

Fonte: Oncel (2013). 
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Além do mais, Chisti (2007) – um dos principais autores nesta área de conhecimento – 

demonstrou que o biodiesel de lipídios de microalgas é tecnicamente viável e é 

potencialmente o biocombustível capaz de substituir completamente os combustíveis 

originados do petróleo. Projeções realistas situam a produtividade de óleo de microalgas em 

até 40 toneladas/ha.ano (RODOLFI et al., 2009). 

De acordo com Rodolfi et al. (2009), as vantagens dos biocombustíveis de microalgas 

em relação às culturas tradicionais são as seguintes:  

 A produtividade de óleo por área é muito maior que as melhores culturas oleaginosas 

(Tabela 1); 

 As microalgas crescem em meios aquáticos, mas necessitam menos água que as 

culturas terrestres; 

 As microalgas podem ser cultivadas com água do mar ou água salobra em solos não-

aráveis e não competem por recursos da agricultura tradicional; 

 A produção de biomassa microalgal pode ser combinada com a biofixação direta de 

gás carbônico rejeitado por processos industriais como, por exemplo, gases de escape 

de plantas de turbinas a gás (1 kg de biomassa algal seca necessita cerca de 1,8 kg de 

CO2); 

 Os fertilizantes para a cultura de microalgas (principalmente nitrogênio e fósforo) 

podem ser obtidos de águas residuais; 

 Não são necessários herbicidas ou pesticidas; 

 A biomassa residual da extração de óleo pode ser utilizada como alimento, fertilizante 

ou como matéria-prima para produção de biometano e bioetanol via fermentação; 

 A composição química da biomassa algal pode ser modulada variando-se as condições 

de cultura tal que o conteúdo de óleo pode ser incrementado. 

Apesar deste potencial, diversas barreiras técnicas e econômicas precisam ser vencidas 

para que essa matéria-prima ganhe espaço no cenário internacional de biocombustíveis 

(RASHID et al., 2014).  
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Tabela 1 - Comparação da microalga com outras fontes de óleo para biodiesel. 

Cultura Conteúdo de óleo 

na semente1 (% em 

massa de óleo) 

Produtividade de 

Óleo 

(L óleo/ha.ano) 

Uso da terra 

(m².ano/kg 

biodiesel) 

Produtividade de 

Biodiesel 

(kg biodiesel/ha.ano) 

Milho (Zea mays L.) 44 172 66 152 

Soja (Glycine max L.) 18 636 18 562 

Pinhão-Manso (Jatropha curcas L.) 28 741 15 656 

Canola (Brassica napus L.) 41 974 12 862 

Girassol (Helianthus annuus L.) 40 1070 11 946 

Mamona (Ricinus communis) 48 1307 9 1156 

Palma (Elaeis guineensis) 36 5366 2 4747 

Microalga (baixo conteúdo de óleo) 30 58 700 0,2 51 927 

Microalga (médio conteúdo de óleo) 50 97 800 0,1 86 515 

Microalga (alto conteúdo de óleo) 70 136 900 0,1 121 104 
1
No caso de microalgas considera-se o conteúdo de óleo na biomassa seca. 

  

Fonte: Adaptado de Mata, Martins e Caetano (2010). 
 

Dentre as etapas da cadeia produtiva de biodiesel de microalgas, um dos maiores 

custos dos biocombustíveis de microalgas está relacionado ao cultivo, principalmente em 

relação ao fornecimento de nutrientes básicos como carbono, nitrogênio, fósforo e potássio, 

além dos micronutrientes (RASHID et al., 2014). Utilizar fontes alternativas de nutrientes 

para o cultivo pode baratear o custo total e, simultaneamente, mitigar problemas ambientais 

no caso da fonte alternativa ser um rejeito que traga problemas ecológicos no caso de seu 

despejo inapropriado como, por exemplo, vinhaça, gases de exaustão e rejeito suíno (ONCEL, 

2013). Uma tendência é se estudar a associação do cultivo de microalgas com usinas de 

bioetanol para usar o excesso de CO2 como matéria-prima para o cultivo, e se mostrou 

plausível em simulações realizadas em usinas de açúcar dos Estados Unidos em estudo de 

Lohrey e Kochergin (2012). 

 Além do CO2, outro subproduto da indústria canavieira apresenta potencial para 

aproveitamento no cultivo de microalgas. Trata-se da vinhaça, que é gerada em grande 

quantidade como resíduo final da fabricação do etanol (cerca de 13 litros de vinhaça por litro 

de etanol). Uma forma de seu aproveitamento tem sido a fertirrigação, amplamente praticada 

nas usinas e destilarias do Brasil para promover incrementos na produtividade agrícola, mas, 

mesmo com essa prática, a destinação desse resíduo ainda é um desafio, pois tem um grande 

potencial poluidor devido a sua alta demanda química e bioquímica de oxigênio (MUTTON; 

ROSSETTO; MUTTON, 2014).  
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 Nesse contexto, a utilização dos rejeitos da indústria sucroalcooleira como fonte de 

nutrientes para o cultivo de microalgas para biocombustíveis poderá trazer uma contribuição 

para diminuir custos totais da cadeia produtiva de biodiesel microalgal e, por outro lado, 

reduzir os impactos ambientais dos rejeitos agroindustriais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 O objetivo principal dessa dissertação é avaliar o crescimento de microalgas visando 

produção de lipídios para biodiesel, utilizando como fontes de nutrientes a vinhaça originada 

do processo produtivo de etanol no setor sucroalcooleiro.  

 Os objetivos específicos são: 

 Isolar e selecionar microalgas com potencial para produção de lipídios; 

 Cultivar essas microalgas em meio padrão sintético; 

 Avaliar o crescimento das microalgas em presença da vinhaça como meio de cultivo; 

 Cultivar microalgas em escala piloto em modelo de fotobiorreator desenvolvido. 

 

  



16 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MICROALGAS: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

Microalgas são um grupo artificial sem significado taxonômico (pois agrupam filos e 

inclusive reinos diversos) de microrganismos procariotas ou eucariotas dotados de pigmentos 

diversos que conferem capacidade fotossintética (Figura 2). Elas crescem rapidamente e 

vivem em condições severas devido a sua estrutura unicelular ou multicelular simples. Estão 

presentes em todos os ecossistemas do planeta, sejam terrestres ou aquáticos (água doce, 

salgada e residual). Estima-se que existam mais de 500.000 espécies, das quais 30.000 já 

foram estudadas, sendo alguns grupos taxonômicos exemplificados na Figura 3 (MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010; RASHID et al., 2014; RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2014). 

 

Figura 2 - Árvore filogenética destacando a diversidade e distribuição taxonômica das algas 

(em caixas, onde a cor indica a diversidade de pigmentos fotossintetizantes). Para efeito de 

comparação, animais estão circulados em vermelho e as plantas em verde. 

 

Fonte: (SCHLARLAB-RIDLEY, 2011). 

 

 

 

 



17 
 

Figura 3 - Micrografias de microalgas: Cyanobacteria (a), Chlorophyceae (b), Rhodophyta (c) 

e Chrysophyta (d). 

  

Nota: Coleção de Culturas de Algas da Universidade do Texas em Austin 

Fonte: Utex (2017). 

 

As microalgas também podem ser classificadas segundo seu metabolismo de acordo 

com sua fonte de carbono e suprimento de energia em: autotróficas, heterotróficas, 

mixotróficas e fotoheterotróficas. As autotróficas utilizam como fonte de energia a luz e 

como fonte de carbono o gás CO2. As heterotróficas utilizam como fonte de energia e 

carbono os compostos orgânicos, tais como glicose, glicerol e ácido acético. As 

fotoheterotróficas utilizam como fonte de energia a luz e como suprimento de carbono os 

compostos orgânicos. As espécies que utilizam ambas as fontes, orgânica e inorgânica, são 

conhecidas por mixotróficas (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2014; RASHID et al., 2014). 

Estes organismos apresentam crescimento prodigioso em condições ambientais 

adequadas e com nutrientes suficientes. Normalmente elas dobram sua biomassa em 24 horas 

ou em 3,5 horas na fase de crescimento exponencial (CHISTI, 2007). A curva de crescimento 

da densidade de células, definida como a massa seca de células por unidade de volume de 
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cultura, apresenta seis fases que podem ser acompanhadas na Figura 4 e são descritas a seguir 

(MONOD, 1949):  

1. Fase de latência: acontece logo em seguida à inoculação da microalga em novo meio 

de cultura. É uma fase relativamente curta, caracterizada por não ocorrer crescimento  

da densidade de células ou mesmo decorrer um declínio da cultura. Caracteriza-se por 

ser um período de adaptação fisiológica da célula às condições do meio. Deve-se 

utilizar um bom inóculo para diminuir esta fase ou torná-la inexistente; 

2. Fase de aceleração: depois da adaptação fisiológica, as células começam a 

reprodução microbiana propriamente dita, onde há um aumento gradual da taxa de 

aumento da densidade de células; 

3. Fase exponencial: velocidade máxima de crescimento da densidade de células na 

cultura. A duração da fase exponencial em culturas depende do tamanho do inóculo, 

do ritmo de crescimento, do meio utilizado e das condições físicas de crescimento (luz 

e temperatura); 

4. Fase de desaceleração: início do decaimento do vigor do crescimento, às vezes é tão 

curta que se mostra imperceptível; 

5. Fase estacionária: é caracterizada pela estabilização da densidade de células. Em 

pouco tempo as células começam a sofrer alterações bioquímicas. Uma limitação em 

nitrogênio pode resultar numa redução do conteúdo proteico, alterações no conteúdo 

lipídico e de carboidratos. Uma limitação em termos de luz resulta em um aumento de 

pigmentos; 

6. Fase de declínio: ocorre quando o metabolismo celular já não pode ser mantido. As 

culturas de algumas espécies perdem a pigmentação enquanto outras podem sofrer lise 

celular, porém, mantendo a coloração. 

A curva tracejada indica um decaimento dos nutrientes durante a fase estacionária em 

diante. Em geral, as algas na fase de crescimento exponencial apresentam maior teor de 

proteínas, enquanto na fase estacionária apresentam mais carboidratos e glicogênio (MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010). 
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Figura 4 - Fases de crescimento da densidade de células de microalgas (linha sólida) e 

a concentração de nutrientes (linha tracejada) em um cultivo por batelada. 
 

  

Fonte: Baseado em Mata, Martins e Caetano (2010). 

 

As microalgas são capazes de converter, por meio de atividades celulares, as fontes 

orgânicas e inorgânicas de nutrientes (tais como: gás carbônico, nitrogênio, glicose, glicerol, 

etc...) em biomoléculas de interesse como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e 

pigmentos. A moderna indústria de produção de microalgas se sustenta por meio desses 

compostos orgânicos que têm aplicações nas indústrias de cosméticos, alimentícia, 

farmacêutica, de suplementos alimentares e químicos (ONCEL, 2013). No contexto de 

biocombustíveis, o interesse pelas microalgas está na alta concentração de lipídios em certas 

espécies e, também, pelo fato de que a síntese de triacilgliceróis (TAG) não-polares, principal 

componente do óleo, pode ser modulada por meio de variações nas condições de cultura. Os 

TAG não-polares são os melhores substratos para a produção de biodiesel. O conteúdo total 

de lipídios pode variar de 1 a 85% em peso seco de biomassa, sendo que 40% é um valor 

típico sob limitação de nutrientes. Fatores como temperatura, irradiação e, destacadamente, 

nutrientes disponíveis, influenciam a produtividade e composição de lipídios (RODOLFI et 

al., 2009).  

A notável produtividade de óleo de microalgas é claramente superior às outras culturas 

oleaginosas (Figura 5) em que considerando a hipótese mais conservadora, representada pela 

microalga (a), a produtividade é pelo menos sete vezes maior que a cultura oleaginosa atual 

mais produtiva que é o óleo de palma. 
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Figura 5 - Comparação entre a produtividade anual de culturas oleaginosas e as microalgas. 

 

 

Nota: A microalga (a) representa a produtividade mais realista para estirpes e estado-da-arte atual, segundo 

Rodolfi et al. (2009, p. 111); a microalga (b) representa uma produtividade considerando 30% de óleo por peso 

seco de biomassa; a microalga (c) representa uma produtividade considerando 70% de óleo por peso seco de 

biomassa. 

Fonte: Adaptado de Mata, Martins e Caetano (2010). 

 

2.2 BIOCOMBUSTÍVEIS DE MICROALGAS 

Como observado na Figura 6, a biomassa de microalgas pode ser processada por 

reações químicas ou biológicas (hidrotratamento, transesterificação, fermentação, 

gaseificação, biodigestão, biofotólise, pirólise) de modo a gerar vários tipos de 

biocombustíveis dentre os quais o biohidrogênio, bioetanol, biometano, diesel verde e 

biodiesel, sendo que nesta dissertação o foco será sobre o biodiesel. 

  



21 
 

Figura 6 - Rotas de produção de biocombustíveis a partir de biomassa de microalgas. 

 

 

Fonte: Oncel (2013). 

 

2.2.1 Biohidrogênio 

Um dos mais promissores combustíveis sustentáveis do futuro é o hidrogênio. 

Atualmente há várias rotas para obtenção do gás a partir de combustíveis fósseis (conversão 

por vapor, conversão por plasma, gaseificação, craqueamento térmico); a partir da biomassa 

(por pirólise, conversão supercrítica, conversão microbiana) e a partir de água (fotólise, 

termólise e eletrólise). Apesar da maioria dos processos ser de natureza química, processos 

biológicos têm sido estudados. As rotas metabólicas das microalgas para a produção de 

biohidrogênio se dá por fotólise direta, Eq. (1), ou indireta, Eqs. (2) e (3), descritas a seguir:  

 

H2O + luz → H2 + O2   (fototólise direta) (1) 

 

12 H2O + 6 CO2 + luz → C6H12O6          (2) 

 

12 H2O + C6H12O6 → 12 H2 + 6 CO2   (fototólise indireta) (3) 

 

O biohidrogênio tem o potencial de ser utilizado em células a combustível ou também 

ser aproveitado como insumo no processo de hidrotratamento para a produção do diesel 

verde, como será visto a seguir (ONCEL, 2013). 
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2.2.2 Bioetanol 

O bioetanol é um combustível automotivo sustentável e de baixo impacto ambiental 

com tecnologia dominada e economicamente viável. As principais matérias-primas do 

bioetanol são atualmente produtos agrícolas como cana-de-açúcar, sorgo, milho, beterraba e 

arroz que produzem o combustível via fermentação. Sinteticamente, a rota de produção do 

bioetanol começa pela decomposição do biomaterial em açúcar simples que é fermentado, 

posteriormente, por microrganismos. Depois o etanol é separado e concentrado em destilarias. 

No caso da utilização da biomassa de microalga, pode-se produzir bioetanol por duas rotas: 

via fermentação de sua biomassa ou diretamente de seu metabolismo celular. 

Para o processo de fermentação o fator-chave é o acúmulo de amido, que nas 

microalgas pode atingir até 50% da biomassa seca. Por meios mecânicos ou enzimáticos se 

separa o amido que é hidrolisado em glicose para o uso na fermentação. 

Outro meio é a excreção direta de etanol através das membranas celulares das 

microalgas, processo intracelular que ocorre em algumas espécies quando em condição de 

escuridão. Uma tendência é aumentar essa liberação de etanol por meio de modificação 

genética. A grande inovação desse processo reside na separação do bioetanol do meio de 

cultura. Assim, eliminam-se as etapas de colheita e de concentração de biomassa, 

economizando-se uma grande parcela de energia e de água no ciclo produtivo como um todo. 

Por fim, a biomassa residual de microalgas pode ser utilizada para alimentar 

biodigestores e produzir o chamado biometano. Os coprodutos da fermentação alcoólica 

(CO2, vinhaça e águas residuais) podem ser reutilizados no cultivo microalgal, sob um 

contexto de biorrefinaria (ONCEL, 2013). 

 

2.2.3 Biometano 

Atualmente cultivos agrícolas e seus subprodutos são utilizados para produzir biogás 

por meio da digestão anaeróbica. O biogás é uma mistura de metano (55 a 75%) e dióxido de 

carbono (25 a 45%) que purificado resulta no biometano, o qual pode ser utilizado como 

combustível para transporte, geração de energia ou aquecimento. A energia acumulada nas 

microalgas pode ser convertida em biometano via digestão anaeróbica. A biomassa microalgal 

é rica em amido, proteínas e lipídios; apresenta pouca celulose e ausência de lignina, 

propiciando uma digestão anaeróbica eficiente. O processo de digestão é feito em etapas por 

microrganismos especializados: 
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1. Hidrolisação de biopolímeros em monossacarídeos por bactérias hidrolíticas; 

2. Fermentação dos monossacarídeos em ácido carboxílicos e álcoois por bactérias 

fermentativas; 

3. Conversão dos ácidos e álcoois em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono por 

bactérias acetogênicas; 

4. Conversão desses produtos em metano e dióxido de carbono por bactérias 

metanogênicas. 

A biomassa remanescente após a digestão é rica em nutrientes e pode ser utilizada 

como fertilizante. O gás carbônico produzido pode ser reincorporado ao ciclo produtivo de 

microalgas. Estudos mostram que o cultivo de microalgas em rejeitos, utilizando 

fotobiorreatores apropriados para a produção de biometano, pode diminuir os impactos 

ambientais e fornecer um sistema competitivo e eficiente (ONCEL, 2013). 

 

2.2.4 Biodiesel e Diesel Verde 

Tecnicamente, o biodiesel é um combustível alternativo baseado em ésteres 

monoalquílicos de ácidos graxos de cadeias longas, comercialmente produzido a partir de 

culturas oleaginosas como soja, palma, canola e girassol. O tamanho das cadeias de ácidos 

graxos e seu grau de insaturação influenciam grandemente nas características de viscosidade e 

lubricidade do biodiesel (DRAPCHO; NHUAN; WALKER, 2008). O perfil da composição 

dos ácidos graxos de microalgas depende da espécie e condições de cultivo, sendo que as 

mesmas, sob estresse nutricional realizado pela falta ou o excesso de nitrogênio no meio de 

cultura, podem mudar a rota metabólica de síntese lipídica e produzir acima de 50% de sua 

massa seca em lipídios neutros, principalmente os triacigliceróis – componente chave na 

produção de biodiesel (ONCEL, 2013). 

Por meio de uma mudança na rota produtiva, os óleos de microalga podem produzir o 

diesel verde por um processo conhecido por hidrotratamento catalítico. Enquanto a 

transesterificação se utiliza do álcool para a quebra das cadeias de ácidos graxos, esse 

processo utiliza o hidrogênio e tem-se como subprodutos propano, água e gás carbônico, 

enquanto a transesterificação resulta em glicerol. O diesel verde apresenta um número de 

cetano maior que o biodiesel, além de maior densidade de energia por unidade de massa. 

Utilizar o óleo de microalgas para o diesel verde apresenta vantagens de se aproveitar a 

estrutura pré-existente das refinarias de petróleo convencionais e os subprodutos do processo 

(CO2 e H2O) podem ser reciclados e incorporados ao ciclo produtivo de microalgas 
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novamente. Além do mais, as próprias microalgas podem produzir o hidrogênio necessário 

para o processo de hidrotratamento catalítico (ONCEL, 2013). 

 

2.3 O PROCESSO PRODUTIVO DE BIODIESEL DE MICROALGAS 

 

O processo produtivo integral de biodiesel de microalgas consiste nas etapas de 

isolamento e seleção de espécies, cultivo, colheita, extração de óleo e, por fim, produção do 

biodiesel. No âmbito de cada etapa existem fatores que influenciam no resultado final do 

processo como um todo e são sobre esses aspectos que as pesquisas se aprofundam de modo 

que o sistema produtivo global se desenvolva para atingir viabilidade técnica e econômica. 

Essa visão sistêmica é apresentada na Figura 7, em que se pode perceber, por exemplo, na 

etapa de seleção de espécies, a importância da produtividade lipídica, da robustez, da taxa de 

crescimento, entre outros parâmetros. As etapas e os parâmetros influenciadores serão 

abordados com mais detalhes nas seções seguintes (RASHID et al., 2014).  

 

2.3.1 Isolamento e Seleção 

A identificação e isolamento de variedades robustas de microalgas são de grande 

importância para o cultivo eficiente. As microalgas vivem em uma ampla variedade de 

ambientes. Atualmente as pesquisas se debruçam sobre espécies já existentes, mas é 

interessante descobrir novas, como exemplo, espécies isoladas de habitats locais apresentam 

alta tendência de serem mais resistentes às condições climáticas do local. O que orienta o 

isolamento e seleção de espécies é o objetivo do cultivo. Assim, espécies coletadas de sítios 

contaminados são mais adaptadas ao tratamento de águas residuais. Por outro lado, espécies 

que crescem perto de estações de petróleo apresentam alto acúmulo de lipídios em suas 

células, porque utilizam como fonte de suprimento o petróleo livre no ambiente (RASHID et 

al., 2014). 
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Figura 7 - Parâmetros que afetam o ciclo produtivo de biocombustíveis de microalgas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Rashid et al. (2014). 

 

Critérios importantes na seleção de espécies são: (1) Resistências a variações 

ambientais como temperatura, suprimento de carbono, pH, nível de nutrientes, luminosidade e 

contaminação orgânica; (2) Capacidade de crescimento em larga escala e estabilidade 

cultural; (3) Taxa de crescimento e conteúdo lipídico incrementadas que podem diminuir 

sobremaneira os custos de produção do biodiesel e (4) Composição dos lipídios produzidos. 

As espécies Chlorella vulgaris e Chlorella protothecoides foram identificadas como 

produtoras de tais óleos (RASHID et al., 2014). 
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A seleção de espécies depende do objetivo, por exemplo, Botryococcus braunii tem 

alto conteúdo lipídico (75%), enquanto Nannochloropsis oculata apresenta alta produtividade 

de lipídios (142 mg/l.dia) e a Scenedesmus sp. é apropriada para a fixação de carbono 

(RASHID et al., 2014). Uma microalga com características ideais para maximizar a produção 

de biocombustíveis e reduzir custos é mostrada na Figura 8. 

 

Figura 8 - Características ideais de uma célula fotossintética produtora de biocombustíveis. 

 

Fonte: Adaptado de Wijffels e Barbosa (2010). 

 

2.3.2 Cultivo  

 O cultivo é a etapa mais importante do processo. Várias técnicas podem ser utilizadas, 

dependendo da fonte de carbono. A técnica de cultivo mais comum é a autotrófica, em que a 

microalga fixa gás carbônico na presença de luz e acumula compostos orgânicos. Esse 

processo é a fotossíntese, que depende primariamente de dois recursos: luz e gás carbônico 

(RASHID et al., 2014). 

A clorofila presente nas células de microalgas absorve a luz com comprimento de 

onda de 400 a 700 nm, sendo que cerca de 30 a 40% da luz incidente é aproveitada na 

fotossíntese. A cor de luz mais energética é a azul, seguida da verde e depois da vermelha. O 

crescimento ótimo das microalgas é sob um fotoperíodo de 12:12 horas (escuro:claro), sendo 

que a luz pode ser fornecida diretamente pelo sol ou por lâmpadas. A lâmpada fluorescente 

apresenta as maiores taxas de crescimento, no entanto, a lâmpada LED é comparável e produz 

a mesma luminosidade utilizando menos energia. Fibras óticas também têm sido estudadas e 
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apresentam vantagens quando são imersas no meio de cultura dentro de fotobiorreatores, 

fornecendo luz homogeneamente através de todo o cultivo (RASHID et al., 2014). 

Outro importante recurso é o carbono, pois as microalgas têm a habilidade de utilizar 

fontes inorgânicas (autotróficas) e orgânicas de carbono (heterotróficas). As autotróficas 

fixam carbono na presença de luz, sendo conhecidas como fotoautotróficas. A taxa de 

crescimento aumenta conforme se aumenta as concentrações de CO2 no ar injetado no meio 

de cultura na faixa de 1 a 15%, sendo que acima dessas concentrações há decaimento da taxa 

de crescimento devido aumento da acidez do meio. As fontes de carbono podem ser o próprio 

gás injetado no meio de cultura, compostos inorgânicos, como bicarbonato de sódio, ou 

mesmo compostos orgânicos (no caso das heterotróficas), tais como glicose, acetato, glicerol, 

frutose e lactose. Outros nutrientes importantes no cultivo são o nitrogênio e o fósforo, 

enquanto magnésio, cálcio, ferro, enxofre, cobalto e sódio são utilizados minoritariamente. 

Além dos nutrientes, importantes fatores que afetam o cultivo de microalgas são o meio de 

cultivo, temperatura, oxigênio dissolvido, misturação, acidez e salinidade (RASHID et al., 

2014). 

Atualmente os métodos utilizados de cultivo em larga escala de microalgas são os 

sistemas abertos, praticados em tanques ou lagoas, e sistemas fechados, praticados em 

fotobiorreatores, que podem ser do tipo tubular, de placas planas, de coluna airlift e de tanque 

agitado. Os sistemas abertos são os mais utilizados na produção comercial de microalgas, pois 

são fáceis de limpar depois do cultivo e produzem boa quantidade de microalgas, mas 

apresentam dificuldades no controle das condições de cultura, são facilmente contaminados 

por outros microrganismos e ocupam grandes áreas de terra. Já os sistemas fechados, 

conhecidos como fotobiorreatores, tem grande área de iluminação, boa produtividade e 

controle mais rigoroso das condições de cultivo. Entretanto, são passíveis de entupimento e 

mais difíceis de limpar (MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

Os tanques (sistemas abertos) são feitos de canais em circuito fechado com 

profundidades típicas de 0,3 metros (Figura 9). A homogeneização e circulação são garantidas 

por rodas com palhetas que operam continuamente para evitar sedimentação. O fluxo é guiado 

por chicanas instaladas nos canais construídos com concreto, ou terra compactada ou ainda 

com plástico. De dia, o sistema é continuamente alimentado em frente da roda de palhetas que 

é onde o fluxo se inicia, sendo o cultivo coletado atrás das rodas de palheta. A temperatura 

varia com as condições ambientais, sendo o resfriamento realizado apenas devido à 

evaporação, causando significativa perda de água por evaporação. Por causa das grandes 

perdas para atmosfera, a utilização de gás carbônico é menos eficiente nos sistemas abertos do 
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que nos fotobiorreatores. Apesar de tudo, os tanques tendem a ser mais baratos que 

fotobiorreatores porque tanto o custo de construção como o de operação são reduzidos em 

relação aos sistemas fechados (CHISTI, 2007). 

 

Figura 9 - Sistema aberto (tanque) para cultivo de microalgas. 

 

Fonte: Creative Commons (2017).  
 

Fonte: Chisti (2007). 

 

Já os fotobiorreatores, ao contrário dos sistemas abertos, permitem um maior 

isolamento do meio de cultura em relação ao ambiente de modo que a cultura de uma única 

espécie se mantém sem contaminação por mais tempo. Eles podem ter formato tubular, 

cilíndrico, placas planas ou tanques (fechados) feitos de material transparente, comumente 

vidro ou plástico (como mostra a Figura 10a), podendo ser rígidos ou flexíveis, e a iluminação 

pode ser natural ou artificial. Há propostas de utilização de ambas as fontes, sendo a luz solar 

captada por lentes que acompanham automaticamente a direção da luz que é canalizada e 

transmitida por fibras óticas para o interior do meio de cultura; já luz artificial pode ser 

fornecida por lâmpadas LED alimentadas por baterias que são carregadas por geradores 

solares e/ou eólicos, como pode ser visto na Figura 10b (CHISTI, 2007). 
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Figura 10 - Sistemas fechados para cultivo de microalgas (fotobiorreatores). 

 

 

Nota: (a) Fotobiorreator de painéis verticais de polietileno  

Fonte: (WIJFFELS; BARBOSA, 2010). 

 

Nota: (b) Fotobiorreator tubular com iluminação interna e externa 

Fonte: (CHEN et al., 2011). 

 

A sedimentação de biomassa é evitada por meio da constante agitação mantida por 

bombas mecânicas ou sistemas de bombeamento airlift. A bomba airlift é um dispositivo que 

eleva água por meio de injeção de ar comprimido que, ao se misturar com a água, diminui a 

densidade da mistura líquido-gás e favorece sua flutuação em uma tubulação. As bombas 
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mecânicas são fáceis de serem projetadas e operadas, mas podem danificar as células de 

microalgas; ao contrário, o sistema de bombeamento airlift é menos agressivo contra as 

microalgas, além de prover gás carbônico para o meio de cultura junto ao ar bombeado. A 

fotossíntese gera oxigênio que, ao ser acumulado no meio de cultura, pode inibir a 

fotossíntese, assim, é preciso periodicamente desgaseificar o meio de cultura de oxigênio. A 

temperatura pode ser mantida efetivamente e com baixo custo por trocadores de calor 

(CHISTI, 2007). 

Os maiores desafios encontrados nessa etapa são os seguintes (RASHID et al., 2014): 

 Isolar as espécies locais; 

 Selecionar variedades robustas; 

 Aumentar a eficiência na captura da luz; 

 Aumentar a eficiência fotossintética; 

 Incrementar a solubilidade de gás carbônico e oxigênio no meio de cultura; 

 Incrementar a produtividade de biomassa e a taxa de crescimento; 

 Controlar a contaminação bacteriana; 

 Manter a proporção de carbono para nitrogênio (C:N); 

 Gerar adequada misturação. 

 

2.3.3 Colheita  

A fase em que a biomassa é recuperada do meio de cultura se chama colheita. Este é 

um processo chave na cadeia global de produção de biodiesel. Cerca de 20 a 30% do custo 

total do biodiesel é devido a essa etapa. Minúsculas células de microalga (1 a 10 µm) 

suspensas em uma solução diluída com a densidade semelhante a da água não podem ser 

usadas diretamente na produção de biodiesel. É necessária uma concentração dessa biomassa 

de 50 a 200 vezes (RASHID et al., 2014). 

A colheita de microalgas é uma difícil tarefa porque elas se apresentam suspensas no 

meio de cultura e possuem carga elétrica superficial, o que dificulta sua aglomeração uma vez 

que as células se repelem. Uma tecnologia universal de colheita eficiente e de baixo custo 

ainda não foi desenvolvido, sendo que dentre os métodos pesquisados estão: centrifugação, 

coagulação, floculação, filtração com ar dissolvido, filtração por membrana, eletroflotação, 

eletroforese e ultrassom (RASHID et al., 2014), os quais serão destacados a seguir: 

a) Centrifugação é um processo que utiliza da força centrífuga para separar as 

células do meio. Quando a força centrífuga é maior que a força gravitacional se 
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produz a separação. A eficiência de colheita (a razão da biomassa recuperada sobre 

a biomassa total no meio de cultura) é cerca de 80 a 90% e pode ser obtida em um 

tempo de 2 a 5 minutos. Há diferentes tipos de centrifugadores, mas este método 

demanda alto custo energético para uma produção em larga escala (RASHID et al., 

2014).  

b) Filtração é o método mais amplamente aplicado para colheita de microalgas. Na 

filtração a suspensão de microalgas passa através de um meio poroso (poros de 

diâmetro entre 0,01 a 3 µm). Essa técnica pode atingir eficiência de colheita de 

95%. A presença de substâncias poliméricas extracelulares (SPE) secretadas pelas 

microalgas, e compostas por polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucléicos, 

podem reduzir a eficiência da filtração por causa de depósitos de SPE na superfície 

do filtro, conhecido como biofilme. Outros fatores, como carga na superfície, 

tamanho de célula, temperatura, tipo de membrana e concentração celular, podem 

influenciar na eficiência, mas, acima de tudo, o entupimento é o maior gargalo 

nesta técnica de colheita. A minimização do problema do entupimento pode tornar 

a técnica de filtração a mais adequada para a colheita. O entupimento obriga a 

frequentes trocas de filtros e de retro lavagem, aumentando o custo total. Novas 

tecnologias têm sido estudadas com objetivo de minimizar esse problema 

(RASHID et al., 2014). 

c) Flotação é a técnica que separa as microalgas do meio aquoso por meio de bolhas 

de ar. Essas bolhas carregam as microalgas para cima devido ao efeito de flutuação 

e baixa densidade. A biomassa fica no seio do líquido e pode ser retirada por um 

sistema de peneira. Células com diâmetros de 10 a 30 µm são mais aptas para a 

colheita por flotação, atingindo eficiência de 80 a 90%. A flotação depende de 

fatores como tamanho das células, tamanho das bolhas de ar, fluxo de ar e 

características da superfície celular. A técnica de flotação apresenta vantagem de 

ser barata, simples de operar e rápida, mas os custos de eletrodos e a demanda de 

energia limita sua aplicação em escala comercial. As técnicas de flotação utilizadas 

são as seguintes: 

 Flotação por ar dissolvido: líquido saturado com ar dissolvido é injetado por 

um bocal que gera bolhas que carregam as microalgas; 

 Flotação por ar disperso: envolve a injeção de ar não pressurizado na 

suspensão, produzindo bolhas maiores, mas tem menor eficiência; 
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 Flotação por ozônio: acontece pela injeção de gás que quebra as paredes 

celulares, liberando proteínas que agem com biofloculantes; 

 Eletroflotação: procede pela formação de bolhas de hidrogênio por meio da 

eletrólise da água (RASHID et al., 2014). 

d) Ultrasonicação é o método em que as microalgas podem ser colhidas por meio de 

ultrassom de baixa frequência e baixa amplitude. A ultrasonificação rompe as 

células microalgais, diminui sua flutuabilidade e favorece a sedimentação. Altas 

eficiências (90 a 92%) por ultrasonificação foram atingidas mesmo quando 

aplicadas por curto tempo (5 segundos). Ultrasonificação com altas frequências e 

amplitudes destroem as células e liberam seus lipídios no meio aquoso. O 

ultrassom, entretanto, é uma tecnologia que demanda alta energia.  

Por fim, vale destacar que os maiores desafios na fase de colheita, segundo Rashid et 

al. (2014), são: 

 Células de pequeno porte; 

 Grande variedade de tamanhos, formas e mobilidade; 

 Contaminação da biomassa coletada por substâncias químicas; 

 Não existência de um método aplicável para todos os tipos de microalgas; 

 Baixa eficiência na colheita; 

 Alta demanda de energia; 

 Alta demanda de floculantes. 

 

2.3.4 Extração do Óleo 

A extração de óleo é um desafiador e custoso passo no processo produtivo de 

biodiesel. Os lipídios ficam encapsulados pela parede celular, composta de proteínas e 

carboidratos, de modo que a quebra da parede celular é um passo preliminar para a extração 

do óleo. Não existe um método único, varia de espécie para espécie. Podem-se classificar os 

métodos de lise celular em mecânicos, químicos e biológicos, os quais destacados a seguir 

(RASHID et al., 2014): 

a) Métodos Mecânicos: Estes métodos são amplamente utilizados e quebram a 

parede celular por meio da força bruta. A eficiência depende da espécie, por 

exemplo, Spirulina sp. apresenta uma parece celular pouco rígida em comparação 

com a Chlorella sp., logo, é mais fácil de extrair o seu óleo. Um dos métodos 
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utilizados é por um tubo batedor com microesferas que quebram as células por 

meio do choque com partículas metálicas. Esse método depende do tamanho do 

tubo, velocidade de agitação e características das microesferas. Estudos mostram 

que é um método pouco eficiente e, além disso, a alta demanda de energia e 

dissipação térmica limitam a sua aplicação. Outro método é por ultrasonificação, 

em que vibrações de alta frequência (400 a 800 kHz) produzem microbolhas, 

ondas de choque e calor que auxiliam na lise celular. A eficiência da extração 

depende da frequência, temperatura, densidade do meio, tamanho das bolhas, 

concentração celular. É uma tecnologia bem conhecida e efetiva, mas o alto 

consumo e alta dissipação de calor são os principais entraves no uso em larga 

escala (RASHID et al., 2014). 

b) Métodos Químicos: Compostos químicos, como clorofórmio, benzeno, ácidos e 

álcalis, podem induzir a quebra das paredes celulares. Esta quebra pode ser feita na 

biomassa seca ou úmida. No material seco os compostos químicos têm a sua 

atuação facilitada devido a maior permeabilidade e menor diluição no meio de 

cultura. Entretanto, a secagem da biomassa algal tem alto gasto de energia e tem se 

mostrado inviável. Outra limitação dos métodos químicos é quando há baixa 

concentração celular. Além do mais, os compostos químicos podem alterar os 

ácidos graxos (RASHID et al., 2014). 

c) Outros métodos: o óleo pode ser extraído por um choque osmótico ou por 

enzimas. No choque osmótico as células são rompidas por meio de uma diferença 

de pressão dentro da célula em relação ao meio externo. Essa indução de diferença 

de pressão é feita por meio de uma alta concentração de sais no meio de cultura. 

Outro método promissor é o uso de enzimas para quebrar as paredes celulares, em 

especial as neutrases, pectinases e celulases. O uso de enzimas é efetivo e não 

altera a composição dos ácidos graxos, mas seu custo é grande. Um promissor 

método em pesquisa é a ideia de extrair o óleo diretamente das células vivas, 

conhecido como “ordenha” (ou milking, em inglês). Neste processo, um solvente 

orgânico é introduzido no meio de cultura para extrair os lipídios das células. 

Naturalmente, o solvente orgânico não pode ser tóxico para as células vivas 

(RASHID et al., 2014). 

Por fim, os maiores desafios nesta fase de extração de óleo, de acordo com Rashid et 

al. (2014), são: 
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 Paredes celulares rígidas; 

 Pouco poder de ataque das substâncias químicas na biomassa úmida; 

 Alto custo na secagem; 

 Alto consumo de compostos químicos; 

 Reações das substâncias químicas com os ácidos graxos; 

 Dependência das propriedades físicas das células; 

 Separação dos lipídios do meio de cultura. 

 

2.3.5. Produção de Biodiesel 

O biodiesel é formado a partir da reação de transesterificação de ácidos graxos 

presentes em óleos vegetais e gorduras animais, na qual o triacilglicerol é quebrado em três 

ésteres e glicerol (Figura 11). Essas fontes de matéria prima são formadas majoritariamente de 

triacilgliceróis (90 a 98%), com pequenas partes em mono e diglicerídios, ácidos graxos 

livres, fosfolipídios, caroteno, compostos sulfúricos e traços de água. A transesterificação é 

composta de múltiplas reações de decomposição dos triacilgliceróis em ésteres (biodiesel) e 

glicerol (subproduto) por meio de um catalisador, em geral um ácido ou uma base 

(comumente o NaOH ou KOH). A reação global é mostrada na Figura 11, na qual R1, R2 e 

R3 são cadeias longas de hidrocarbonos, conhecidos como ácidos graxos (DRAPCHO; 

NHUAN; WALKER, 2008). 

 

Figura 11 - Reação de transesterificação, em que R representa um radical alquílico na fórmula 

geral (CnH2n+1)— . 

 

 

Fonte: Drapcho, Nhuan e Walker (2008). 
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2.4 ASPECTOS ÉTICOS, ECOLÓGICOS E ECONÔMICOS 

 

 O caminho para viabilizar economicamente a produção de biocombustíveis de 

microalgas passa pela redução de custo em todos os componentes do processo, tais como 

terra (rodovias, terraplanagem, etc...), sistemas de produção (construções, silos, 

fotobiorreatores ou tanques, inoculação, controle da temperatura, bombeamento, aeração, e 

incorporação de nutrientes), sistemas de colheita (centrífugas, filtros, secadores, etc...), 

processamento (homogenização, extração e unidades de purificação) e despesas 

operacionais (administração, eletricidade, manutenção, transporte e impostos). Reduções de 

custo em cada uma dessas partes do processo diminuem o custo final do produto (ONCEL, 

2013). 

O desafio do biocombustível de microalga é competir com combustíveis de culturas 

agrícolas e com combustíveis fósseis. Segundo Chisti (2007), para que o óleo de microalgas 

possa substituir o óleo cru de petróleo, o seu custo deveria ser equivalente a US$ 0,41 por 

litro, levando-se em conta que tem 80% do conteúdo energético do petróleo e que um barril de 

petróleo tem um custo estimado de US$ 60,00. O citado autor estima o preço de óleo de 

microalga em US$ 2,80 por litro, considerando um teor de 30% de lipídios na biomassa 

produzida a baixo custo por fotobiorreatores (sendo que 50% do custo total corresponde aos 

processos de recuperação da biomassa e do óleo). Por outro lado, o preço do óleo de palma, 

que é o mais barato dos óleos vegetais comercializados, é US$ 0,52 por litro. Assim, observa-

se que o óleo de microalga deve reduzir em US$ 2,30 por litro no seu preço para ser ao menos 

competitivo com culturas oleaginosas. Claro que, se o preço do petróleo aumentar tornam-se 

mais competitiva as fontes alternativas. Entretanto, apesar do custo ainda não ser competitivo, 

existem vários investimentos na área por meio de grandes empresas, tais como: Solazyme, 

Sapphire, Exxon e Synthetic Genomics, dentre outras (ONCEL, 2013). 

Sob um viés ético e ecológico, as microalgas apresentam uma série de vantagens. 

Primeiramente, não competem com terras aráveis e água potável, importante para as culturas 

alimentícias. São ecologicamente menos impactantes, pois reduzem a emissão líquida de 

gases do efeito estufa. Além do mais, pode-se aproveitar a infraestrutura das refinarias de 

combustíveis atuais, sua rede de distribuição e princípios de negócio. Entretanto, existem 

alguns aspectos que devem ser ponderados: as culturas de microalgas podem trazer impactos 

aos habitantes locais e existe um risco alto de impacto ecológico se espécies não locais ou 

geneticamente modificadas forem utilizadas. Além do mais, deve-se fugir do círculo vicioso 
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de se utilizar fertilizantes a base de petróleo, o que apenas propaga a dependência deste 

recurso não renovável. Por fim, para se prevenir a monopolização e incentivar um comércio 

justo, as pesquisas devem ser direcionadas ao interesse público, respeitando os direitos 

humanos e do ecossistema (ONCEL, 2013). 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 As microalgas como fonte de biocombustíveis, em especial o biodiesel, recebem uma 

ampla atenção. De fato, há um grande potencial, mas ainda existem barreiras técnicas que 

limitam a produção em larga escala, aumentando o custo e tornando economicamente inviável 

a produção. Aprimoramentos devem ser feitos em todas as etapas do processo produtivo para 

ultrapassar tais barreiras. Na etapa de seleção de espécies será necessário selecionar 

variedades robustas que possam crescer no ambiente local e buscar aumentar a produtividade 

de biomassa, possivelmente com a ajuda de engenharia genética. Quanto ao cultivo, 

manipulações nas condições de nutrientes e luz podem trazer ganhos de produtividade. A 

utilização de dejetos como meios de cultura pode diminuir o custo total. A colheita é ainda 

uma etapa a ser dominada, já que os métodos atuais são caros ou causam contaminação da 

biomassa. Atenção deve ser dada aos métodos de autofloculação e biofloculação. A extração 

de óleo é outro gargalo na cadeia produtiva. O aproveitamento integral da biomassa (óleo, 

proteínas, carboidratos, pigmentos, vitaminas, etc...) em um contexto de biorrefinaria também 

deve ser encorajado, pois incentiva o uso de toda a gama de potencialidades das microalgas 

para os setores de biocombustíveis, farmacêutica, alimentação, fertilizantes entre outras 

(ONCEL, 2013; RASHID et al., 2014). 

Finalmente, as microalgas (Archaeplastida) gradualmente começaram a transformar 

uma atmosfera sufocante de gás carbônico em uma vastidão de oxigênio por meio da 

fotossíntese há cerca de 2,7 a 2,2 bilhões de anos, resultando em um aumento significativo do 

nível de oxigênio há 700 milhões de anos que favoreceu, assim, o aumento de tamanho e 

complexidade dos ecossistemas da Terra no período Cambriano (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2014; BROCKS et al., 2017). Elas poderão novamente ser protagonistas na 

história da Terra, impedindo que a atmosfera volte a ser um meio hostil devido ao 

aquecimento global para os seres vivos que elas mesmas deram condições de existência. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 SELEÇÃO, ISOLAMENTO E ADAPTAÇÃO DAS MICROALGAS 

 

 As estirpes de microalgas foram isoladas a partir de corpos d’água da cidade de Ilha 

Solteira (SP) em analogia a estratégia inicial do NPDEAS (Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Energia Autossustentável) da Universidade Federal do Paraná (TAHER, 

2013), um laboratório de referência na área de microalgas no Brasil e que iniciou seus estudos 

em fotobiorreatores com espécies nativas de Curitiba (PR). Existem duas vantagens ao se usar 

espécies locais: (1) elas já são adaptadas para as condições climáticas locais (importante para 

o caso de grandes fotobiorreatores e cultivos em sistemas abertos) e (2) não necessitam de 

cuidados especiais para manipulação e descarte, ao contrário, por exemplo, de espécies 

exóticas que poderiam ser acidentalmente liberadas no ecossistema aquático local, gerando 

desequilíbrios ecológicos.  

A coleta foi realizada com recipientes simples em lagoas e tanques de drenagem de 

chuva presentes no Câmpus 2 da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, UNESP. O 

material coletado foi levado ao Laboratório de Microbiologia e Processos Biotecnológicos, no 

qual foi realizada uma filtragem simples em papel-filtro para retirada de macrorganismos e 

resíduos que não são de interesse.  

Foi utilizada a técnica de isolamento em meio sólido que consistiu na inoculação de 

alíquotas do material coletado e filtrado espalhados com auxílio de alça de platina sobre o 

meio de cultura MBM (Modified Bristol Medium), descrito a seguir, solidificado com 

gelificante ágar-ágar em placas Petri esterilizadas.  

 

Figura 12 - Cultivos de manutenção de microalgas. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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As placas inoculadas foram incubadas em sala com temperatura controlada (cerca de 

20 °C) sob iluminação natural até o aparecimento de colônias isoladas. Estas colônias isoladas 

foram repicadas com auxílio da alça de platina e inoculadas em tubos de ensaios esterilizados 

com meio MBM líquido e, após o crescimento, foram transferidas para frascos Erlenmeyers 

de 250 ml para cultivos de manutenção cujo meio de cultura é renovado a cada 15 dias 

(Figura 12), seguindo o procedimento de Silva, Scherer e Andrade (2014).  

 
 

3.2 MEIOS DE CULTURA 

 

O meio MBM (Modified Bristol Medium), que é um meio BM (Bristol Medium) 

adicionado de 1 ml de solução A5 (micronutrientes) por 1.000 ml de meio, foi escolhido como 

meio de cultura do grupo de controle neste estudo, seguindo a metodologia descrita por 

Watanabe (1960). A composição do meio MBM está indicada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição do meio MBM (Modified Bristol Medium). 
 

Componentes Quantidade 

KNO3 25 mg 

MgSO4.7H2O 7,5 mg 

K2HPO4 7,5 mg 

KH2PO4 17,5 mg 

NaCl 2,5 mg 

CaCl2.2H2O 1,0 mg 

FeSO4.7H2O 2,0 mg 

Solução A5 0,1 mL 

Água destilada 100 mL 

Ágar (para meio sólido) 1,5 g 

 pH 6,0 

Solução A5  

H3BO3 286 mg 

MnSO4.7H2O  250 mg 

ZnSO4.7H2O  22,2 mg 

CuSO4.5H2O  7,9 mg 

Na2MoO4.2H2O  2,1 mg 

Água destilada 100 mL 

 
Fonte: Watanabe (1960). 
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A vinhaça, gentilmente fornecida por uma usina sucroalcooleira da região de 

Araçatuba (SP), foi o outro meio de cultura utilizado para comparar-se com o meio MBM. A 

composição da vinhaça varia consideravelmente de uma usina para a outra, dependendo de 

fatores como a época de colheita, processamento, tipo de solo, composição do meio entre 

outros. A Tabela 3 apresenta dados de concentração da utilizada no presente trabalho.  

Por ser uma suspensão de minerais e sólidos orgânicos, a vinhaça exige altas demanda 

químicas e bioquímicas de oxigênio (DBO e DQO), logo, é altamente poluente, além de 

possuir um baixo pH (em torno de 4) e alta corrosividade. Também tem metais pesados 

originados tanto da composição orgânica própria da cana-de-açúcar como inorgânica (cromo, 

arsênio, níquel, selênio e outros), adicionados nos processos agroindustriais, segundo Mutton; 

Rosseto e Mutton (2014). 

 

Tabela 3 - Concentrações médias encontradas na caracterização química da vinhaça utilizada. 

Componentes Quantidade 

Nitrogênio Total (N) 200 mg.L-1 

Fósforo (P2O5) 90 mg.L-1 

Potássio (K2O) 1770 mg.L-1 

Cálcio (CaO) 500 mg.L-1 

Magnésio (MgO) 470 mg.L-1 

Enxofre (S) 160 mg.L-1 

Boro (B) 0,5 mg.L-1 

Cobre (Cu) 0,4 mg.L-1 

Ferro (Fe) 22,08 mg.L-1 

Manganês (Mn) 2,8 mg.L-1 

Zinco (Zn) 1,1 mg.L-1 

 pH 4,4 

 
Fonte: Análise de Usina Sucroalcooleira [empresa não divulgável] seguindo metodologia da American Public 

Health Association (2012).  

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 A estratégia básica do experimento foi comparar a produtividade de microalgas entre o 

meio de cultura sintético e a vinhaça, sendo o meio MBM utilizado como referência para o 

potencial de utilização da vinhaça, isto é, quanto mais a produtividade do meio alternativo em 

vinhaça se aproximar do meio sintético MBM, maior sua chance em ser um meio de cultura 

alternativo viável. Um grupo cultivado em vinhaça diluída foi comparado com o grupo 
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controle representado pelo cultivo no meio sintético MBM, sendo que todas as outras 

condições (luminosidade, aeração, tempo, frascos, entre outros) foram mantidas as mesmas. A 

produtividade foi indicada pela evolução da concentração celular (número de células por 

volume) de microalgas, organizada em um gráfico para avaliar a evolução da produtividade 

ao longo do tempo. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

3.4.1 Cultivo 

 

As microalgas isoladas foram mantidas em cultivos de manutenção em frascos 

Erlenmeyer de 250 ml com 100 ml de cultivo cada, em ambiente climatizado e iluminado por 

duas lâmpadas tipo LED tubulares de 12 W cada uma, com 800 lúmens nominais cada e 

temperatura de cor de 6.500 K, sob fotoperíodo 24:0, isto é, 24 horas de claridade. Os frascos 

foram agitados manualmente por 10 segundos duas vezes ao dia (pela manhã e pela tarde) 

para homogeneização da cultura.  

O meio de cultura inoculado foi realizado utilizando inóculo obtido de um cultivo de 

manutenção prévio com 7 a 8 dias de cultivo (isto é, com cerca de 2,5×10
6
 células/ml) diluído 

em meio MBM líquido esterilizado na proporção de 1:9 (em volume) de inóculo para meio de 

cultura, ou seja, 10% em volume, perfazendo uma diluição de 1:10 na concentração celular do 

inóculo (0,25×10
6
 células/ml).  

Foram realizados dois tipos de cultivo, in vitro e em fotobiorreator de placas planas 

com sistema airlifit (ou seja, injeção de ar comprimido para favorecer flutuação e, assim, a 

circulação do meio de cultura). O cultivo in vitro foi realizado em tubos de ensaio rosqueáveis 

de 10 ml, previamente autoclavados, com 5 ml em cada tubo de quatro tipos de meio de 

cultura: (1) grupo controle com meio MBM, (2) meio V2 com 2% em volume de vinhaça 

diluída em água destilada, (3) meio V5 com 5% em volume de vinhaça diluída em água 

destilada e, por fim, (4) meio V10 com 10% em volume de vinhaça diluída em água destilada. 

A diluição foi de 1:9 de inóculo em meio de cultura, sendo o inóculo vindo de cultivo de 

manutenção de microalga isolada Scenedesmus sp. com concentração celular de 2,42×10
6
 

células/ml (erro máximo: err = ± 9,1%, com p < 0,05). As condições de temperatura, pressão 

e agitação foram as mesmas dos cultivos de manutenção, descritos anteriormente. 

 Para a obtenção de uma quantidade maior de biomassa microalgal realizou-se o cultivo 

em fotobiorreator de placa plana. Nesse fotobiorreator foram cultivados 55 litros de cultura, 
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sendo a diluição de 1:10, ou seja, 5 litros de inóculo de Scenedesmus sp. com concentração 

celular 1,45×10
6
 células/ml (err = ± 37,1%; p < 0,05) em 50 litros de meio MBM não 

esterilizado e utilizando-se água de torneira. O cultivo foi executado por 15 dias, sob 

iluminação natural (fotoperíodo de cerca de 12:12 horas) e aerado a fluxo recomendado por 

Posten (2009) de aproximadamente 0,25 vol/vol/min (volume de ar por volume de meio de 

cultura por minuto), totalizando um fluxo de ar de 14 litros/min para 55 litros de cultura.  

 

3.4.2 Contagem de Células 

 

 A contagem foi realizada conforme Bastidas (2013) e Braukaiser (2012), sendo que 

algumas das etapas do método de contagem são apresentadas na Figura 13 e serão detalhadas 

a seguir. 

Os materiais utilizados (Figura 13a) foram os seguintes: 

 Microscópio óptico com aumentos de 40x, 100x e 400x, parafusos macrométrico e 

micrométrico e mesa móvel; 

 Câmara de Neubauer (ou hemocitômetro) com duas câmaras de contagem e 

profundidade de 0,10 mm; 

 Lamínulas de vidro; 

 Pipetas de 1 a 10 ml; 

 Pipetador de 10 ml; 

 Azul de metileno em solução aquosa de 1%; 

 Frasco de vidro âmbar com conta-gotas para armazenamento do azul de metileno; 

 Contador manual de volumes (aplicativo de celular 123 COUNTER
®
 da Onmobio). 
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Figura 13 - Algumas etapas do método de contagem. 

 

 
a) Materiais necessários. 

 
b) Diluição da amostra. 

 
c) Corante azul de metileno. 

 
d) Preenchimento do hemocitômetro. 

 
e) Posicionamento e focalização do hemocitômetro. 

 
f) Contagem de células. 

Fonte: Elaboração própria. 
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O procedimento de contagem de células foi realizado conforme segue: 

1. Uma amostra foi retirada do meio de cultura previamente misturado para garantir uma 

distribuição uniforme; 

2. A Câmara de Neubauer mede intervalos típicos de 250 mil a 2,5 milhões células/ml. 

Abaixo de 250 mil células/ml as amostras não são representativas da quantidade total. 

Acima de 2,5 milhões de células/ml pode-se incorrer em muitos erros por contagem, 

assim, recomenda-se a diluição até que a amostra final esteja próxima da concentração 

celular ótima de contagem de 1 milhão de células/ml. Por exemplo, 1 ml de meio de 

cultura para 9 ml de água tem-se uma diluição de 0,1 (Figura 13b); 

3. Adicionou-se uma gota (cerca de 0,06 ml) de azul de metileno (1% peso/peso) para 

cada 5 ml de amostra (Figura 13c); 

4. Aguardou-se um minuto para que o pigmento azul corasse as células; 

5. Agitou-se novamente a amostra; 

6. Posicionou-se a lâminula acima do hemocitômetro. Com a pipeta e o pipetador foi 

adicionado cerca de 0,010 ml pelo canto das câmaras de contagem. A pipeta foi 

mantida na vertical. O efeito de capilaridade absorveu o líquido para região entre o 

hemocitômetro e a lamínula de vidro (Figura 13d); 

7. O hemocitômetro foi posicionado na mesa do microscópio e o aumento ajustado para 

400x (Figura 13e). 

8. As células foram contadas (Figura 13f) segundo a trajetória apresentada na Figura 14, 

utilizando como padrão de contagem a seta vermelha indicada no esquema. Quando as 

células estavam em cima das linhas que limitavam os quadrados de 4x4, foram 

desconsideradas aquelas na linha direita e na linha de baixo. 

9. Por fim, o cálculo da concentração celular foi dado por: 

 

Concentração (
células

ml
) =

número de células

volume × diluição
 (4) 

 

onde o número de células é a soma total das células contadas em todos os quadrados, o 

volume é a soma dos volumes de todos os quadrados considerados e, caso haja 

diluição, a concentração encontrada deve ser convertida para a concentração original 

antes da diluição. 

Por exemplo, para o caso de 20 células contadas para todos os cinco quadrados 

de 0,2 x 0,2 mm (cada quadrado gerando um volume de 0,2 x 0,2 x 0,10 = 0,004 mm
3 

= 0,000004 ml) resulta em: 
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Concentração (
células

ml
) =

20 células

5 × 0,000004 ml × 1,0
=  1 000 000 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝑙 (5) 

 

O erro máximo para um nível de confiabilidade de 95% é dado por:  

 

Erro Máximo (%) = 2 
100

√n
 

(6) 

 

onde n é o número total de células contadas. Assim, para o exemplo com n = 20, o 

erro máximo é de ±45%, ou seja, a concentração pode variar de 550.000 a 1.450.000 

de células/ml. Por isso, se recomenda que, para obter um valor minimamente 

confiável, se conte pelo menos n = 100 células para propiciar um erro máximo de 

±20% a um nível de confiabilidade de 95%. 

 

Figura 14 - Representação do reticulado da câmara de Neubauer e o procedimento padrão 

para a contagem. 

 

Fonte: Adaptado de Braukaiser (2012). 
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No quadro esquerdo superior da Figura 14 está indicada pela flecha vermelha a 

sequência de contagem e quais células devem ser anuladas quando estão na linha direita e/ou 

na de baixo. Este procedimento é aplicado tanto nos quadrados 4x4 maiores (1,0 x 1,0 mm) 

quanto nos menores (0,2 x 0,2 mm).  

 

3.4.3 Recuperação de Biomassa e Extração de Óleo 

 

 A colheita da biomassa do fotobiorreator foi realizada por meio do acréscimo de 1 ml 

por litro de meio de cultivo do floculante NaOH (0,1 mol/l), de modo a atingir pH 10, nível de 

alcalinidade que neutraliza a carga elétrica superficial das microalgas e permite a união em 

flocos após cerca de 12 horas decantação (SILVA et al., 2014) sendo o decantado filtrado em 

papel-filtro qualitativo 80 g para obter a biomassa, seguida de secagem à temperatura de 

60 °C por 24 horas (BAUMGARTNER, 2011). Para determinação da produtividade de 

biomassa ao final do cultivo no fotobiorreator foi retirada uma alíquota de 1 litro, o papel-

filtro foi pesado antes da retenção de biomassa e depois da filtragem e secagem da alíquota. A 

Figura 15 apresenta algumas etapas do método de recuperação da biomassa. 
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Figura 15 - Algumas etapas do método de recuperação da biomassa. 

 

 
a) Cultivo acrescido de floculante. 

 
b) Início da floculação. 

 
c) Floculação após 12 horas. 

 
d) Filtragem da biomassa. 

 
e) Secagem. 

 
f) Aferição da massa final. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A extração de lipídios totais da microalga foi realizada em extrator Soxhlet baseado 

nos procedimentos descritos em Baumgartner (2011) e Brum; Arruda; Regitano-D´Arce 

(2009). Desta forma, inicialmente, foi realizada a pesagem de biomassa seca em balança 

analítica e acondicionada a amostra de microalga seca em um cartucho de papel filtro, para a 

instalação no interior do extrator Soxhlet. Foram adicionados cerca de 120 ml de n-hexano, 

usado como solvente.  
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Após esta operação, o balão foi acoplado ao extrator e à coluna de resfriamento, sendo 

este aquecido até a temperatura de ebulição do solvente (69 °C), durante 4 horas, fixada a 

velocidade/quantidade de 6 a 8 sifonagens por hora à temperatura constante e com fluxo de 

gotejamento entre 150 e 200 gotas por segundo.  

Para a determinação do teor de lipídios, alíquotas de 5 ml foram retiradas da solução 

final de lipídios com n-hexano do balão, pesou-se previamente o papel-filtro qualitativo e 

acrescentou-se a solução gradualmente no papel-filtro, evaporando o n-hexano à temperatura 

de 105 °C até ser atingida uma massa constante. A Figura 16 mostra algumas etapas do 

método de extração e determinação teor de lipídios. 

 

Figura 16 - Algumas etapas do método de extração e determinação teor de lipídios. 
 

 
a) Pesagem da biomassa. 

 
b) Aparato Soxhlet de extração lipídica. 

 
c) Solução de lipídios em solvente n-hexano. 

 
d) Aspecto dos papéis-filtro com lipídio. 

Fonte: Elaboração própria. 

 



48 
 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados foram apresentados por uma média ± um desvio padrão (d.p.) ou um erro 

padrão (err). As médias foram comparadas pelo Teste Tukey ao nível de confiança de 95% 

que corresponde ao nível de significância de p < 0,05 (BOX; HUNTER; HUNTER, 2005). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As cepas isoladas no processo de repicagem foram levadas para análise na 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas (MS), e, contando com 

a colaboração da Profa. Dra. Maria José Neto e o uso do Atlas de Cianobactérias e Microalgas 

de Águas Continentais Brasileiras (SANT’ANNA et al., 2012), foram indentificados três 

gêneros isolados: uma cianobactéria Aphanocapsa sp., uma clorofícea Oocystis sp. e outra 

clorofícea Scenedesmus sp., mostradas na Figura 17.  

 

Figura 17 - Micrografia óptica de microalgas isoladas. 

 

  

(a) Aphanocapsa sp. (600x). (b) Oocystis sp. (600x). 
 

 

(c) Scenedesmus sp. (400x). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para efeito de caracterização, foi levantada a curva de crescimento da Scenedesmus sp. 

por meio do acompanhamento da evolução da concentração celular (número de células por 

volume) em dois cultivos de manutenção em meio MBM representados pelas curvas 1 e 2 na 

Figura 18, na qual pode ser percebido que o número de células dobra a cada três dias (1 

milhão de células para o dia 3 e 2 milhões de células para o dia 6). É importante notar que 

essa curva não segue a evolução da curva ideal descrita por Monod (1949), porque esta última 

descreve o crescimento logarítmico da densidade celular (biomassa de células por volume) e 

no presente trabalho apenas acompanhou-se o número de células por volume. Essa diferença 

resulta porque, mesmo que não haja crescimento no número de células, elas podem aumentar 

ou diminuir sua massa. 

 

Figura 18 - Curva de crescimento do cultivo de manutenção da microalga Scenedesmus sp. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No começo do projeto de pesquisa foi construído um fotobiorreator de forma de 

coluna bombeado por sistema airlift, por ser um dos tipos mais utilizados, especialmente em 

cultivos de grande escala em laboratórios, segundo Posten (2009). Uma limitação deste 

modelo foi que no centro da coluna surgiu uma região escura. No modelo construído foi 

instalada uma lâmpada tubular de LED no sentido axial da coluna (Figura 19). Assim, a 

região do centro, que seria a mais escura, recebeu iluminação diretamente da lâmpada. Este 

arranjo permitiu uma taxa de aeração típica de 0,25 vol/vol/min (volume de ar por volume de 
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meio de cultura por minuto), sendo que estudos mostram que pode ser atingida uma produção 

de biomassa por área de 38 g/m
2
.dia (POSTEN, 2009).  

 

Figura 19 - Primeiro fotobiorreator construído, com altura de 50 cm e diâmetro 

externo de 18 cm, iluminado por lâmpada LED tubular branca de 10 W. 
 

   

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Posteriormente, foi desenvolvido pelo Eng. Henrique Dias, membro do IPBEN, outro 

modelo de fotobiorreator, com geometria de placas planas, volume total de 75 litros, 

misturação do tipo airlift, além de manutenção e limpeza mais simples que o modelo prévio 

(DIAS, 2016). Este fotobiorreator também utilizado e algumas fases da produção de biomassa 

em escala piloto para a extração de lipídio são mostradas na Figura 20. 
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Figura 20 - Fotobiorreator de placas planas em cultivo de escala piloto. 

 

 
a) Fotobiorreator no último dia de cultivo. 

 
b) Biomassa floculada e retirada de sobrenadante. 

 
c) Retirada de biomassa concentrada. 

 
e) Micrografia (400x) do meio de cultura 

mostrando Scenedesmus sp. 

 
d) Aspecto da biomassa filtrada e seca. 

 
e) Aspecto do lipídio de microalgas após total 

secagem do solvente n-hexano. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados obtidos para produtividade de biomassa e o teor de lipídios da biomassa 

seca obtidos nesse cultivo em fotobiorreator utilizando uma espécie do gênero Scenedesmus 

sp. são apresentados na Tabela 4. Foi encontrada uma produtividade de biomassa diária da 

ordem de 8 mg/l.dia, o que está de acordo com valores inferiores encontrados na literatura 

para o gênero Scenedesmus, por exemplo, a espécie Scenedesmus obliquus apresentou 

produtividade na faixa de 4 a 740 mg/l.dia (MATA; MARTINS; CAETANO, 2010).  

Quanto ao conteúdo lipídico, foi encontrado um valor de cerca de 1,5% de lipídio na 

massa seca, valor fora da média do valor típico de 19,6 a 21,1% para Scenedesmus spp. de 

acordo com Mata, Martins e Caetano (2010), apesar que, para a espécie Scenedesmus 

quadricauda, foi encontrado valores tão baixos quanto 1,9% (MATA; MARTINS; 

CAETANO, 2010). Talvez outra metodologia para determinação do teor de lipídios possa 

apurar esse valor, uma vez que o teor de lipídios nas alíquotas retiradas é da ordem 3 mg/ml, 

logo, valor muito próximo da precisão da balança utilizada (d = 1 mg) o que pode trazer 

incertezas nas medições. Com base nesse teor lipídico modesto aferido, poderíamos 

desaconselhar a utilização desta estirpe para a produção de óleos visando produção de 

biodiesel.  
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Tabela 4 - Resultados do cultivo de Scenedesmus sp. em fotobiorreator de placas planas. 

Amostras de biomassa seca no último dia (A) Média ± d.p. 

117 mg/L 115,5 ± 9,2 mg/L 

100 mg/L  

122 mg/L  

123 mg/L  

  

(B) Tempo de cultivo (A/B) Produtividade de biomassa 

15 dias 7,7 ± 0,6 mg/L.dia 

  

Amostras de lipídios dissolvidos em n-hexano 

(mg/mL) 

(A) Média ± d.p. (mg/mL) 

3,6 2,27 ± 0,09 

2,4  

2,2  

2,2  

(B) Total de biomassa seca no Soxhlet (mg) (100×D/B) Teor de lipídio na massa seca (%) 

8279 1,45 ± 0,06 

(C) Total de solução no balão Soxhlet (mL) (D = A×C) Lipídios totais na solução (mg) 

53 120,31 ± 4,77 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, nas Figuras 21 e 22 podem ser comparados os crescimentos de concentração 

celular nos meios MBM, V2, V5 e V10, conforme evoluem no tempo de cultivo. Até o 

segundo dia ocorreu a fase de latência e não se percebe grande diferença no crescimento dos 

quatro meios, no entanto, após essa fase inicial, os meios V5 e V10 despontam em 

crescimento, aproximadamente dobrando a população de células por dia, seguidos do meio 

V2 e, por último, o MBM. A partir do dia 6, os quatros cultivos se estabilizam em torno de 

uma concentração celular de 6×10
6
 de células/ml. Assim, há indicação de que a vinhaça 

diluída pode ser usada como um meio de cultura para cultivo de microalgas porque seu 

desempenho se mostrou semelhante ao meio de cultura sintético controle MBM.  

 

  



55 
 

Figura 21 - Comparação de crescimento entre quatro diferentes meios de cultivo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 22 - Tubos de ensaio do cultivo em diluições de vinhaça. 

 

 
a) Início do cultivo. 

 
b) Após 5 dias de cultivo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O cultivo em fotobiorreator de placas planas da microalga Scenedesmus sp. se mostrou 

modesto em termos de produtividade de biomassa (8 mg/l.dia) e em teor de lipídios na 

biomassa seca (1,5%), contraindicando seu uso como fonte de lipídios para produção de 

biodiesel. 

 O cultivo da Scenedesmus sp. em três diluições de vinhaça mostrou desempenho 

comparável (especialmente V5 e V10) em relação ao meio sintético MBM, indicando que a 

vinhaça pode ser uma fonte de nutrientes de baixo custo para o cultivo de microalgas. Deste 

modo, podem-se reduzir custos em uma importante etapa do processo global de produção de 

biodiesel de microalgas, viabilizando economicamente esta alternativa energética. 

Indicamos como sugestões para trabalhos futuros as seguintes: 

 Dentre os fatores que influenciam o tratamento de resíduos líquidos está a estabilidade 

do pH. As bactérias metanogênicas no processo de digestão anaeróbica – 

analogamente às microalgas (RASHID et al., 2014) – apresentam crescimento ótimo 

na faixa de pH de 6 a 8, logo, é importante a mitigação da acidez por meio de um 

agente alcalinizante (RIBAS; CEREDA; VILLAS-BOAS, 2010). Um estudo realizado 

com as estabilização da vinhaça para a biodigestão anaeróbica demonstrou que a 

mesma pode ser estabilizada para pH 7,0 em 120 horas com uma dosagem de 1,8 kg/l  

de calcário dolomítico (30% de CaO) em vinhaça (OLIVEIRA JUNIOR; ALMEIDA; 

CEREDA, 2012). Assim, esse pode ser um pré-tratamento aplicável na vinhaça que 

pode otimizar o cultivo das microalgas; 

 Realizar testes comparativos com as outras estirpes isoladas, como a cianofícea 

Aphanocapsa sp. e a clorófícea Oocystis sp., utilizando outros percentuais de diluição 

de vinhaça e acrescentar como variável nos testes o teor de gás carbônico; 

 Realizar avaliação de produtividade de biomassa e produção de lipídios nas 

microalgas crescidas em vinhaça. 
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