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RESUMO 

FORTES, Mariana Monteiro. Fotobiorreatores para o Cultivo de 

Microalgas Destinadas à Produção de Biodiesel. Rio de Janeiro, 2015. Tese 

(Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 

As microalgas são os seres fotossintetizantes mais eficazes existentes 

no mundo e vêm ganhando destaque pelos benefícios que podem oferecer ao 

meio ambiente por utilizarem o CO2 presente na atmosfera como nutriente.  O 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema completo de 

cultivo com 30 (trinta) fotobiorreatores tipo janela para a produção de 

microalgas, o teste de 3 (três) sistemas de colheita da biomassa (floculação, 

microfiltração e centrifugação) e a produção de biodiesel a partir da biomassa 

úmida pelos processos de hidroesterificação, saponificação, seguida de 

acidulação e esterificação, e tratamento térmico. Os fotobiorreatores 

desenvolvidos se mostram eficazes no cultivo de várias espécies de microalgas 

(Dunaliella tertiolecta, Monoraphidium sp. (MORF-1), Ankistrodesmus sp. 

(ANRF-1) e Scenedesmus sp. (SCIB-1)). No presente estudo pôde-se concluir 

que a melhor maneira de concentração é a combinação entre a centrifugação e 

a microfiltração, alcançando teores de umidade próximos à 80% m/m. Mesmo 

sendo possível gerar biodiesel utilizando várias rotas tecnológicas, a 

saponificação seguida de acidulação e esterificação mostrou-se o processo de 

maior potencial econômico por gerar um co-produto (antioxidantes) com alto 

valor agregado. Além disso, foi o processo no qual o biodiesel apresentou 

melhores características segundo a especificação da ANP. Os perfis lipídicos 

das microalgas estudadas também mostraram grande potencial a para 

produção de biodiesel, pois a composição assemelha-se aos perfis lipídicos 

das matérias-primas consolidadas na produção de biodiesel atualmente. 

 

Palavras-chave: Microalgas, Fotobiorreatores, Cultivo, Teor Lipídico, 

Biodiesel.  
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ABSTRACT 

 

FORTES, Mariana Monteiro. Fotobiorreatores para o Cultivo de 

Microalgas Destinadas à Produção de Biodiesel. Rio de Janeiro, 2015. Tese 

(Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de 

Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Microalgae are the existing most efficient photosynthetic beings in the 

world and has been gaining attention for the benefits it can offer to the 

environment by using the CO2 present in the atmosphere as a nutrient. This 

study aimed to develop a complete system of cultivation with 30 (thirty) 

photobioreactors window type for the production of microalgae, to test 3 (three) 

biomass harvesting systems  (flocculation, microfiltration and centrifugation) 

and to produce biodiesel from wet biomass by hydroesterification processes, 

saponification process, followed by acidification and esterification, and heat 

thermal treatment. The developed photobioreactors are effective in the 

cultivation of several species of microalgae (Dunaliella tertiolecta, 

Monoraphidium sp. (MORF-1), Ankistrodesmus sp. (ANRF-1) e Scenedesmus 

sp. (SCIB-1)). In the present study was concluded that the best way of 

concentration is the combination of centrifugation and microfiltration, reaching 

humidity levels near 80%. While it is possible to generate biodiesel using 

various technological routes, then saponification, acidification and esterification 

showed up the process of greater economic potential for generating a co-

product (antioxidants) with high added value. Furthermore, it was the process in 

which the biodiesel showed better characteristics according to ANP 

specification. Lipid profiles of the studied microalgae had also shown great 

potential for the production of biodiesel, since the composition resembles the 

lipid profiles of consolidated raw materials in biodiesel production today.  

 

Keywords: Microalgae, Photobioreactor, Cultivation, Lipid Content, 

Biodiesel. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
 

As microalgas são um grupo grande e diversificado de microrganismos 

unicelulares e fototróficos, e têm atraído muito a atenção mundial nos últimos 

anos pelos produtos naturais valiosos que sintetizam, assim como a sua 

capacidade para biorremediação de efluentes e o seu potencial para a 

produção de energia. Nas últimas décadas, o interesse nos lipídeos de 

microrganismos, como microalgas, bactérias e alguns fungos (leveduras, por 

exemplo) tem aumentado significativamente. Isto se deve não somente à 

essencial importância destes microrganismos nas diversas cadeias tróficas, 

mas também à possibilidade de sua aplicação comercial em distintas áreas 

como nutrição animal, saúde humana, tratamento de efluentes, produção de 

energia (biodiesel) e obtenção de compostos de interesse para as indústrias 

alimentícia, química e farmacêutica, dentre outras (RICHMOND, 2004). 

O cultivo de microalgas é feito desde meados do século XX. A partir 

desta época identificaram-se diversas metodologias de cultivo, incluindo lagoas 

abertas, calhas rasas e fotobiorreatores fechados (PBRs), que ainda podem ser 

modificados e otimizados. Hoje, o cultivo de microalgas é um processo chave 

na alimentação de peixes marinhos e na aquicultura de moluscos, utilizado 

como uma fonte direta de nutrição para os estágios larvais de moluscos 

bivalves e crustáceos, e como um alimento para larvas de peixes marinhos. 

Vários tipos de microalgas também são cultivados em massa para a produção 

de extratos específicos, como por exemplo, o betacaroteno de Dunaliella 

salina. Os recentes desenvolvimentos em engenharia de bioprocessos e uma 

maior compreensão da fisiologia de algas vêm abrindo os caminhos para as 

iniciativas de cultivo de biomassa de microalgas, visando aplicações em 

bioenergia. Porém, esse estudo, em geral, é feito em escala laboratorial, não 

sendo associado ao cultivo em fotobiorreatores de escala piloto. 

As microalgas são os organismos fotossintetizantes mais eficazes da 

biosfera e vêm ganhando destaque pelos benefícios que podem oferecer ao 

meio ambiente por utilizarem o CO2 presente na atmosfera como nutriente 

(MENG et al., 2009). Um dos grandes desafios biológicos associados à 

pesquisa sobre biocombustíveis de microalgas é a identificação da espécie 
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com os atributos ideais. Atributos ideais são definidos, nesse contexto, como 

uma espécie com uma combinação favorável das seguintes características: alta 

taxa de crescimento, facilidade de colheita, alto teor lipídico, perfil de ácidos 

graxos estáveis e de fácil extração. Provavelmente, várias combinações de um 

ou dois desses parâmetros são feitas para a seleção de cepas naturais. 

Segundo Meng e colaboradores, as microalgas superam os demais 

microrganismos, pois apresentam um maior conteúdo lipídico em sua biomassa 

seca e maior facilidade para o seu cultivo. Segundo Chisti (2007), as 

microalgas podem conter entre 15 a 85% m/m de lipídeos em relação ao seu 

peso seco dependendo da forma e condições de cultivo. Os menores valores 

percentuais de lipídeos foram observados em microalgas de coloração verde, 

como as do gênero Anabaena e Oscilatoria (com 2% m/m) e Spirulina (com 6 a 

7% m/m). Já os maiores teores podem ser encontrados em diatomáceas (75 a 

85% m/m) (CHISTI, 2007). 

Nota-se que as microalgas possuem algumas vantagens em relação às 

oleaginosas convencionais em vários aspectos, e muitas destas características 

favorecem a utilização destes microrganismos como matéria-prima na 

produção de biodiesel. No entanto, enquanto o cultivo e colheita de culturas 

terrestres tem muitos séculos de história de desenvolvimento, a tecnologia de 

biocombustíveis de algas ainda é muito recente e incompleta. Até 1996, a 

produção de biodiesel a partir de microalgas não era economicamente viável, 

porém, à partir deste ano, o preço do barril de petróleo subiu e o preço do 

diesel de petróleo mais que dobrou, o que talvez permita que o biodiesel de 

microalgas possa se tornar viável. Além disso, é possível tomar algumas 

medidas de otimização e inovação da produção que viabilize ainda mais a 

comercialização de biodiesel de microalga (GREENWELL et al., 2009). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1- Justificativa 
 

Atualmente, em todo o mundo, observa-se um grande aumento na 

preocupação com as questões relacionadas à saúde do ser humano e do 

planeta como um todo. Tal preocupação tem ligação direta com o consumo de 

combustíveis. A utilização de combustíveis não renováveis, isto é, combustíveis 
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fósseis (gasolina, diesel, etc), é um dos fatores que mais contribuem para o 

agravamento da poluição atmosférica, do efeito estufa e, consequentemente, 

do aquecimento global. Diante disso, um novo acordo global que busca 

combater os efeitos das mudanças climáticas, bem como reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa, foi assinado.  Este documento chamado de Acordo 

de Paris foi ratificado, em 12 de dezembro de 2015, pelas 195 partes da 

Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) 

e pela União Europeia, durante a 21ª Conferência das Partes (COP21). Um dos 

objetivos é manter o aquecimento global abaixo de 2ºC, buscando esforços 

para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. 

O texto final determina, no que diz respeito ao financiamento climático, que os 

países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em 

medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em 

desenvolvimento (ONU BRASIL, 2015). 

Com isso, as diversas vias de obtenção de biocombustíveis ficam 

bastante visadas e estudadas. Porém, a grande demanda mundial de energia 

faz com que a eficiência das tecnologias, empregadas para produzir energia de 

forma renovável, deva ser alta, para se evitar efeitos contrários, como por 

exemplo, desmatamento ou desperdícios energéticos. O etanol, uma vez que o 

Brasil é autossuficiente na produção desse tipo de álcool, e o biodiesel podem 

vir a ser fontes alternativas e economicamente promissoras para este fim 

(RICHMOND, 2004). 

No biodiesel, mais de 80% do custo final de produção é decorrente da 

matéria-prima (CÁRDENAS, 2013). Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Biocombustíveis e Petroquímica)- Escola de Química, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Com o objetivo de mudar este cenário, nos 

últimos anos, as microalgas estão sendo visadas como fonte alternativa e 

economicamente viável para a produção de biodiesel. Os óleos encontrados nas 

microalgas possuem características físico-químicas similares aos óleos vegetais 

(FAO, 1997). Além disso, as microalgas têm um rápido crescimento, apresentam 

elevada produtividade de óleo/hectare-ano, produtividade em óleo cerca de 

quinze vezes maior que a palma, oleaginosa de maior produtividade 
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(COLEMAN; ROSEN; SCHWARTZBACH, 1988), sua colheita não segue regime 

de safras, não requer de herbicidas ou pesticidas (RODOLFI et al., 2009; 

WILLIAMS et al., 2009). Os sistemas de cultivo podem ser montados em áreas 

impróprias para a agricultura e os cultivos podem ser desenvolvidos em água 

marinha, de estuários, ou em água proveniente de diversos processos de 

produção (agropecuária, industrial, dejetos domésticos, etc) (BIANCHINI et al., 

2006; DARZINS; PIENKOS; EDYE et al., 2010).  

A produção de biomassa microalgal requer insumos básicos: energia, 

CO2, água e micronutrientes minerais. A energia pode vir de radiação luminosa 

(solar ou artificial) ou de ligações químicas de compostos orgânicos 

(principalmente carboidratos). Visando o aproveitamento da radiação solar, 

vários sistemas de cultivo têm sido desenvolvidos para a produção de espécies 

autotróficas, tais como: sistemas a céu aberto “Raceway ponds” e sistemas 

fechados (fotobiorreatores). 

Os sistemas Raceway se compõem de um circuito de canais, por onde 

circula o cultivo, e a mistura se dá mediante uma roda de paletas (paddlewheel) 

que mantêm homogêneos os nutrientes e os microrganismos. O fluxo é guiado 

ao redor do sistema por defletores (baffles) dispostos nos canais. Usualmente 

são construídos de cimento ou terra compactada e recobertos com plástico 

branco que melhora a captação luminosa pelas algas. 

O resfriamento do sistema se logra simplesmente por evaporação, sendo 

este aspecto uma das vantagens que possui sobre outras tecnologias, no 

entanto, a perda de água pode ser significativa. Devido à troca gasosa realizada 

por este tipo de sistema com a atmosfera, o uso de dióxido de carbono é muito 

menos eficiente que no caso de fotobiorreatores. 

A produtividade pode ser afetada pela contaminação com outras espécies 

de algas não desejadas ou com microrganismos que se desenvolvem neste 

meio. De forma geral, a concentração de biomassa em sistemas abertos 

permanece em níveis baixos devido à mistura deficiente do cultivo  e aos feixes 

luminosos que não podem penetrar na “zona oticamente escura”. 

Diferentemente dos sistemas abertos, os fotobiorreatores fechados 

permitem o cultivo de uma única espécie de microalga durante um tempo 
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prolongado. São idôneos para produzir uma grande quantidade de biomassa 

microalgal. 

Os cultivos são realizados em sistemas fechados, em painéis de forma 

plana ou em forma de serpentinas, espirais ou cilindros, construídos com tubos 

de plástico, vidro ou policarbonato. Nos fotobiorreatores é possível controlar as 

condições de cultivo (quantidade de nutrientes, temperatura, iluminação, pH e 

etc). Isto implica uma elevada produtividade, viabilizando a produção comercial 

de uma serie de compostos de elevado valor agregado e um maior 

aproveitamento do CO2 residual de processos de combustão (NICHOLS, 1965; 

TEIXEIRA, 2007; ABALDE, 1995).  

De acordo com o programa de pesquisas desenvolvido no Laboratório 

de Tecnologias Verdes – GreenTec, referente ao desenvolvimento de 

tecnologias de produção de biodiesel, apresenta-se o seguinte trabalho que 

tem como foco principal desenvolver um sistema de cultivo fechado que 

permita a produção de grandes volumes de biomassa microalgal, com elevado 

teor de lipídeos, em condições ambientais brasileiras, com o objetivo de 

produzir biodiesel diretamente a partir da biomassa úmida de microalgas. 

 

1.2- Objetivos geral e específico 
 

 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema de cultivo tipo fotobiorreator para a produção 

de microalgas com alto teor de lipídeos, visando a produção de biodiesel a 

partir da biomassa úmida.    

 

 Objetivos Específicos 

 

 Estudar, modificar e aperfeiçoar o design (protótipo) e o layout 

(posicionamento e equipamentos pertencentes ao sistema) dos 

fotobiorreatores para a melhor produção de biomassa com maior teor 

lipídico; 
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 Cultivar no sistema piloto as linhagens pré-selecionadas com o objetivo de 

avaliar a viabilidade do cultivo em larga escala em condições ambientais 

brasileiras; 

 Monitorar o crescimento destas microalgas no fotobiorreator proposto, a 

partir da contagem de células e peso seco, a fim de definir a cinética de 

crescimento. Comparar estes resultados com o crescimento em nível 

laboratorial; 

 Identificar os tempos ótimos de cultivo para a obtenção de biomassa 

considerando produção em sistema semi-contínuo e contínuo; 

 Determinar o teor e o perfil lipídico nas espécies microalgais estudadas; 

 Avaliar tecnologias de concentração de microalgas; 

 Produção de biodiesel e caracterização. 

 

1.3- Estrutura do trabalho: 
 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos que serão brevemente 

descritos a seguir: 

 

 Capítulo 1: Apresenta os fatores que motivaram o desenvolvimento deste 

trabalho, tendo em vista a crescente demanda mundial por combustíveis de 

renováveis, explorando novas matérias primas (microalgas) e tecnologias 

ecologicamente corretas. Além disso, apresenta os objetivos gerais e 

específicos do trabalho; 

 

 Capítulo 2: Neste capítulo são apresentadas as revisões bibliográficas 

sobre o tema, tais como: a biotecnologia das microalgas, crescimento 

microalgal, sistemas de cultivo e tecnologias para a produção de biomassa 

microalgal com suas respectivas vantagens e desvantagens, tecnologias de 

concentração e colheita da biomassa e processos de produção de biodiesel.  

 

 Capítulo 3: Estão descritos os materiais e as metodologias utilizadas no 

desenvolvimento desta tese; 
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 Capitulo 4: Estão relatados os resultados obtidos e comentados, onde são 

levados em consideração alguns estudos previamente realizados sobre o 

tema; 

 

 Capítulo 5: Estão descritas as conclusões evidenciadas pelos experimentos 

realizados na presente tese; 

 

  Capítulo 6: Novos estudos são sugeridos a fim de se obter maior 

explanação e compreensão sobre o assunto. 

 

 

Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 – Microalgas 
 

Ficologistas consideraram todos os organismos com clorofila A e um talo 

não diferenciado em raízes, caule e folhas como sendo algas (LEE, 1989). As 

cianobactérias estão incluídas nesta definição, mesmo sendo organismos 

procariontes. Portanto, em ficologia, o termo microalga quando aplicado, refere-

se às algas microscópicas e às bactérias fotossintéticas oxigênicas, ou seja, as 

cianobactérias, anteriormente conhecidas como cianofíceas. 

A origem da Ficologia aplicada provavelmente data da criação de uma 

cultura de Chlorella por Beijerinck (1890) e ainda hoje a Chlorella ocupa o 

primeiro lugar no uso comercial desses microrganismos.  

O interesse principal nestes dois grupos de organismos fototróficos 

reside na sua utilização potencial para a produção de biomassa para alimentos, 

rações e produtos químicos finos usando a energia solar. 

Microalgas podem ser encontradas em todo o mundo. Elas estão 

distribuídas principalmente nas águas, mas também são encontradas na 

superfície de todos os tipos de solos, sendo indispensável a presença de água 

livre no solo. Apesar de serem geralmente de vida livre, algumas microalgas 
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vivem em associação simbiótica com uma variedade de outros organismos. 

(RICHMOND, 2004) 

As microalgas representam um sistema experimental especial para 

estudar as respostas de estresse dos organismos fotossintéticos. Em plantas 

superiores as respostas e as adaptações ao estresse são lentas. Além disso, 

as origens e influências são de difícil identificação. Já as microalgas não têm a 

estrutura morfológica característica das plantas superiores, o que faz com que 

o estudo da fisiologia de estresse e adaptação destas espécies também tenha 

uma aplicação importante no desenvolvimento da biotecnologia para o cultivo 

em massa de microalgas. Por exemplo: 

- Quando a cultura de microalgas é exposta a alterações na intensidade 

de luz e temperatura, a resposta adaptativa é muito mais rápida do que em 

plantas superiores. Uma melhor compreensão desses parâmetros e a 

capacidade de monitorar essas condições irão proporcionar aos produtores um 

melhor conhecimento sobre como otimizar o crescimento e melhorar a 

produtividade. 

- A indução do acúmulo de produtos de alto valor está associada às 

condições de estresse. Uma melhor compreensão metabólica e também da 

resposta fisiológica pode ajudar no desenvolvimento de um sistema de 

produção melhor e, numa fase posterior, dar uma visão do potencial para a 

modificação genética de cepas desejadas. 

- O uso potencial das microalgas como parte de um sistema biológico 

para biorremediação, desintoxicação e tratamento de resíduos também está 

associada ao crescimento das células sob condições de estresse (RICHMOND, 

2004). 

 

2.1.1 – Reprodução 
 

A divisão celular das microalgas procariotas pode ocorrer por meio de 

fissão binária, com a constrição de todas as camadas da parede que crescem 

para dentro, ou invaginação da membrana plasmática e da camada de 

peptidoglicano, sem o envolvimento da membrana externa. A divisão celular 

pode também ocorrer por fissão múltipla, levando à formação de esporos 
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internos. Cianobactérias também se reproduzem por fragmentação 

(hormogônia). Apesar de as cianobactérias não apresentarem reprodução 

sexuada evidente, recombinação genética por transformação ou conjugação 

pode ocorrer (RICHMOND, 2004). 

Em microalgas unicelulares o tamanho da célula geralmente dobra e, em 

seguida, a célula se divide em duas células-filhas que depois aumentam de 

tamanho. O ciclo celular em algas eucarióticas envolve duas fases: mitose e 

interfase. Durante a interfase, a célula cresce e todos os constituintes celulares 

aumentam em número, de modo que cada célula filha vai receber um conjunto 

completo da molécula de DNA replicado e cópias suficientes de todos os outros 

constituintes e organelas. Durante a mitose, a divisão nuclear ocorre. 

O crescimento microbiano é influenciado por várias condições químicas 

e físicas. À medida que a concentração de substrato ou outros fatores tornam-

se limitante, ou metabólitos tóxicos acumulam, a taxa de crescimento diminui. 

Na fase de crescimento, muitas vezes ocorre a produção de metabólitos 

secundários. Contanto que haja um consumo de material de armazenamento, o 

organismo permanece viável. Quando a energia não é mais produzida para a 

manutenção da célula, esta morre. Em alguns casos, este processo é 

acompanhado pela formação de esporos ou estruturas semelhantes, que 

podem sobreviver e superar as condições adversas que dão origem a novos 

indivíduos quando as condições favoráveis são retomadas (RICHMOND, 

2004). 

A curva de crescimento (Figura 2.1) de uma espécie de microalga é 

compreendida pelas fases: lag, onde não há crescimento, mas uma adaptação 

da microalga ao meio de cultura; fase de crescimento (ou log ou exponencial), 

onde ocorre a maior taxa de crescimento; fase estacionária, na qual a taxa de 

crescimento é igual à taxa de mortalidade; e a fase de declínio, que devido à 

falta de nutrientes não ocorre crescimento (MORAIS, 2011).  
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Figura 2.1: Fases do crescimento celular. 

 

2.1.2 - Fotossíntese 
 

A fotossíntese representa um processo único de conversão de energia 

luminosa em energia química. Neste processo, os compostos inorgânicos e 

fótons de luz são convertidos em matéria orgânica por organismos 

fotoautótrofos. Todas as formas de vida na Terra dependem direta ou 

indiretamente da fotossíntese como fonte de energia para o seu metabolismo e 

crescimento. 

Microrganismos autotróficos eucariotos são geralmente classificados de 

acordo com seus pigmentos fotossintéticos: Rhodophyta (algas vermelhas), 

Chrysophyceae (algas douradas), Phaeophyceae (algas castanhas) e 

Chlorophyta (algas verdes). Seu aparelho fotossintético é organizado em 

organelas especiais, os cloroplastos, que contêm camadas alternadas de 

membranas tilacóides (que são lipoproteínas) e a fase aquosa, o estroma 

(STAEHELIN, 1986). 

Fotossíntese aeróbica pode ser expressa como uma reação redox 

acionada por energia luminosa (captada por moléculas de clorofila), na qual o 

dióxido de carbono e água são convertidos em compostos orgânicos e 
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oxigênio. A conversão é tradicionalmente dividida em duas etapas, as assim 

chamadas de fase clara e fase escura (Figura 2.2). Na fase clara, que ocorre 

nas membranas fotossintéticas, os fótons de luz são convertidos em energia 

química gerando um redutor bioquímico, NADPH2, e um composto de alta 

energia, o ATP. Na fase escura, que ocorre no estroma, NADPH2 e ATP são 

utilizados na redução bioquímica sequencial de dióxido de carbono em 

hidrocarbonetos. 

 

 

Figura 2.2: Principais produtos das reações nas fases clara e escura da 

fotossíntese (adaptado de HALL; RAO, 1999).  

 

A descrição clássica da atividade fotossintética baseia-se em medições 

da evolução de oxigênio em proporção à intensidade luminosa, a chamada luz - 

resposta (P/ I), conforme ilustrado na Figura 2.3. A inclinação inicial equivale a 

um ¼ Pmax / Ik, onde Ik representa a irradiância de saturação e Pmax é a taxa 

máxima de fotossíntese. No escuro, existe um consumo líquido de oxigênio 

como consequência de respiração (a parte negativa da curva na Figura 2.3). 

Assim, a fotossíntese bruta é considerada como a soma de fotossíntese líquida 

(evolução de O2) e da respiração (captação de O2). Em baixa irradiância 

(região limitada pela luz), a taxa de fotossíntese depende linearmente da 

intensidade da luz. Com o aumento da intensidade da luz, a fotossíntese torna-

se menos eficiente. Finalmente, chega a um platô (saturação pela luz), onde as 

reações enzimáticas utilizando energia fixa têm sua taxa limitada. Sob 

irradiação supra-ótima prolongada, as taxas fotossintéticas normalmente 

declinam a partir do valor de saturação de luz. Este fenômeno é comumente 

referido como a fotoinibição da fotossíntese.   
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Figura 2.3: Uma representação esquemática das curvas fotossintéticas 

de resposta à luz, ou seja, a dependência da fotossíntese vs irradiância 

(adaptado de RICHMOND, 2004). 

 

A principal função das reações da fase clara (Figura 2.4) é fornecer o 

redutor bioquímico (NADPH2) e energia química (ATP) para a fixação de 

carbono inorgânico. A energia da luz é utilizada em duas fotoreações 

realizadas por dois complexos de proteína-pigmento, PS I e PS II. Os 

fotossistemas operam em série conectados por meio de uma cadeia de 

transportadores de elétrons normalmente visualizada num assim chamado 

esquema de "Z" (HILL; BENDALL, 1960).  

 

 

Figura 2.4: Reação de formação do ATP e do NADPH2. 

 

A reação (Figura 2.5) representa a fixação de dióxido de carbono na 

forma de carboidrato. Esta reação ocorre na fase escura usando NADPH2 e 

ATP produzidos na fase clara da fotossíntese.  
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Figura 2.5: Reação de formação dos carboidratos, ou seja, fixação do 

CO2. 

 

De forma a fixar uma molécula de CO2, duas moléculas de NADPH2 e 

três moléculas de ATP são necessárias (o que representa uma energia de 5,2 x 

104 J, cerca de 13 kcal). O mecanismo da reação de fixação de carbono foi 

elaborado por Calvin e Benson nos anos 1940 e início dos anos 1950, 

utilizando a técnica radioativa do carbono 14 ou 14C (Prêmio Nobel de 1961). A 

conversão de CO2 em açúcar (ou outros compostos) ocorre em quatro fases 

distintas (Figura 2.6), formando o chamado ciclo de Calvin - Benson: 

1 . Fase de carboxilação - Refere-se à reação em que o CO2 é 

adicionado ao açúcar de 5 carbonos, ribulose bisfosfato (ribulose-bis-P), para 

formar duas moléculas de fosfoglicerato (Glicerato-P). Esta reação é catalisada 

pela enzima ribulose bisfosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco). 

2 . Fase redutora - Para converter o fosfoglicerato em produtos de 3 

carbonos (Triose-P), deve-se adicionar energia sob a forma de ATP e NADPH2 

em duas etapas: Fosforilação de fosfoglicerato para formar difosfoglicerato e 

ADP, e depois a redução de difosfoglicerato (glicerato-bis-P) a 

fosfogliceraldeído (Gliceraldeído-P) pelo NADPH2. 

3 . Fase de regeneração - Nesta, o fosfato Ribulose (Ribulose-P) é 

regenerado para posterior fixação de CO2 em uma série complexa de reações 

que combinam 3- , 4- , 5- , 6- e 7- fosfatos de açúcar. A tarefa de produzir 

açúcares de 5 carbonos a partir de açúcares de 6 e 3 carbonos é realizada pela 

aldolase transcetolase e outras enzimas. 

4 . Fase de produção - Produtos finais primários de fotossíntese são 

considerados carboidratos, mas os ácidos graxos, aminoácidos e ácidos 

orgânicos também são sintetizados na fixação fotossintética de CO2. Vários 

produtos finais podem ser formados em diferentes condições de intensidade de 

luz, concentrações de CO2 e O2 e nutrição.  
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Figura 2.6: Rota fotossintética simplificada de fixação de carbono - o 

ciclo de Calvin-Benson (RICHMOND, 2004). 

 

2.1.3 – Densidade do Cultivo x Crescimento 
 

Em uma série de experimentos de cultivo em massa de microalgas, 

Myers e Graham (1958) descobriram que existe uma relação entre a densidade 

do cultivo e o crescimento deste, onde a produtividade fotossintética foi 

sensível à concentração de células. Nestes experimentos, foi manipulada a 

concentração de células de Chlorella de 70 a 390 mg l-1. Com isso, a produção 

de massa celular máxima foi obtida a uma concentração de células de 155 

mg.L-1, que gerou a maior eficiência fotossintética obtida com uma irradiação 

média por célula de 4700 (medido em µ Watts cm-2). Assim, tornou-se evidente 

que, para uma determinada intensidade de luz, existia uma certa densidade 

celular ótima, na qual as células individuais foram expostas à irradiação ótima. 

Esta densidade celular ideal (em inglês, optimal cell density - OCD) apresentou 

maior eficiência fotossintética, que se reflete no maior rendimento líquido de 

massa de células por área iluminada. Cerca de 20 anos mais tarde, as mesmas 

relações gerais foram relatadas para Spirulina platensis onde os nutrientes e a 
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temperatura não foram limitantes do crescimento (RICHMOND; VONSHAK, 

1978) (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7: O efeito da densidade populacional na taxa de crescimento 

específico (dia-1) (linha tracejada) e a taxa de produtividade (mg.m-2.d-1) (linha 

contínua) em cultivo ao ar livre de Spirulina platensis. (adaptado de 

RICHMOND, 1988).  

 

Quanto maior for a intensidade da luz à qual a cultura foi exposta, maior 

a dependência do crescimento em relação à densidade populacional. Utilização 

de densidades sub-ótimas resulta em taxas de produção reduzidas e baixas 

densidades, culminando numa perda total da cultura em algumas horas após a 

transferência para o exterior. Ou seja, quando aumentamos a escala da cultura, 

esta não pode ser diluída de modo a ultrapassar a densidade mínima de 

células aceitável para um crescimento saudável e adequado. Isto ocorre devido 

à incapacidade de fotoadaptação rápida à irradiância excessiva de luz por 

célula (RICHMOND, 2004). 
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2.2 – Sistemas de Cultivo 
 

Fotobiorreatores (PBR) são reatores em que microrganismos fototróficos 

(células microbianas, de algas ou de plantas) são cultivados ou utilizados para 

realizar uma reação fotobiológica. Num sentido amplo, as lagoas pouco 

profundas e abertas, amplamente utilizadas para a cultura de microalgas, 

também podem ser vistas como PBR (TREDICI, 1999). Porém, nesta tese o 

termo PBR será usado somente para sistemas fechados. 

Atualmente, a produção comercial de biomassa está limitada a um 

pequeno número de espécies de microalgas, que são cultivadas em tanques 

abertos por ter um meio de cultivo seletivo, como pH ou salinidade extremos ou 

incomuns, ou uma elevada taxa de crescimento, inibindo o crescimento de 

outras espécies possíveis competidoras por nutrientes. A maioria das 

microalgas não pode ser mantida por muito tempo em sistemas abertos ao ar 

livre, devido ao risco de contaminação por fungos, bactérias e/ou protozoários, 

ou até mesmo pela competição com outras microalgas que tendem a dominar, 

independentemente da espécie originalmente usada como inóculo 

(RICHMOND, 1999). Os PBR oferecem um ambiente de cultivo fechado, que é 

protegido de precipitação direta, relativamente a salvo de invasão por 

microrganismos concorrentes e onde as condições são  controladas, 

assegurando o domínio das espécies desejadas. Assim, os PBRs permitem a 

exploração do potencial das mais de 50.000 espécies de microalgas 

conhecidas, as quais podem ser fontes interessantes de compostos de alto 

valor agregado (RICHMOND, 2004). 

Hoje, a biomassa de microalgas para exploração comercial é coletada a 

partir de habitat naturais ou obtida através de processos de cultivo mais ou 

menos controlados (TREDICI, 2004; TREDICI; CHINI; RODOLFI, 2010). A 

produção comercial de microalgas é de cerca de 20.000 t por ano, 

comercializados principalmente como suplementos nutricionais humanos de 

alto valor, alimentos para animais (na forma de ração ou extratos) e produtos 

farmacêuticos (SPOLAORE et al., 2006; TREDICI et al., 2009).  
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Apesar das lagoas abertas serem as mais utilizadas comercialmente 

hoje em dia, ainda não está claro qual tecnologia vai dominar no futuro. A 

maioria das startups do setor de biocombustíveis de microalgas estão mais 

voltadas para fotobiorreatores (PBR), pois estes são fechados, o que reduz a 

contaminação (por serem fechados, os PBR são menos propensos, mas não 

são imunes, à contaminação). Além disso, os parâmetros importantes para o 

crescimento (pH, temperatura, etc) podem ser controlados. Os PBR também 

permitem alcançar produtividades volumétricas e concentrações de células 

mais elevadas, devido a uma maior relação superfície - volume (S/V). Esses 

sistemas fechados também eliminam ou reduzem fortemente a evaporação da 

água do meio de cultivo (DARZINS; PIENKOS; EDYE, 2010). 

Muitos projetos de diferentes PBR foram propostos para a produção de 

biocombustíveis, poucos deles foram testados em escala piloto, nenhum 

desenvolvido na escala necessária para uma avaliação completa e correta. 

Assim, as principais questões que têm impacto sobre o desempenho do reator 

(ou seja, materiais de construção adequados, eficiência de mistura, 

aquecimento/arrefecimento, fornecimento de CO2 e remoção de O2), embora 

exploradas na escala piloto, ainda carecem de avaliação em escala industrial 

(DARZINS; PIENKOS; EDYE, 2010). 

Tanques abertos são muito mais baratos de construir e operar do que 

PBR, mas eles são fortemente limitados por contaminação, depende das 

condições climáticas e da espécie que é cultivada. O cultivo de microalgas que 

requer condições extremas (por exemplo, salinidade alta ou pH alto) diminui o 

problema. A produção comercial atual é baseada principalmente em microalgas 

como Dunaliella e Spirulina, microalgas que exigem condições específicas para 

o crescimento que diminuem as contaminações.  

A seleção de uma cepa adequada e uma localização favorável para a 

construção da planta é fundamental. Por exemplo, algumas partes do mundo, 

como os desertos, proporcionam um ambiente mais uniforme que reduz o risco 

de contaminação e a necessidade de intervenção e paradas frequentes para 

drenagem, limpeza, reinoculação (DARZINS; PIENKOS; EDYE, 2010).  
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Muitos pesquisadores acreditam que a solução está em sistemas 

combinados (HUNTLEY;  REDALJE, 2007; RODOLFI et al., 2009): PBR para a 

produção de inóculos seguido de lagoas abertas para o cultivo em massa. 

Assim, mesmo que sejam escolhidas lagoas abertas para a produção industrial, 

ainda serão utilizados PBR para os primeiros passos, produzindo, assim, 

inóculos fortes e viáveis (BOROWITZKA; MOHEIMANI, 2013). 

 

2.2.1 – Sistemas Abertos 
 

O cultivo de microalgas para fins comerciais é conduzido, com apenas 

algumas exceções, em sistemas abertos (RICHMOND, 1999). A principal razão 

para isso é que os grandes tanques abertos são mais fáceis de operar, menos 

caros para construir e mais duráveis do que os grandes reatores fechados. 

Vários tipos de lagoas foram projetados e testados para o cultivo de 

microalgas. Elas variam em tamanho, forma, material utilizado para a 

construção, tipo de agitação e inclinação. Muitas vezes, o projeto de 

construção é essencialmente ditado pelas condições locais e materiais 

disponíveis (BECKER, 1994). 

Materiais para construção das paredes laterais e de fundo variam muito. 

Os materiais de baixo custo podem ser desde areia simples, argila, tijolo ou 

cimento. Já os materiais de altos custos seriam: plásticos, PVC, fibra de vidro 

ou poliuretano (BECKER, 1994). Para o forro, a maioria das plantas comerciais 

utilizam membranas plásticas de longa duração (por exemplo, folhas de PVC 

ou polietileno, de 1-2 mm de espessura, resistentes aos raios UV). Para reduzir 

os custos, tem sido sugerido o uso de lagoas sem forro. Lagoas sem forro, no 

entanto, sofrem de suspensão dos materiais do fundo, percolação e 

contaminação pesada, e seu uso é limitado a algumas espécies de microalgas 

e condições ambientais e de solo particulares. 

Apesar dos muitos tipos diferentes de propostas de tanques, apenas três 

grandes projetos foram desenvolvidos e operados em uma escala 

relativamente grande: (1) sistemas inclinados, onde a mistura é promovida por 

bombeamento e escoamento por gravidade; (2) tanques circulares com 

agitação fornecida por um braço giratório; (3) lagoas de rolamento construído 
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como um loop infinito, no qual o cultivo é circulado por pás. Apenas os dois 

últimos em conjunto com lagoas naturais, são usados atualmente para a 

produção comercial de microalgas (RICHMOND, 2004). 

 

2.2.1.1 – Lagos e Lagoas Naturais 
 

Quando as microalgas encontram condições climáticas adequadas e 

nutrientes suficientes, crescem profusamente. Se as características químicas 

da água são seletivas, por exemplo, devido ao alto pH ou alta salinidade, o 

crescimento é quase monoespecífico (uma espécie apenas). Há muitos 

exemplos de lagos eutróficos ou pequenas bacias naturais exploradas para a 

produção de microalgas. Ao longo da fronteira nordeste do lago Chade, na 

África, numerosos lagos temporários ou permanentes podem ser encontrados 

onde a composição química do aquífero e forte evaporação criam condições 

adequadas para o crescimento de Arthrospira em uma cultura quase 

monoespecífica. Estes lagos são sistemas naturais altamente produtivos e 

alguns deles são explorados pelas pessoas da região (Kanembu) que colhem a 

biomassa (Figura 2.8.a) para usá-la como alimento (ABDULQADER; 

BARSANTI; TREDICI, 2010). 

Esse crescimento também ocorre na Birmânia Central (hoje Myanmar). 

A Arthrospira cresce como uma monocultura ao longo do ano em quatro 

crateras vulcânicas cheias de águas alcalinas (MIN THEIN, 1993). A 

suspensão espessa da cianobactéria (na época de maior crescimento) é 

coletada por barcos (Figura 2.8.b); durante o resto do ano, é bombeada e 

concentrada por filtração em filtros de poliéster. A água presente na suspensão 

de microalgas é parcialmente removida usando sacos de pano que são 

espremidos para a retirada do líquido (BECKER, 1994). A pasta é então seca 

ao sol ao ar livre, transformada em pó e encapsulada para ser vendida no 

mercado local. A produção anual é de cerca de 30 toneladas (LEE, 1997). 
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Figura 2.8: (a) Colheita de Arthrospira platensis do lago Kossorom, um 

lago alcalino permanente à margem nordeste do lago Chade (Chade) (J. Appl 

Phycol); (b) A colheita de Arthrospira a partir de uma antiga cratera vulcânica 

cheia de água alcalina em Myanmar (fotografia de VONSHAK et al., 1982). 

 

Lagoas naturais são sistemas de cultivo extensivos sem misturas e com 

controle mínimo do meio ambiente, porém ainda exigem uma certa quantidade 

de trabalho para a construção e manutenção. Os melhores exemplos de lagoas 

naturais são o caracol no México e as lagoas rasas usadas para cultivar 

Dunaliella salina na Austrália. O Caracol produzia cerca de 300 toneladas de 

biomassa por ano de Spirulina. A produtividade média relatada foi de cerca de 

10 g por m2 por dia (BECKER, 1994). Nas lagoas de produção de Dunaliella na 

Austrália a Ocidental Biotechnology Ltd opera 250 ha de lagoas em cultivo 

semi-intensivo, produzindo cerca de 6 toneladas de betacaroteno por ano. 
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Betatene Ltd utiliza 460 ha de grandes lagoas não misturadas (cultivo 

extensivo) em Whyalla (Sul da Austrália) para a produção de 7-10 toneladas de 

betacaroteno por ano (LEE, 1997). Estas são lagoas muito grandes, até 50 cm 

de profundidade e 250 ha de área, sem mistura a não ser pelo vento e pela 

convecção natural (BOROWITZKA, 1999). A produtividade não passa de 1 g 

por m2 por dia. 

As lagoas naturais podem ser um sistema de cultivo de baixo custo, 

quando as condições climáticas são adequadas, e permitem o cultivo quase o 

ano todo (RICHMOND, 2004). 

 

2.2.1.2 – Sistemas Inclinados 
 

Em sistemas inclinados a turbulência é obtida por gravidade, e a cultura 

em suspensão flui a partir do topo para a parte mais baixa de uma superfície 

inclinada. Richmond (1999) reporta que os sistemas inclinados devem receber 

mais atenção, porque este tipo de sistema permite a obtenção de fluxo em 

regime altamente turbulento, além de permitir camadas muito finas de cultura 

(menos de 1 cm), facilitando a absorção da luz em cultivos com concentrações 

mais elevadas de células (até 10 g.l-1) e também tem uma razão superfície - 

volume (s/v) superior quando comparada à lagoas tipo raceways. Estes 

sistemas são, no entanto, limitados por vários problemas, entre os quais a 

sedimentação das células nos pontos de menor turbulência, fortes perdas por 

evaporação, altas taxas de dessorção do CO2 e necessidade de grande 

quantidade de energia para o bombeamento contínuo da cultura para parte 

superior da superfície inclinada. Na Figura 2.9 está exemplificado um sistema 

inclinado instalado no Núcleo de Biocombustíveis do Centro de Tecnologia na 

UFRJ. 

O conceito de superfície inclinada, patenteado em 1999 (DOUCHA; 

LIVANSKY, 1999), tem sido amplamente aplicado e desenvolvido pelo grupo 

de Trebon (República Checa) desde 1960 em uma planta de 2600 m2 instalada 

em Roupite (Bulgária), com produtividades de 18 e 25 g.m-2 por dia com 

Arthrospira e Scenedesmus, respectivamente (FOURNADZHIEVA; 

PILLARSKY, 1993). A longo prazo, no entanto, superfícies inclinadas não 
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alcançam produtividades de área significativamente mais elevadas do que as 

obtidas em lagoas tipo raceway e os sistemas comerciais deste tipo não estão 

em operação atualmente (RICHMOND, 2004). 

 

 

Figura 2.9: Fotobiorreator de filme delgado descendente instalado no 

Núcleo de Biocombustíveis/ UFRJ. 

 

2.2.1.3 – Lagoas Circulares  
 

Lagoas circulares não são amplamente utilizadas em plantas comerciais 

de produção de microalgas, uma vez que exigem construções muito caras em 

concreto e de alto consumo de energia para a mistura do cultivo. Porém, no 

Japão (Figura 2.10), Taiwan e Indonésia, são largamente utilizadas para a 

produção de biomassa de Chlorella (LEE, 2001). 
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Figura 2.10: Cultivo de Chlorella em lagoas circulares em Yaeyama na 

Ilha de Okinawa, no sul do Japão (HENRIKSON, 2011). 

 

2.2.1.4 – Lagoas Tipo Raceway 
 

Tanques tipo raceway (Figura 2.11) são utilizados na maioria das plantas 

comerciais para a produção de biomassa Arthrospira (Spirulina). O exemplo 

mais simples de raceway consiste em uma vala rasa cavada no chão e coberta 

de plástico. Esta construção é relativamente barata, mas o seu custo é 

fortemente influenciado pelas características do solo. O forro deve ser fixado 

com muito cuidado ao chão para evitar o deslocamento por ventos. Formação 

de bolhas devido ao gás ou o acúmulo de água abaixo do forro é outro 

problema frequentemente encontrado. Em um design diferente, usado em 

diversas plantas comerciais na Ásia, as paredes da lagoa são erguidas no 

chão, com blocos de concreto, tijolos ou mesmo blocos adobe (argila seca ao 

sol) que são cobertos com uma membrana de plástico que cobre também o 

fundo da lagoa (BECKER, 1994).  

O raceway tem muitos inconvenientes (RICHMOND, 1999), como por 

exemplo, este não pode ser operado a um nível de água muito menor do que 

15 cm, caso contrário ocorreria uma redução severa do fluxo e da turbulência. 

O longo caminho que a luz precisa percorrer resulta em grandes volumes por 

área (150 L.m-2) e concentrações de células de menos de 0,60 g.l-1 que 

facilitam a contaminação e aumentam significativamente os custos de colheita. 
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Perdas excessivas por evaporação, especialmente em climas quentes e secos 

e falta de controle da temperatura são outras grandes desvantagens dos 

sistemas abertos. Embora produtividades da ordem de 40 g.m-2 por dia ou 

ainda maiores terem sido relatadas muitas vezes em lagoas de microalgas 

experimentais, normalmente as lagoas tipo raceways alcançam produtividades 

de  20-25 g.m-2 por dia por períodos curtos. A longo prazo, a produtividade em 

grandes raceways comerciais raramente ultrapassa 12-13 g.m-2 por dia. O 

custo de produção de biomassa de microalgas em lagoas comerciais varia de 

€9 a 17 por kg em peso seco (LEE, 2001); produção heterotrófica em 

fermentadores é estimada em €6 por kg de biomassa seca (GLADUE; MAXEY, 

1994).  

 

 

Figura 2.11: Fotos de raceways comerciais (HENRIKSON, 2011). 

 

2.2.2 – Sistemas Fechados 
 

Fotobiorreatores fechados podem ser definidos como sistemas de cultivo 

para organismos fototróficos em que uma grande proporção da luz (> 90 %) 

não atinge a superfície da cultura diretamente, mas tem de passar através das 

paredes do reator transparente para atingir as células cultivadas. 

Consequentemente, os PBR não permitem, ou limitam fortemente, a troca 

direta de gases e contaminantes (poeira, microrganismos, etc) entre a cultura e 

a atmosfera. 

Os fotobiorreatores podem ser classificados com base no design e modo 

de funcionamento. Em termos de design, as principais categorias de reatores 

são:  
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 Plana ou tubular;  

 Horizontal, inclinado, vertical ou em espiral;  

 Tubos distribuídos ou serpentina.  

A classificação operacional dos PBR é: 

 Bombeamento de ar ou mistura por bomba;  

 Reatores monofásicos (a troca gasosa ocorre em um trocador de 

gás separado), ou reatores de duas fases (no qual a transferência 

de massa entre o gás e o líquido acontece no próprio reator).  

Os materiais de construção também fornecem categorias adicionais, por 

exemplo: 

 Vidro ou plástico; 

 PBR rígido ou flexível. 

PBR axênicos são reatores operados em condições estéreis. Apesar de 

uma das principais características do PBR ser a sua capacidade para limitar a 

contaminação, deve ficar claro que uma barreira eficaz e, assim, operação em 

condições verdadeiramente estéreis, não é alcançado, exceto nos poucos 

projetos especiais desenvolvidos expressamente para esse fim (RICHMOND, 

2004). 

 

2.2.2.1 – Fotobiorreatores Tubulares 
 

 Serpentina 

PBR em serpentina são sistemas nos quais os vários tubos 

transparentes estão ligados em série para formar uma malha plana que podem 

ser dispostos verticalmente ou horizontalmente (estágio luminoso). As trocas 

gasosas e de nutrientes normalmente ocorrem em um recipiente separado. A 

circulação entre o estágio luminoso e o permutador de gás é feita por uma 

bomba ou por transporte com ar (airlift). Vários reatores desse tipo foram 

desenvolvidos seguindo o projeto original de Tamiya e colaboradores (1953). 

Um sistema de serpentina está em uso no momento na Universidade de 

Armería na Espanha (Figura 2.12) com um volume de 3,2 m3, tem 2,2 metros 
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de altura em 20 metros de extensão. Cada PBR ocupa 20 m2 e a relação 

volume/superfície é de 80L.m-2.  

 

 

Figura 2.12: Fotobiorreator tubular tipo serpentina. Estação experimental 

CAJAMAR. Universidade de Almería - Espanha. 

 

Tamiya e colaboradores (1953), em meados da década de 50, 

desenvolveram um reator em serpentina de 40 litros composto de tubos de 

vidro de 3 cm diâmetro, o qual foi imerso num banho de água para controlar a 

temperatura. Depois de vários meses de experimentação com Chlorella 

ellipsoidea, os autores concluíram que uma das principais limitações era o 

controle da temperatura e que um aumento significativo da produtividade pode 

ser atingido por meio do cultivo de algas na temperatura ótima de crescimento 

e por meio de mistura vigorosa. Neste caso, a mistura vigorosa melhorou o 

crescimento pelo aumento do fornecimento intermitente de iluminação.  

Na década de 80, Gudin e Therpenier (1986), do Centre d’Etudes 

Nucleáires de Cadarache na França, desenvolveu um reator serpentina 

horizontal, que ficava imerso em uma lagoa de água, para controlar a 

temperatura. Um sistema de 100 m2 deste tipo foi experimentado entre 1986-
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1989. Era composto por cinco unidades idênticas de 20 m2, cada uma das 

quais constituída por 20 tubos de polietileno, de 20 m de comprimento e 6 cm 

de diâmetro. O volume total de cultura foi de cerca 7 m3. Inicialmente, a cultura 

foi distribuída por meio de uma bomba, porém, mais tarde, foram adaptados os 

sistemas de transporte por airlift para limitar os danos por cisalhamento das 

células sensíveis e ao mesmo tempo proporcionar fornecimento de CO2 e 

retirada do O2. Foram alcançadas produtividades de 20 a 25 g.m-2 por dia com 

Porphyridium cruentum. O uso de tubos rígidos em vez de tubos flexíveis 

permitiu operar um sistema de auto- limpeza que consiste em duas esferas de 

plástico, um com densidade mais elevada do que o meio de cultura e um outro 

com densidade menor, que eram empurrados hidraulicamente através do 

sistema. Apesar da flutuação e imersão em água conseguir uma 

termorregulação eficiente, o custo deste sistema de controle de temperatura é 

muito alto para a maioria das aplicações. 

No início dos anos 1980, Pirt e colaboradores desenvolveram um reator 

serpentina tubular vertical, na University of London’s Queen Elizabeth College 

(PIRT et al., 1983). O PBR era constituído por 52 tubos de vidro, com 

aproximadamente 1 m de comprimento e com um 1 cm de diâmetro, 

empilhadas horizontalmente. Esses tubos de vidro eram interligados por tubos 

de silicone em U. E a saída do circuito foi conectada a um desgaseificador e 

um segundo tubo era ligado ao desgaseificador que entrava no circuito 

novamente. O cultivo, de cerca de 4,6 l, foi circulado por bomba peristáltica, por 

bomba rotativa de deslocamento positivo ou por airlift; este último método era 

preferido por causa dos efeitos adversos observados com as duas bombas. 

Com um consórcio definido consistindo de uma alga verde (Chlorella sp.) e três 

espécies de bactérias, as concentrações celulares foram superiores a 20 g.l-1 e 

uma produtividade de 2,2 g.m-2 por hora, sendo que esses experimentos foram 

realizados com uma intensidade de luz de apenas 38 w.m-2. O trabalho 

realizado por Pirt e colaboradores (1983) foi muito importante, pois forneceu a 

primeira análise detalhada dos parâmetros de engenharia fundamentais de um 

PBR fechado, introduziu o conceito de reatores com alta relação entre 

superfície e volume (s/v), no caso 127 m-1, e alcançou eficiências 
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extremamente elevadas de conversão de luz. No entanto, não considerou a 

questão do acúmulo de oxigênio gerado na fotossíntese, o que representa um 

fator limitante em reatores tubulares de grande escala, e ignorou o efeito de 

saturação de luz, assumindo que as eficiências observadas a baixa intensidade 

de luz poderia ser alcançado em plena luz solar também. Este reator 

serpentina revelou todos os seus inconvenientes práticos quando foi 

escalonado até o nível industrial por Photo Bioreactors Ltd (PBL). 

 

 Fotobiorreatores em feixe de tubos (Manifold) 

Esse sistema de PBR é uma série de tubos paralelos que são ligados 

em suas extremidades por dois coletores, um para a distribuição e outro para 

coleta da cultura em suspensão. Segundo Pirt e colaboradores (1983), cerca 

de 15% da energia consumida para a circulação do cultivo em reatores em 

serpentina é gasto na passagem pelos joelhos (curvas), onde existe a maior 

perda de carga. Assim, em comparação com os reatores de serpentina, onde o 

cultivo muda o sentido do movimento a cada curva, os reatores manifold 

permitem uma economia significativa de energia. As principais vantagens do 

sistema sobre reatores em serpentina são: a redução das perdas de carga e 

menores concentrações de oxigênio quando comparadas com outros tipos de 

reatores tubulares, dois fatores que facilitam o aumento de escala para um 

escala industrial (RICHMOND et al., 1993). 

Tredici, Chini e Benemann (1998), trabalhando no Departamento de 

Biotecnologia Agrícola, da Universidade de Florença (Itália), desenvolveram 

vários fotobiorreatores do tipo manifold chamados NHTR (sigla em inglês de 

fotobiorreator tipo manifold próximo à horizontal) (Figura 2.13). Estes eram 

unidades feitas de tubos rígidos ou flexíveis que variam de 6 a 85 m de 

comprimento e cerca de 5 cm de diâmetro. E eles foram utilizados para cultivar 

A. platensis, A. siamensis, Nannochloropsis sp. e P. tricornutum (TREDICI; 

CHINI, 1998; CHINI et al., 1999). Normalmente, um NHTR consiste em cerca 

de 12 tubos flexíveis de 45 m de comprimento e 4 cm de diâmetro, ligados por 

dois coletores. O coletor superior atua como desgaseificador. Os tubos são 

colocados lado-a-lado sobre folhas brancas de plástico corrugado e levemente 
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inclinadas em um pequeno ângulo com a horizontal (4-6o). A chapa ondulada 

mantém os tubos bem alinhados e em inclinação uniforme, reflete a luz para a 

cultura, e também fornece drenagem para águas pluviais e de refrigeração. O 

controle da temperatura durante o dia é obtido por pulverização de água. A 

maior unidade experimental tem área de 60 m2 e contém cerca de 1200 L de 

cultura. O ar é injetado por meio de um tubo perfurado colocado na parte 

inferior do coletor. Em geral, um a cada quatro tubos não é gaseificado e é 

utilizado como um tubo de retorno de fluxo para aumentar a velocidade de 

circulação da cultura e obter melhor transferência de massa. A adição de 

dióxido de carbono na corrente de ar ou no interior dos tubos de retorno é 

regulada por meio de um sistema de controle de pH. Foram obtidos com A. 

platensis produtividades volumétricas de até 1,3 g.L-1 por dia e produtividade 

de área superiores à 28 g.m-2 por dia (TREDICI; CHINI, 1998). Além da 

simplicidade de operação e do baixo custo de manutenção, este reator de troca 

de gás interna tem outras vantagens, entre as quais baixa tensão de 

cisalhamento e reduzida formação de incrustação ou de biofilme, devido ao 

efeito turbulento causado pelas bolhas de gás. Porém, o comprimento dos 

tubos é limitado a cerca de 40 m, devido à redução da transferência de massa 

(TREDICI; CHINI; BENEMANN, 1998). 

 

 

Figura 2.13: Exemplo de fotobiorreator tubular tipo manifold. 
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Um sistema de fotobiorreatores tipo manifold elevado de 300 L, 

chamado “PBR tipo tubular α”, foi concebido e testado em Singapura (LEE et 

al., 1995). O reator, que cobria uma área de terra de cerca de 12 m2, consistia 

em duas séries de dez tubos paralelos transparentes de PVC, de 25 m de 

comprimento e 2,5 cm de diâmetro, colocados em um ângulo de 25o com a 

horizontal, mas inclinados em sentidos opostos. Uma produtividade de área de 

72 g.m-2 por dia foi relatado em função da área de terreno ocupado. 

 

 Fotobiorreatores helicoidais  

PBR Helicoidal tem diâmetro pequeno, geralmente tubos flexíveis 

enrolados em torno de uma estrutura vertical. Davis e colaboradores (1953), na 

década de 1950, desenvolveram reatores helicoidais para crescimento de 

Chlorella. 

Um reator bolha helicoidal de 120 litros foi concebido e operado por 

Tredici e Chini (1998) para o crescimento de A. siamensis e A. platensis ao ar 

livre. O reator consistia de três tubos de PVC transparente de 49 m de 

comprimento, com 3 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura de parede, 

enrolados em torno de uma estrutura com diâmetro de 1,10 m e 1,65 m de 

altura, com uma inclinação vertical de 2o com a horizontal. As extremidades 

dos tubos foram ligadas a um desgaseificador de 20 litros. A partir do 

desgaseificador, a cultura em suspensão flui para baixo através de um único 

tubo. O ar era injetado na parte inferior de cada tubo e as bolhas escoam para 

cima, favorecendo a mistura e a troca de gases e impedindo a incrustação 

biológica nas paredes dos tubos. O controle de temperatura era feito por 

pulverização de água. Com A. platensis, foi alcançada uma produtividade 

média volumétrica de 0,9 g.L-1 por dia. O sistema operou com estabilidade 

notável. O custo de uma unidade de 120 litros deste tipo foi estimado em cerca 

de 150 Euros (TREDICI, 1999). 

 



 

 

 

 

31 

2.2.2.2 – Fotobiorreatores Planos 

 

Câmaras de cultura planas e PBR lisos têm sido frequentemente 

utilizados para o cultivo de microrganismos fototróficos em laboratório, porque 

facilitam muito a medição de irradiância na superfície da cultura. Apesar da sua 

aparente simplicidade, o desenvolvimento destes envolve muita pesquisa e 

engenharia. Alguns destes sistemas têm sido utilizados para o cultivo em 

massa de algas (TREDICI, 1999). 

 A primeira unidade de PBR plano concebida para a produção em massa 

de algas foi tipo “bandeja” utilizada por Milner (1953) para crescimento de 

Chlorella em uma camada fina turbulenta.  

Pesquisas realizadas na Itália, Alemanha e Israel indicaram que reatores 

planos verticais representam sistemas de cultivo muito promissores. Painéis 

planos elevados podem ser orientados e inclinados em ângulos ideais para a 

exposição máxima em radiação direta. Como demonstrado por Tredici e Chini 

(1997) e por Richmond (1999), em latitudes intermediárias, grandes ângulos no 

inverno (cerca 60o) e baixos ângulos no verão (cerca de 30o) maximizam a 

produtividade por unidade de volume e por unidade de superfície iluminada do 

reator. Por outro lado, estes sistemas podem ser inclinados de modo a reduzir 

assim a quantidade de energia radiante que incidi sobre a superfície da cultura. 

Isto aumenta a eficiência de conversão de luz e a produtividade por unidade de 

área de terreno. Em contraste com os reatores horizontais, toda a superfície 

das placas é iluminada. A superfície frontal recebe radiação direta, já a 

superfície da parte traseira, bem como as paredes laterais, é iluminada por um 

fluxo bastante homogêneo e de fótons de baixa energia, feita essencialmente 

de luz difusa e refletida, muito eficaz para a fotossíntese. Com isso, nota-se 

que painéis planos apresentam um alto grau de flexibilidade. O borbulhamento 

de ar pode ser adotado, obtendo-se uma mistura eficiente e a desgaseificação 

da cultura. A utilização eficiente do CO2 pode ser feita, desde que o sistema de 

aspersão seja em pequenas bolhas para que se possa aumentar transferência 

de massa (RICHMOND, 2004). 

 



 

 

 

 

32 

 Painéis Alveolares Planos 

No final de 1980, dois grupos de trabalho, de forma independente, na 

França e na Itália, introduziram os painéis alveolares no cultivo de algas. Estes 

sistemas são construídos a partir de lâminas comercialmente disponíveis de 

PVC transparente, de policarbonato ou polimetil metacrilato particionados 

internamente para formar canais estreitos chamados alvéolos.  

No Centre d' Etudes Nucle'aires de Grenoble (França), Ramos de Ortega 

e Roux (1986) fizeram experimentos com painéis de dupla camada de PVC 

transparente de 6 m de comprimento, 0,25 m de largura e 4 cm de espessura, 

para o cultivo de Chlorella. As placas foram colocadas horizontalmente sobre o 

terreno; a camada superior de canais foi utilizada para o crescimento de algas, 

a mais baixa para a termorregulação. A suspensão de cultura foi circulada 

através de uma bomba. A produtividade de 24 g.m-2 por dia foi alcançada 

durante o verão com unidades de 1,5 m2 de área de superfície. 

Em 1988, Tredici e colaboradores, na Universidade de Florença, 

introduziram a ideia de construir reatores verticais planos de 16 mm de 

espessura de folhas alveolares comercialmente disponíveis, 95% 

transparentes. Os canais do painel e, consequentemente, o fluxo de cultura, 

correm paralelos ao solo e uma bomba foi usada para fazer circular a 

suspensão, uma concepção posteriormente adotada na Alemanha por Pulz e 

Scheibenbogen. No mesmo ano, o grupo de Florença começou a efetuar 

experiências com um desenho diferente, no qual o painel vertical (Figura 2.14) 

tinha os canais perpendiculares ao solo. A mistura e desoxigenação da cultura 

foram realizadas com o borbulhamento de ar na parte inferior do reator 

(TREDICI et al., 1991). As paredes internas que formam os alvéolos foram 

removidas a partir das seções superior e inferior do painel, para assegurar a 

comunicação livre da suspensão de cultura em todo o volume do painel. Esta 

última versão foi chamada de painel vertical alveolar (PVA) e tem sido 

amplamente utilizada por este grupo para o cultivo ao ar livre de microalgas e 

cianobactérias (TREDICI et al., 1991; TREDICI; MATERASSI, 1992; TREDICI; 

CHINI, 1997, 1998). Devido à sua alta relação s/v (160 m-1), nas placas 
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alveolares atingiram-se elevadas produtividades volumétricas de A. platensis (> 

2 g.L-1 por dia) e alcançaram-se concentrações elevadas de células (4-6 g.L-1).  

 

 

Figura 2.14: Exemplo de fotobiorreator plano (Foto de IOWA EPSCOR). 

 

Quando colocado próximo à horizontal (5o), no entanto, estes sistemas 

alcançam produtividades de área mais baixas (cerca de 24 g.m-2 por dia) sendo 

comparáveis aos reatores tubulares (cerca de 28 g.m-2 por dia). O melhor 

desempenho do último foi atribuído ao fato de que, reatores tubulares, ao 

contrário dos sistemas de superfície plana, permitem a diluição da luz, 

reduzindo assim o efeito negativo de saturação de luz e fotoinibição ao meio-

dia (TREDICI; CHINI, 1998). 

O painel plano desenvolvido em Florença foi melhorado por dois grupos 

de trabalho de forma independente, um na Alemanha e outro em Israel. Na 

Alemanha, Pulz e Scheibenbogen (1998) utilizaram painéis alveolares verticais 

de 32 mm de espessura, em que a direção do fluxo era horizontal, a circulação 
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era feita por uma bomba. Os painéis foram colocados a 20 cm de distância 

para formar a estrutura do PBR que foi escalado até o tamanho comercial. 

Os principais problemas encontrados foram a dificuldade em manter um 

fluxo turbulento adequado no reator, acúmulo de oxigênio (até 30-40 mg.L-1 na 

saída do circuito) e incrustações. O principal mérito desses reatores 

desenvolvidos na Alemanha, além de seu alto grau de desenvolvimento 

técnico, é que as linhas paralelas de placas foram compactadas em conjunto 

para que uma área de superfície de cerca de 500 m2 iluminado pudesse ser 

configurado em uma área de terreno de 100 m2. Este projeto pode parecer 

pouco robusto, à primeira vista, uma vez que nesta configuração os painéis 

fazem sombra uns nos outros reduzindo significativamente a produtividade 

volumétrica. No entanto, apesar da disposição compacta e as condições 

climáticas desfavoráveis da Alemanha, produtividades diárias de 1,3 g.L-1 e 28 

g.m-2 de superfície do painel iluminado, o que corresponde a uma produção 

máxima de 130 g.m-2 área de terreno por dia, foram reportadas para Chlorella 

sp. (PULZ; SCHEIBENBOGEN, 1998). Estas produtividades por área parecem 

excessivas e muito provavelmente o cálculo subestime os efeitos periféricos, 

não incluídos devidamente. Deve notar-se, no entanto, que a disposição 

adotada na série de PBR compactada permite uma diluição quíntupla de 

radiação solar na superfície da cultura, um efeito chamado de laminação, o que 

aumenta a eficiência da conversão de radiação solar em biomassa 

(CARLOZZI, 2000; RICHMOND; ZHANG, 2001).  

Alguns reatores alveolares também apresentam algumas desvantagens. 

Depois de alguns meses de uso, os painéis alveolares podem vazar nas 

junções coladas, as inúmeras paredes internas favorecem o crescimento na 

parede, pode causar danos nas células frágeis e são necessárias muitas 

unidades para expandir o sistema para o tamanho comercial. 

 

 Placas de vidro 

Em meados da década de 1990, Hu, Guterman e Richmond (1996) 

desenvolveram um fotobiorreator modular inclinado constituído por uma série 

de câmaras de vidro plano de 0,7 m de altura e 0,9 m de comprimento, 
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conectados em cascata e inclinadas num ângulo adequado para maximizar a 

captura de radiação solar. Mistura por borbulhamento de ar foi testada por meio 

de dois tubos perfurados funcionando horizontalmente ao longo de todo o 

comprimento do reator, um na parte inferior e o outro na metade. Depois de ter 

otimizado a mistura e a densidade populacional, os autores obtiveram 

produtividades máximas de cerca de 50 g.m-2 por dia. Quando as superfícies 

laterais e traseiras dos painéis, que receberam apenas radiação refletida e 

difusa, foram cobertas, a produtividade diminuiu em 25%, 30% e cerca de 55% 

em inclinações de 30o , 60o e 90o, respectivamente, confirmando o importante 

papel desempenhado pela luz difusa e refletida em sistemas elevados. 

Usando painéis de vidro com um caminho de luz entre 1,3-17 cm, Zou e 

Richmond (1999) e Richmond e Zhang (2001) elucidaram a influência do 

caminho de luz sobre a produtividade em culturas de Nannochloropsis sp. 

Como esperado, quanto mais curto o caminho da luz, maior a produtividade 

volumétrica. Em contraste, a produtividade de área, tal como foi reportado com 

A. platensis, exibiram uma curva ótima em relação ao caminho de luz, com a 

mais alta produtividade alcançada em um reator de 10 cm de espessura. 

Assim, fazendo variar a espessura do painel, a influência do percurso de luz 

sobre a produtividade pode ser investigada e um importante resultado pôde ser 

obtido, fornecendo um trajeto de luz preciso em que a produtividade em área é 

máxima. O caminho de luz ideal muda com as espécies de microalgas 

cultivadas.  

Esse tipo de PBR foi otimizado para a produção em massa de baixo 

custo de Nannochloropsis sp. (ZHANG et al., 2001). Uma unidade de 500 l 

deste tipo, com um percurso de 10 cm de luz, construído por meio de colagem 

em conjunto duas placas de vidro de 200 cm de comprimento, 110 cm de 

altura, 1 cm de espessura. Para evitar que o vidro quebre, divisórias verticais 

foram coladas entre as paredes frontais e traseiras do reator. A mistura foi feita 

por injeção de ar comprimido através de um tubo perfurado que se estende por 

toda a parte inferior do reator. O resfriamento foi feito por meio de aspersores 

ao longo da parte superior do reator. A produtividade variou entre 10 (no 

inverno) e 14,2 (no verão) g.m-2 de superfície iluminada da placa por dia. Para 
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uma unidade deste tipo com 2000 litros, o custo do investimento foi calculado 

em cerca de 4 Euros por litro (ou 200 Euros por metro quadrado de superfície 

do reator iluminado), um dos mais baixos disponíveis hoje para os sistemas 

fechados de médio e grande porte. Uma análise dos custos de produção 

revelou que o custo da biomassa de Nannochloropsis sp. produzida num reator 

deste tipo de 2000 litros varia entre 55 e 120 Euros por quilo de peso seco, 

sendo que o maior custo seria destinado para mão de obra. 

Placas planas de vidro parecem superiores aos painéis alveolares. O 

vidro é altamente transparente, fácil de limpar e resistente às intempéries. 

Usando placas de vidro, os reatores com qualquer caminho ótico desejado 

pode ser montado e adaptado para atender às necessidades específicas de 

quaisquer espécies de algas. Painéis de vidro também têm algumas 

desvantagens, como, excesso de peso (são necessárias folhas de vidro de 

espessura de cerca de 1 cm para suportar uma coluna de água de 100 cm), 

fragilidade e alto custo (RICHMOND, 2004).  

 

2.2.2.3 – Cilindros Verticais e Mangas 

 

Reatores tubulares verticais (ou reatores de coluna) são sistemas 

simples em que a mistura é obtida através da injeção de ar comprimido. Vários 

PBR verticais tubulares foram desenvolvidos após a primeira concepção de 

Cook (1950) na Universidade de Stanford, na Califórnia no final de 1940. Estas 

primeiras unidades eram constituídas de colunas de vidro de 1,8 m de altura e 

10 cm de diâmetro, estreitas na parte inferior para impedir a sedimentação de 

algas. A máxima produtividade volumétrica "indoor" de Chlorella sp. foi 0,48 

g.L-1 por dia. Ao ar livre, a produtividade média de Chlorella sp. foi de 0,28 g.L-1 

por dia, com um máximo de 0,35 g.L-1 por dia. O menor valor para 

produtividade exterior foi explicada pelo fato de que os reatores verticais estão 

sempre em um grande ângulo para os raios do sol, sendo assim, uma 

quantidade substancial de energia solar é refletida e não está disponível para o 

crescimento da cultura. 
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As colunas verticais rígidas, tipicamente 2- 2,5m de altura e 30-50 cm de 

diâmetro, que são amplamente utilizados em viveiros para a produção de 

biomassa de algas para alimentar os estágios larvais de bivalves e peixes 

marinhos, devem ser incluídas nesta categoria. Mais vulgarmente, esses 

sistemas são feitos de folhas de fibra de vidro translúcido em forma de 

cilindros. O ar é borbulhado na parte inferior do cilindro com o cultivo para 

favorecer a mistura deste. A iluminação é fornecida tanto por luz artificial 

quanto por luz natural. 

Um reator vertical, descartável pode ser facilmente construído cortando 

um comprimento apropriado de tubos de polietileno transparente e selando a 

quente as extremidades. A cultura é misturada por borbulhamento de ar a partir 

do fundo. Esses reatores são usados “indoor” com iluminação artificial 

(lâmpadas fluorescentes geralmente montadas verticalmente) ou ao ar livre sob 

a luz solar. Esse tipo de reator tem uma vida relativamente curta devido à 

incrustação biológica, mas são baratos e de fácil substituição. Reatores desse 

tipo com 2 metros de comprimento, feitos de polietileno transparente selado na 

parte inferior e pendurados em uma estrutura de ferro têm sido usados para 

crescer Porphyridium sp.e Dunaliella sp. ao ar livre, no Instituto de Pesquisa 

Aplicada (Beer-Sheva, Israel) (Figura 2.15), obtendo uma produtividade 

significativamente maior em relação às lagoas abertas (COHEN, E.; ARAD 

MALIS, 1989). Os principais inconvenientes dos reatores tipo saco são a 

relação superfície/volume (s/v) relativamente baixa e o crescimento nas 

paredes. 

Cilindros verticais iluminados a partir do interior, o que pode ser 

considerada uma variante do reator anular concebido por Juttner (1982), têm 

sido propostos para a produção de microalgas marinhas em incubadoras. 

Cilindros iluminados internamente normalmente atingem altas produtividades 

volumétricas e têm maior eficiência de utilização da luz em comparação com 

colunas completamente preenchidas, uma vez que o fluxo de fótons fornecido é 

completamente aproveitado pela cultura. Um reator anular vertical com 

iluminação interna foi desenvolvido na Universidade de Florença por Tredici  

(2004). O reator consiste de dois cilindros de 2 m de altura, com diâmetros 
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diferentes colocados um dentro do outro, de modo a formar uma câmara de 

cultura anular, com 3-5 cm de espessura e 120-150 l em volume. Uma mistura 

de ar e de CO2 é injetada na parte inferior da câmara anular para permitir a 

mistura e para trocas gasosas. Para operar o reator com iluminação artificial, 

lâmpadas são colocadas dentro do cilindro interno (RICHMOND, 2004). 

 

 

Figura 2.15: Exemplo de cilindros verticais descartáveis (Foto de 

STELR). 

 

2.2.3 - Vantagens e Desvantagens 

 

A escolha de um modelo de cultivo é feita através da avaliação de 

alguns pontos cruciais como o produto final (biodiesel, ração humana, ração 

animal, fármacos e etc), investimento e produtividade. A Tabela 2.1 resume os 

principais fatores e compara estes fatores entre um cultivo em fotobiorreator e 

em sistema aberto. 
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Tabela 2.1: Comparação entre fotobiorreatores e sistemas abertos 

(adaptado de GUIMARÃES, 2012). 

Item de comparação Fotobiorreator Sistemas abertos 

Controle de contaminação Fácil Difícil 

Controle de processo Fácil Difícil 

Controle de espécies Fácil Difícil 

Agitação Uniforme Baixa 

Razão área/volume Alto (20-200 m-1) Baixo (5-10 m-1) 

Concentração celular Alto Baixo 

Investimento Alto Baixo 

Custo de operação Alto Baixo 

Eficiência de utilização 
luminosa 

Alta Baixa 

Controle de temperatura Alcançável Difícil 

Produtividade 
Alta (3-5 vezes 

maior) 
Baixa 

Tensão hidrodinâmica sobre 
as células 

Baixa-alta Muito baixa 

Evaporação Baixa Alta 

Controle de transferência 
gasosa 

Alto Baixo 

 

2.3 – Concentração/Colheita 

 

Todo o processamento a jusante de culturas de microalgas envolve uma 

ou mais etapas de separação sólido-líquido. A biomassa pode precisar ser 

separada do meio de cultura, ou os restos celulares removidos na sequência 

de ruptura celular para a liberação de metabolitos de interesse. A biomassa é 

geralmente colhida por sedimentação, centrifugação ou filtração, às vezes 

exigindo uma etapa de floculação adicional. Gudin e Therpenier (1986) 

relataram que a recuperação de células de microalgas é responsável por pelo 

menos 20-30% do custo total de produção. O problema é devido à uma 

combinação da pequena dimensão das microalgas (3 ~ 30 mm) e a sua, 

geralmente, baixa concentração no meio de cultura (RICHMOND, 2004). 

A pesquisa dos métodos de colheita de microalgas provavelmente se 

manterá ativa. E, apesar de um método de colheita universal não existir, a 

experiência tem demonstrado que, para todas as espécies de microalgas, é 

possível desenvolver um método adequado tendo, assim, um sistema de 
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colheita econômica específico para cada tipo de microalga. Além disso, cada 

sistema de produção e produto desejado exige um processo de colheita 

otimizado e adaptado que atenda às necessidades do organismo e das etapas 

de processamento posteriores à colheita (GUDIN; CHAUMONT, 1991). 

 

2.3.1 – Floculação 

 

Floculação é o agregamento de um conjunto de células em uma massa 

através da adição de polímeros. Células de microalgas agregadas oferecem 

vantagens, facilitando a separação destas. Agregação como resultado do 

ajuste do pH ou adição de eletrólito é considerada uma coagulação, ao passo 

que a agregação, como resultado da adição de polímero é denominada 

floculação (MACKAY, 1996; BOONAERT et al., 1999). 

Substâncias químicas reduzem a carga da superfície das células e 

formam aglomerados que melhoram o processo de agrupamento e 

sedimentação. Duas grandes forças estão envolvidas. A grandes distâncias, a 

repulsão eletrostática domina (células negativas repelem outras células 

carregadas negativamente). A distâncias muito curtas, no entanto, ocorre 

atração intermolecular ou forças de Van der Waals. Esta força é grande em 

comparação com as forças eletrostáticas, mas ela atua sobre um alcance muito 

curto. Coagulantes podem ser usados para reduzir as forças eletrostáticas 

repulsivas, aumentando, desse modo, a distância à qual a atração pode 

ocorrer. 

A adição de coagulantes contendo cátions bivalentes ou trivalentes pode 

reduzir a carga negativa da superfície das células, precipitando células 

adicionais. A redução da repulsão eletrostática é devido à redução da carga de 

superfície em células negativas com sais como: cloreto férrico (FeCl3), sulfato 

de alumínio ou alúmen (AI2(SO4)3) e sulfato férrico (Fe2(SO4)3). A eficiência dos 

eletrólitos na indução da coagulação de células em suspensão é normalmente 

expressa pela concentração necessária para conseguir uma coagulação 

rápida, chamado de concentração crítica de coagulação. Essa eficiência 

aumenta com o aumento da valência do contra-íon (RICHMOND, 2004). 



 

 

 

 

41 

A colheita de células de microalgas por floculação é mais conveniente do 

que por métodos convencionais, tais como centrifugação ou filtração, uma vez 

que permite que grandes quantidades de cultura sejam tratadas. Os produtos 

químicos e o processo de floculação são, no entanto, dispendioso, sendo 

apenas ligeiramente mais barato do que a centrifugação. Para aplicações de 

produtos de química fina, a floculação é considerada um pré - tratamento 

anterior a outras operações (por exemplo, centrifugação). No caso da 

aquicultura, floculação por ajuste de pH é muito usada. Apesar da floculação 

ser considerada o método mais adequado para a colheita de biomassa de 

microalgas, este método envolve desvantagens econômicas ou técnicas, tais 

como: um alto custo de energia, toxicidade do floculante, ou não- viabilidade de 

ampliação (HEE-MOCK et al., 2001).  

 

2.3.2 – Centrifugação 

 

Quase todos as espécies de microalgas podem ser separados do meio 

de cultura por centrifugação. A centrífuga é, basicamente, um tanque de 

sedimentação, com a força gravitacional forçada para aumentar a taxa de 

sedimentação. Avanços na tecnologia de obtenção de aços estruturais, 

resistentes à corrosão, tornaram possível o uso de centrífugas com altas 

velocidades para separação de sólidos de baixa densidade em processos em 

grande escala. A fácil limpeza e a possibilidade de centrífuga esterilizáveis, 

fizeram da centrifugação uma das principais opções para a concentração da 

biomassa de microalgas.  

O tempo de residência da biomassa no campo centrífugo depende da 

taxa de sedimentação da biomassa e da distância de sedimentação da 

biomassa. O tempo de permanência pode ser aumentado por meio da redução 

da razão de alimentação na centrífuga, aumentando, assim, a recuperação de 

biomassa (MACKAY, 1996). 

Três tipos de centrífugas podem ser utilizados na concentração das 

microalgas: centrífuga tubular, centrífuga de disco e centrífuga decanter, 

dependendo das faixas de tamanho de partículas.  



 

 

 

 

42 

A centrífuga tubular atinge altos valores de força g, que permite boa 

desidratação, mas a capacidade é muito limitada. Este tipo de centrífuga é 

normalmente usada com pequenos volumes e para cultivos diluídos, como por 

exemplo, na escala de bancada. 

Centrífugas de disco operam de diferentes formas, dependendo se os 

sólidos são retidos ou descarregados e do mecanismo de descarga de sólidos. 

As características gerais são: ângulo dos discos; distância de sedimentação; 

força centrífuga (ou força g); teor de biomassa na alimentação. Em alguns 

casos, a válvula de descarga pode ser aberta periodicamente para controlar o 

teor de umidade da biomassa (MACKAY, 1996). 

A centrífuga decanter é mais utilizada para lamas com alto teor de 

biomassa (5-80% v/v). Centrífugas decanter de rolagem (centrífugas parafuso) 

consistem em um corpo sólido, cônico em uma extremidade, e um parafuso 

helicoidal bem ajustado, que gira a uma baixa velocidade diferencial. As forças 

g são menores e a qualidade do meio separado da biomassa normalmente não 

é tão boa quanto das centrífugas de discos (MACKAY, 1996). 

A velocidade das partículas obtida numa centrífuga em particular em 

comparação com a velocidade de sedimentação, que iria ocorrer sob a 

influência da gravidade, caracteriza a eficácia de centrifugação. A taxa de 

sedimentação de uma determinada centrífuga pode ser aumentada com o 

aumento da velocidade de centrifugação (parâmetro mais utilizado para 

controle) e depende do diâmetro das partículas, da diferença de densidade 

entre as partículas e líquido e da viscosidade do líquido de suspensão.  

A centrifugação muitas vezes é considerada como o método de colheita 

de microalgas preferencial (BENEMANN et al., 1980; MOHN, 1980; 

RICHMOND; GROBBELAAR, 1986), especialmente para aumentar a vida de 

prateleira do concentrado de microalgas (D' SOUZA et al., 2000; HEASMAN et 

al., 2000). Porém, apesar da centrifugação das suspensões de microalgas ser 

bastante eficiente, dependendo da espécie, do tipo de cultivo e da escala, 

também pode ser de custo elevado e responsável por danos às células. Sendo 

assim, antes de adotar a centrifugação como método de concentração, é 
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preciso avaliar o processo e a destinação que será dada à biomassa 

(RICHMOND, 2004). 

 

2.3.3 – Microfiltração e ultrafiltração 

 

A microfiltração de baixo corte pode ser uma solução alternativa para a 

concentração de biomassa, principalmente de espécies frágeis 

(PETRUSEVSKI et al., 1995). Filtração tangencial tem muitas vantagens sobre 

a filtração convencional (MEINDERSMA; AUGERAUD; VERGOSSEN, 1997), 

centrifugação e processos de sedimentação e floculação. 

A microfiltração é geralmente utilizada para a colheita da biomassa e a 

ultrafiltração no isolamento de metabolitos produzidos. Ambos os métodos 

baseiam-se em filtros de membrana porosa. A diferença fundamental entre as 

duas operações é a faixa de tamanho de partículas tratadas. 

Note-se que os sistemas de ultrafiltração e microfiltração industrial são 

fisicamente e funcionalmente semelhantes. Os fundamentos teóricos destas 

duas operações também são equivalentes. O volume de solvente por unidade 

de área por unidade de tempo (velocidade do meio) através de uma membrana 

é proporcional à pressão aplicada (pressão transmembranar).  

Para a centrifugação, os principais custos são a depreciação e 

manutenção; para filtração de fluxo tangencial os custos de substituição de 

membrana e de bombeamento predominam. De acordo com a regra 

estabelecida pelo MACKAY e SALUSBURY (1988), para produção em larga 

escala (> 20.000 litros), a centrifugação pode ser mais atraente, enquanto que 

em pequena escala (< 2.000 litros), a microfiltração de fluxo tangencial pode 

ser uma melhor escolha. 

 

2.4 – Biodiesel 

 

Segundo a resolução Nº 45 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis), DE 25.8.2014 - DOU 26.8.2014, o Biodiesel é um 

combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, 

produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, 
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de gorduras de origem vegetal ou animal, que deve atender à especificação 

contida no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução. 

Todo o biodiesel do país, para ser comercializado, deve passar por uma 

série de testes comprovando sua qualidade. Para isso, o biodiesel deve se 

enquadrar nos critérios da Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2: Especificação do Biodiesel. (Fonte: ANP- Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE MÉTODO 

ABNT 
NBR 

ASTM 
D 

EN/ISO 

Aspecto - LII (1) 
(2) 

- - - 

Massa específica a 
20º C 

kg/m³ 850 a 
900 

7148 

14065 

1298 

4052 

EN ISO 
3675 

EN ISO 
12185 

Viscosidade 
Cinemática a 40 ºC 

mm²/s 3,0 a 
6,0 

10441 445 EN ISO 
3104 

Teor de água, máx. mg/kg 200,0 
(3) 

- 6304 EN ISO 
12937 

Contaminação 
Total, máx. 

mg/kg 24 15995 - EN 12662 
(5) 

Ponto de fulgor, 
mín. (4) 

ºC 100,0 14598 93 EN ISO 
3679 

Teor de éster, mín % massa 96,5 15764 - EN 14103 
(5) 

Cinzas sulfatadas, 
máx. (6) 

% massa 0,020 6294 874 EN ISO 
3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 15867 5453 EN ISO 
20846 

EN ISO 
20884 

Sódio + Potássio, 
máx. 

mg/kg 5 15554 

15555 

15553 

15556 

- EN 14108 
(5) 

EN 14109 
(5) 

EN 14538 
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(5) 

Cálcio + Magnésio, 
máx. 

mg/kg 5 15553 

15556 

- EN 14538 
(5) 

Fósforo, máx. (7) mg/kg 10 15553 4951 EN 14107 
(5) 

EN 16294 
(5) 

Corrosividade ao 
cobre, 3h a 50 ºC, 
máx. (6) 

- 1 14359 130 EN ISO 
2160 

Número Cetano (6) - Anotar - 613 

6890 
(8) 

EN ISO 
5165 

Ponto de 
entupimento de 
filtro a frio, máx. 

ºC (9) 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez, 
máx. 

mg 
KOH/g 

0,50 14448 

- 

664 

- 

EN 14104 
(5) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 15771 

15908 
(5) 

- 

6584 
(5) 

- 

EN 14105 
(5) 

EN 14106 
(5) 

Glicerol total, máx. 
(10) 

% massa 0,25 15344 

15908 
(5) 

6584 
(5) 

- 

EN 14105 
(5) 

Monoacilglicerol, 
máx. 

% massa 0,7 15342 
(5) 

15344 

15908 
(5) 

6584 
(5) 

EN 14105 
(5) 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 15342 
(5) 

15344 

15908 
(5) 

6584 
(5) 

EN 14105 
(5) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 15342 
(5) 

15344 

15908 
(5) 

6584 
(5) 

EN 14105 
(5) 
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Metanol e/ou 
Etanol, máx. 

% massa 0,20 15343 - EN 14110 
(5) 

Índice de Iodo g/100g Anotar - - EN 14111 
(5) 

Estabilidade à 
oxidação a 110 ºC, 
mín. (11) 

h 8 - - EN 14112 
(5) 

EN 15751 
(5) 

 

Nota: 

(1) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. Em caso 

de disputa, o produto só poderá ser considerado como não especificado no Aspecto, caso os 

parâmetros teor de água e/ou contaminação total estejam não conformes. 

(2) Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade no Aspecto, 

deverão ser realizadas as análises de teor de água e contaminação total. O produto será 

reprovado caso pelo menos um desses dois últimos parâmetros esteja fora de especificação. 

(3) Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade, será admitida 

variação de +50 mg/kg no limite do teor de água no biodiesel para o produtor e de +150 mg/kg 

para o distribuidor. 

(4) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130 ºC, fica 

dispensada a análise de teor de metanol ou etanol. 

(5) Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não 

previstos no método e rota de produção etílica. 

(6) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes 

da Tabela de Especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados à ANP 

pelo Produtor de biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre e, 

em caso de neste período haver mudança de tipo de material graxo, o Produtor deverá analisar 

número de amostras correspondente ao número de tipos de materiais graxos utilizados. 

(7) Em caso de disputa, deve ser utilizado o método EN 14107 como referência. 

(8) O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para 

determinação do número de cetano. 

(9) Limites conforme Tabela II (Anexo). Para os estados não contemplados na tabela o 

ponto de entupimento a frio permanecerá 19 ºC. 

(10) Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 15344, 

ASTM D6584 ou EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25% em massa. Para biodiesel 

oriundo de material graxo predominantemente láurico, deve ser utilizado método ABNT NBR 

15908 ou ABNT NBR 15344, sendo aplicável o limite de 0,30% em massa. 

(11) O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento do 

combustível. 
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Estes parâmetros são testados e um laudo é emitido por laboratórios 

certificados e autorizados pela ANP.  

A produção de biodiesel também é autorizada e fiscalizada pela ANP. 

Este pode ser produzido por diversas vias. Apesar de ter como principal rota a 

transesterificação, o biodiesel também pode ser produzido por 

hidroesterificação. 

 

2.4.1 – Transesterificação 

 

Na reação de transesterificação (Figura 2.16) o triglicerídeo reage com 

um álcool simples, metanol ou etanol, formando biodiesel (ésteres metílicos ou 

etílicos) e glicerol. 

 

 

Figura 2.16: (a) Equação geral para uma reação de transesterificação; 

(b) Equação geral da transesterificação de um triglicerídeo (FERRARI; 

OLIVEIRA; SCABIO, 2005). 

 

A fim de deslocar o equilíbrio para um máximo rendimento de biodiesel, 

devido ao caráter reversível da reação, e permitir a formação de uma fase 

separada de glicerol, o álcool é adicionado em excesso.  
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Nesta reação podem ser utilizados catalisadores básicos (NaOH, KOH, 

carbonatos ou alcóxidos), ácidos (HCl, H2SO4 e HSO3-R), enzimas (lipases) ou 

fluidos supercríticos. A transesterificação ocorre de maneira mais rápida na 

presença de um catalisador básico do que na presença da mesma quantidade 

de um catalisador ácido. Além disso, observa-se maior rendimento e 

seletividade, além de apresentar menores problemas relacionados à corrosão 

dos equipamentos. Sendo assim, catálise básica homogênea é a mais 

empregada industrialmente (ENCARNAÇÃO, 2007; KUSDIANA; SAKA, 2001; 

TAPANES, 2008). 

 

2.4.2 – Hidroesterificação 

 

A hidroesterificação é um processo que envolve uma etapa de hidrólise 

seguida de uma etapa de esterificação (Figura 2.17). 

 

 

Figura 2.17: Esquema das reações de hidrólise e esterificação. 

 

O processo permite o uso de qualquer matéria-prima graxa 

independente da acidez e da umidade, como óleo de fritura usado, borras 

ácidas de refino de óleos, dentre outras. Este é um grande diferencial quando 

comparado ao processo convencional de transesterificação que gera sabão, se 

tiver ácido graxo livre no meio reacional, afetando o rendimento dessas plantas 

e dificultando a separação biodiesel/glicerina.  
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A hidrólise consiste numa reação química entre a gordura ou o óleo com 

a água, gerando glicerina e ácidos graxos. O produto final da hidrólise possui 

acidez superior a 99%. Nesta reação, obtém-se uma glicerina muito mais pura 

que a glicerina produzida na transesterificação.  

Após a hidrólise, a glicerina é removida e os ácidos graxos gerados são 

então esterificados com um álcool que “neutraliza” a acidez presente, gerando-

se biodiesel. Este biodiesel é gerado com elevada pureza, sem necessidade de 

etapas de lavagem, diminuindo a geração de efluentes e consumo de 

compostos químicos. Nesta reação também é formada, como subproduto, 

água, que pode retornar para o processo de hidrólise (LIMA, 2007; 

ENCARNAÇÃO, 2007). 

 

 

Capítulo 3 – MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 – Sistema de Cultivo 
 

Depois de identificadas na revisão bibliográfica as vantagens e 

desvantagens dos diferentes sistemas de cultivo e avaliando as condições e 

localização da área disponível para sua instalação, a escolha foi pelo 

fotobiorreator de placas planas verticais, comumente conhecido como 

“fotobiorreator tipo janela”. 

É impossível tomar uma decisão pensando no modelo de cultivador ideal 

para o cultivo de qualquer espécie de microalga com altos rendimentos e 

baixos custos. A decisão mais acertada dependerá fundamentalmente do foco 

das pesquisas que se pretendem realizar nesse cultivador, visando um sistema 

aperfeiçoado para um aumento de escala, e da aplicação da biomassa que 

será produzida. 

Neste caso, pretendeu-se montar um sistema que seja robusto, que 

permita o cultivo da maioria das espécies de microalga, que facilite a atuação 

sobre as condições de cultivo com o objetivo de direcionar o metabolismo das 

microalgas cultivadas para a produção de lipídeos, compostos de interesse 

para biodiesel, e o controle de variáveis operacionais, tais como: temperatura e 

pH (por injeção de CO2). Este último com o objetivo de desenvolver estudos na 
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área ambiental, seja por aproveitamento do CO2 emitido por indústrias 

altamente poluidoras ou para purificação de biogás. Em todos os cultivos a 

temperatura foi controlada e mantida em 30 ºC e o pH  foi controlado e mantido 

em 8.  

O trabalho iniciou com a proposta de construir de um fotobiorreator 

protótipo, conforme descrito no item 3.1.1, que foi aperfeiçoado e validado com 

diferentes cultivos de diferentes espécies e avançou para a apresentação do 

fluxograma completo do sistema de cultivo, formado principalmente por: 3 

módulos paralelos de 10 fotobiorreatores em série, cada um dos módulos com 

sistema de recirculação, controle de pH e controle de temperatura. As 

facilidades auxiliares também foram contempladas neste fluxograma (tanques 

de preparo de meio de cultivo e sistemas de concentração da biomassa).  

 

3.1.1- Fotobiorreatores 
 

O desenho do primeiro protótipo foi desenvolvido em conjunto com os 

pesquisadores da gerência de Biotecnologia (PDEDS/BIO) do CENPES. A 

figura 3.1 mostra o fotobiorreator tipo janela proposto e construído. 

 

 

Figura 3.1: Primeiro protótipo de fotobiorreator tipo janela em teste com 

água.  
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O primeiro protótipo de fotobiorreator tipo janela foi construído com vidro 

com dimensões de 120 cm de largura x 10 cm de espessura x 80 cm de altura 

(96 litros). O design proposto se justifica pela: 

 Alta relação área x volume tangente a exposição à luz; 

 Pequena espessura do vidro (5 mm) que permite uma boa 

penetração da luz; 

 Baixo custo em relação ao volume; 

 Baixo custo de manutenção;  

 Manutenção relativamente fácil; 

 Controle da injeção de ar e da circulação de cultivo; 

 Injeção de CO2 atrelada ao controle de pH; 

 Durabilidade do vidro. 

 

A proposta inicial foi aperfeiçoada de acordo com os problemas 

identificados nos diversos testes realizados no fotobiorreator protótipo, 

conforme descrito no capítulo de resultados, e foi validada com diferentes 

culturas microalgais. A partir dos experimentos realizados no fotobiorreator 

protótipo foi possível definir o tipo de bomba a ser utilizada no sistema de 

recirculação e os demais equipamentos que compõem os sistemas de controle 

de pH e temperatura. Somado a isto, estas experiências constituíram a base 

para a apresentação do fluxograma do sistema de cultivo que foi montado na 

Unidade Piloto do Laboratório de Tecnologias Verdes – GreenTec / EQ / UFRJ.  

 

3.2 – Espécies Cultivadas 
 

A espécie salina Dunaliella tertiolecta foi cultivada, em meio F/2 

modificado (GUILLARD; RYTHER, 1962; GUILLARD, 1975), durante os testes 

iniciais realizados no fotobiorreator protótipo de aproximadamente 96 litros. A 

escolha desta linhagem deveu-se ao interesse em propor um sistema de cultivo 

robusto, que permitisse o cultivo de qualquer microalga. Sabe-se que células 

do gênero Dunaliella não possuem parede celular, a célula é envolta somente 

por uma fina membrana plasmática (USSAMI, 2007). A falta de uma parede 
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celular torna a célula mais frágil, dificultando o cultivo. Dessa forma, 

fotobiorreatores desenhados para a reprodução desta linhagem estarão 

preparados para o cultivo de qualquer outra microalga. 

Concluída a etapa de seleção dos equipamentos que compõem os 

diferentes sistemas dos fotobiorreatores (bombas de recirculação e resfriadores 

de controle de temperatura) outras espécies de água doce foram cultivadas no 

protótipo com o objetivo de identificar e solucionar os problemas de 

funcionalidade do fotobiorreator. 

Entre as linhagens cultivadas encontram-se: Monoraphidium sp. (MORF-

1), Ankistrodesmus sp. (ANRF-1) e Scenedesmus sp. (SCIB-1). Estas cepas 

foram fornecidas pelo Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de 

Cianobactérias (LETC) do Instituto de Biofísica da UFRJ, após identificá-las 

como linhagens promissoras na produção dos lipídeos de interesse para 

produzir biodiesel, ou seja, lipídeos convertíveis a biodiesel. Esta seleção foi 

conduzida através de experimentos de triagem, utilizando meio ASM-1 

(GORHAM et al.,1964). 

Todos as cepas inoculadas no fotobiorreator protótipo foram 

previamente cultivadas em garrafões transparentes de 20 litros (Figura 3.2), 

mantidos com agitação constante, por meio de aeração, com um fluxo de ar 

atmosférico de 4 L.min-1, distribuído por um compressor (SCHIO) através de 

mangueiras de silicone conectadas à buretas de vidro que são inseridas no 

cultivo. O pH final do meio, após a sua preparação, é verificado e ajustado para 

8,0 com soluções autoclavadas de NaOH (1,0 N) ou HCl (1,0 N). 

O processo de mistura de uma suspensão microalgal é importante, pois 

permite que as células fiquem suspensas no meio, melhora a eficiência do 

aproveitamento da luz, favorece as trocas gasosas, impede a estratificação 

térmica e ainda auxilia na distribuição homogênea dos nutrientes. Todos estes 

fatores influenciam na produtividade de biomassa microalgal. 

As condições de cultivo dos inóculos foram: 23 ºC, fotoperíodo de 12 h e 

uma intensidade luminosa de 500 µmol fótons.m-2s-1. A densidade do fluxo de 

fótons da radiação fotossinteticamente ativa foi estimada por meio de um 

sensor quântico LI – 250A (Li-Cor Inc., USA) acoplado a um integrador 



 

 

 

 

53 

radiométrico (Li-Cor Inc., USA). As medidas foram realizadas na superfície 

externa dos garrafões de cultivo. 

 

 

Figura 3.2: Cultivo dos inóculos para o fotobiorreator protótipo em 

garrafões de 20L com intensidades luminosas de 500 µmol fótons.m-2s-1.  

  

3.3 – Meios de Cultivo 
 

Os meios de cultivo utilizados foram: 

 F/2 modificado (GUILLARD, 1975) 

Para preparar 1 litro de meio F/2 modificado é necessário adicionar as 

soluções apresentadas na Tabela 3.1 a seguir nas quantidades indicadas. 

Caso queira fazer uma quantidade diferente de um litro, apenas é preciso 

obedecer a proporcionalidade nas quantidades referentes a um litro.  

 

Tabela 3.1: Composição do meio F/2 modificado. 

Componentes Quantidade 

Solução de NaNO3 I  (estoque) 8 mL 

Solução de NaH2PO4. H2O II (estoque) 3 mL 

Solução de metais- traço III (estoque) 1 mL 

Solução de vitaminas IV (estoque) 0,5 mL 

Água do mar estéril 1000 mL 
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 Solução estoque de nitrato de sódio I: 7,5 g de NaNO3 em 100 mL 

de água destilada. 

 Solução estoque de fosfato de sódio II: 0,5 g de NaH2PO4. H2O 

em 100 mL de água destilada. 

 Solução estoque de Metais Traço III:  

 

Tabela 3.2: Composição da solução estoque de metais traço III. 

Componentes Quantidade 

FeCl3. 6 H2O 0,315 g 

Na2EDTA. 2 H2O 0,436 g 

Solução de MnCl2 (estoque) 0,1 mL 

Solução de ZnSO4. 7 H2O (estoque) 0,1 mL 

Solução de CoCl2. 6 H2O (estoque) 0,1 mL 

Solução de CuSO4 (estoque) 0,1 mL 

Solução de Na2MoO4. 2 H2O (estoque) 0,1 mL 

Água destilada 100 mL 

 

 Solução estoque de MnCl2: 7,787 g de MnCl2 em 100 mL de água 

destilada. 

 Solução estoque de ZnSO4. 7 H2O: 2,2 g de ZnSO4. 7 H2O em 

100 mL de água destilada. 

 Solução estoque de CoCl2. 6 H2O: 1,0 g de CoCl2. 6 H2O em 100 

mL de água destilada. 

 Solução estoque de CuSO4: 0,63 g de CuSO4 em 100 mL de água 

destilada. 

 Solução estoque de Na2MoO4. 2 H2O: 0,63 g de Na2MoO4. 2 H2O 

em 100 mL de água destilada. 
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 Solução estoque de vitaminas IV: 

 

Tabela 3.3: Composição da solução estoque de vitaminas IV. 

Componentes Quantidade 

Tiamina 10 mg 

Biotina 0,05 mg 

Cianocobalamina (vitamina B12) 0,05 mg 

Água destilada 100 mL 

 

 ASM-1 (GORHAM et al.,1964) 

Para fazer 1 litro de meio ASM-1 é necessário adicionar as soluções 

abaixo: 

 20 mL da solução estoque A 

 2 mL da solução estoque B 

 0,1 mL da solução estoque C 

 0,4 mL da solução estoque D 

 

A solução de estoque A deve ter pH 4,0 e para preparar 1 litro desta 

solução, adiciona-se as substâncias apresentadas na Tabela 3.4 obedecendo 

suas quantidades. 

 

Tabela 3.4: Composição da solução estoque A. 

Componentes Quantidade 
Para 1 L 

NaNO3 8,5 g 

MgSO4.7H2O 2,45 g 

MgCl2.6H2O 2,05 g 

CaCl2.2H2O 1,45 g 

 

A solução de estoque B deve ter pH 6,5 e para preparar 1 litro desta 

solução, adiciona-se as substâncias apresentadas na Tabela 3.5 obedecendo 

suas quantidades. 
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Tabela 3.5: Composição da solução estoque B. 

Componentes Quantidade 
Para 100 mL 

KH2PO4 0,87 g 

Na2HPO4.12H2O 1,78 g 

 

A solução de estoque C deve ter pH 2,0 e para preparar 1 litro desta 

solução, adiciona-se as substâncias apresentadas na Tabela 3.6 obedecendo 

suas quantidades. 

 

Tabela 3.6: Composição da solução estoque C. 

Componentes Quantidade 
Para 100 mL 

FeCl3 0,65 g 

H3BO3 2,48 g 

MnCl2.4H2O 1,39 g 

ZnCl2 0,335 g 

CoCl2.6H2O 0,019 g 

CuCl 0,0014 g 

 

Para preparar 1 litro da solução de estoque D, adiciona-se as 

substâncias apresentadas na Tabela 3.7 obedecendo suas quantidades. 

 

Tabela 3.7: Composição da solução estoque D. 

Componentes Quantidade 
Para 100 mL 

Na2.EDTA.2H2O 2,06 g 

 

Caso seja necessário fazer uma quantidade diferente de um litro de cada 

solução, é preciso obedecer a proporcionalidade nas quantidades referentes à 

um litro.  
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3.4 – Controle do Crescimento 
 

O crescimento dos cultivos, realizados no fotobiorreator proposto, foi 

monitorado através das metodologias de densidade celular e peso seco 

descritas a seguir. A partir dos resultados dessas análises foram calculadas as 

taxas de crescimento (µ), conforme a fórmula descrita em Fogg e Thake (1987) 

apresentada abaixo:  

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

Onde: µ = taxa de crescimento 

N1 e N2 = número de células/mL nos tempos t1 (dia zero) e t2 (dia final). 

Também foi determinado o rendimento máximo das culturas (R), que 

corresponde ao número máximo de células atingido ao final do cultivo subtraído 

do número de células no inóculo inicial.   

 

3.4.1 – Densidade Celular 
 

A quantidade de células (ou densidade celular, em cel.mL-1) presente 

nas amostras coletadas diariamente durante os cultivos foi determinada por 

contagem direta em microscópio ótico (modelo Olympus SC30) (aumento de 40 

vezes), com auxílio de uma câmara de Fuchs-Rosenthal. A densidade celular 

foi expressa em número de células por mililitro de cultivo (cel.mL-1).  

 

3.4.2 – Peso Seco 
 

O peso seco foi determinado conforme a metodologia definida pelo 

CENPES/PETROBRAS (2013). Com os dados experimentais de densidade 

celular, foram elaborados gráficos em função do tempo (dia). A seguir, estão 

descritas as etapas deste procedimento. 

 

 Preparo das membranas: 
Utilizaram-se membranas de vidro para evitar a degradação devido às 

elevadas temperaturas. As membranas foram lavadas com água destilada, 

secadas em mufla a 575 ºC por 1 hora e em seguida colocadas em 

dessecador. Só então são pesadas. 
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 Preparo da solução de NH4HCO3 (lavagem das membranas após a 
filtração): 

A solução de NH4HCO3 foi utilizada para a lavagem das membranas 

após a filtração da suspensão contendo microalgas.  O objetivo foi eliminar 

resíduos inorgânicos, que possam causar um incremento na biomassa 

microalgal. 

A molaridade da solução dependeu da concentração de NaCl da 

suspensão algácea. Para a salinidade de água do mar preparou-se a solução 

na concentração de 0,5 M e para água destilada a solução foi preparada na 

concentração de 0,25 M. 

 

 Montagem do sistema de filtração: 
A correta montagem do sistema de filtração é de suma importância, pois 

poderá acarretar em perda de biomassa, durante o processo de filtração. A 

vidraria deve estar devidamente limpa e seca e o sistema devidamente vedado, 

pois caso contrário, não será mantido o vácuo. Coloca-se a membrana no 

centro do suporte de filtração.  

 

 Filtração e Lavagem 
Nesta etapa é importante que a amostra seja homogeneizada antes de 

transferi-la para vidraria de medição de volume para posterior filtração. Aciona-

se o vácuo e transfere-se o volume determinado para o sistema de filtração. 

Em seguida, lava-se com a solução de lavagem já mencionada. A membrana 

deve ser retirada com cuidado com o auxílio de uma pinça ou espátula e depois 

ser colocada para secar em estufa a 60 ºC por 1 hora. 

 

 Determinação do peso seco por gravimetria 
Retira-se a membrana da estufa e, imediatamente, coloca-se em 

dessecador para que a temperatura ambiente seja atingida. Em seguida, as 

membranas são pesadas. 

Para calcular o peso seco deve-se subtrair o valor do peso final da 

membrana com as microalgas (Pf) do peso inicial da membrana (Pi), e realizar 
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as devidas conversões, considerando o volume filtrado de microalgas, como 

exemplificado no Anexo 1. 

 

 Desconto das cinzas do valor de biomassa após calcinação. 
Para descontar as cinzas presentes na biomassa, colocam-se as 

membranas filtradas e pesadas em cadinho de alumínio para calcinar em mufla 

a 575 ºC por 1hora; 

Retiram-se as membranas da mufla e colocam-se em dessecador para 

que a temperatura ambiente seja atingida. Em seguida, as membranas são 

pesadas (Pc). 

Para calcular o valor referente às cinzas deve-se subtrair o valor do peso 

final (membrana + cinzas) do valor inicial da membrana (Pi). 

Para se ter o valor da biomassa livre de cinzas, subtrair a massa da 

membrana calcinada após filtração (Pc) do valor da massa da membrana com 

biomassa (Pf). Um exemplo de cálculo pode ser visto no Anexo 2. 

O fluxograma simplificado está ilustrado na Figura 3.3 a seguir. 

 

Figura 3.3: Fluxograma simplificado e ilustrado de obtenção do peso 

seco em filtração à vácuo.  
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3.4.3 – Turbidez 
 

A turbidez foi determinada usando turbidímetro portátil – Mod. DM TU – 

Digimed. 

 

3.5 – Monitoramento da Qualidade da Biomassa  
 

A qualidade da biomassa produzida nos fotobiorreatores, depois de 

concentrada utilizando as diversas tecnologias avaliadas, foi monitorada 

utilizando os seguintes procedimentos:  

 

3.5.1 – Teor de umidade  
 

Na análise de teor de umidade, foi utilizado o protocolo definido pelo 

CENPES/PETROBRAS (2013) e mais comumente empregado para este tipo 

de análise, descrito a seguir: colocou-se um recipiente (Placa de Petri ou 

Becker) em estufa a 102 ºC durante 1 hora para remoção da umidade; esfriou-

o em dessecador; registrou-se a massa do recipiente; pesou-se cerca de 0,5 g 

da amostra liofilizada ou 2 mL da amostra úmida (m2); e acondicionou-se em 

estufa a 65 ºC até atingir massa constante (24 horas). Decorrido esse intervalo 

de tempo, colocou-se o recipiente com amostra seca no dessecador, resfriou-a 

e registrou-se a massa final. Os teores de umidade e de sólidos foram 

determinados pelas equações 3.1 e 3.2. 

  Equação (3.1) 

    Equação (3.2) 

Em que: 

TU = teor de umidade (%); 

TS = teor de sólidos (%); 

m1 = massa da amostra após a secagem (g); 

m2 = massa inicial da amostra (g). 
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A determinação de teor de umidade de cada biomassa foi realizada em 

triplicata. 

 

3.5.2– Teor Lipídico 
 

3.5.2.1- Lipídeos totais 

 

Este método para extração de lipídeos totais foi desenvolvido baseado 

no método de Bligh & Dyer (1959) e pode ser aplicado tanto para biomassa 

microalgal úmida quanto para liofilizada. 

A extração foi realizada em duas etapas: na primeira, a amostra foi 

hidrolisada com ácido clorídrico para romper as paredes celulares; e na 

segunda, os lipídeos foram extraídos com uma mistura de solventes. Após a 

extração, o excesso de solvente foi removido e a quantificação dos lipídeos foi 

realizada gravimetricamente. 

O procedimento da hidrólise ácida realizado foi o seguinte: 

1. Pesou-se em balança analítica 400 mg de biomassa liofilizada ou 

a biomassa úmida com esta concentração e colocou-se em tubo 

falcon com tampa de rosca; 

2. Adicionou-se 5 mL de HCl 2 M à biomassa e homogenizou-se 

com o auxiílio do vortex. 

3. Colocou-se o tubo em banho termostatizado a 80 °C durante 1h e 

após este tempo o resfriou em água à temperatura ambiente; 

4. Centrifugou-se a 2000 rpm durante 15 minutos para separar a 

biomassa e o resíduo de ácido, ficando o pellet de biomassa no 

fundo do tubo; 

5. Removeu-se o resíduo de ácido utilizando uma pipeta de Pasteur 

e o descartou em frasco adequado para este resíduo. 

Após a hidrólise ácida, realizou-se o procedimento de extração de 

lipídeos totais, descrito a seguir: 

1. Adicionou-se 4 mL de metanol no tubo falcon que continha a 

biomassa hidrolisada e homogenizou-se com o auxílio de vortex; 
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com o propósito de evitar vazamentos durante a agitação, vedou-

se o tubo com filme plástico; 

2. Adicionou-se à suspensão 2 mL de clorofórmio e agitou-se com 

auxílio de vortex durante 2 minutos; 

3. Adicionou-se mais 2 mL de clorofórmio e agitou-se com auxílio de 

vortex durante 2 minutos; 

4. Adicionou-se 3,6 mL de água MilliQ® e agitou-se com auxílio de 

vortex durante 2 minutos; 

5. Centrifugou-se o tubo por 2000 rpm durante 15 minutos. Após a 

centrifugação, foi obtido um sistema trifásico composto por uma 

fase inferior composta de clorofórmio onde estão dissolvidos os 

lipídeos, um sólido interfacial que é a biomassa e uma fase líquida 

superior composta de metanol e água. 

6. A fase inferior onde estavam os lipídeos foi retirada utilizando 

pipeta de Pasteur em vidro e transferida para um balão de fundo 

redondo, com boca esmerilhada, já pesado e reservado. A pipeta 

foi trocada todas as vezes que se retirou a fase inferior. 

7. Para a re-extração dos lipídeos que ainda permaneceram na 

biomassa, adicionou-se 4 mL da solução 10% v/v de Metanol em 

Clorofórmio às fases que restavam no tubo falcon 

(biomassa+metanol+água) e agitou-se com auxílio de vortex 

durante 2 minutos; 

8. Centrifugou-se a mistura com 2000 rpm durante 15 minutos; 

9. Retirou-se a fase inferior onde estavam os lipídeos e transferiu-se 

para o balão de fundo redondo juntamente com o primeiro extrato; 

10. Repetiu-se o procedimento de re-extração por mais uma vez; 

11. Descartou-se o metanol em frasco de resíduo adequado; 

12. Evaporou-se o excesso de clorofórmio em evaporador rotatório a 

85 °C a pressão ambiente; 

13. Para determinar o teor de lipídeos, o balão foi seco em estufa até 

obter peso constante, à aproximadamente 60 °C durante 24 h ou 
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105 °C durante 8 horas, e depois foi pesado em balança analítica 

até obtenção de peso constante. 

O teor de lipídeos totais foi determinado de acordo com a equação 3.3. 

  (Equação 3.3) 

Onde: 

TLT = teor de lipídeos totais; 

m1 = massa do balão (g); 

m2 = massa da amostra (g); 

m3 = massa do balão com material extraído (g). 

As extrações de lipídeos totais de cada biomassa foram realizadas em 

triplicata. 

 

3.5.2.2- Lipídeos convertíveis a biodiesel 

 

Este método para extração de óleo foi desenvolvido baseado no método 

J: Schmid-Bondzynski-Ratzlaff (IDF, 1986) e consistiu na hidrólise da microalga 

liofilizada ou úmida com solução de ácido clorídrico seguida de adição de 

álcool etílico e subsequente extração com solução de éter (éter etílico e éter de 

petróleo); remoção dos solventes por rotaevaporação; e determinação da 

massa de substâncias extraídas solúveis em éter etílico e éter de petróleo. 

Procedimento: 

1. Pesou-se um balão vazio previamente seco em estufa a 102 ºC e 

resfriado em dessecador e anotou-se o peso (m1); 

2. Pesou-se de 0,5 a 1,0 g de biomassa (m2) diretamente no frasco 

de Erlenmeyer de 100 mL com tampa; 

3. Adicionou-se 10 mL da solução de ácido clorídrico, testando 

diferentes molaridades (3 M, 5 M e 8 M), ao Erlenmeyer contendo 

a amostra e agitou-se manualmente para promover a dispersão 

do material;  

4. Aqueceu-se a mistura biomassa-ácido em banho-maria a 70 ºC 

por 10 minutos para hidrólise das células microalgais e a resfriou 

por 10 minutos a temperatura ambiente. 
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5. Adicionou-se 10 mL de álcool etílico à biomassa hidrolisada e 

misturou-se manualmente por 30 segundos; 

6. Adicionou-se 25 mL de éter etílico e 25 mL de éter de petróleo e 

agitou-se manualmente por 1 minuto, para separação da fase do 

éter, seguido de repouso por 15 minutos; 

7. Transferiu-se a fase do éter para um funil de separação, lavou-se 

com água MilliQ para retirar o HCl e verteu-se a fase do éter para 

o balão (m1); 

8. Repetiu-se 3 vezes o ítem 6 (etapa de extração) e 7 (etapa de 

lavagem da fase do éter separada) para garantir a total migração 

do óleo retido no resíduo de microalgas para os solventes; 

9. Rotaevaporou-se a fase do éter acumulada no balão a 65 ºC para 

a completa evaporação dos solventes; 

10. Após a remoção dos solventes por rotaevaporação, acondicionou-

se o balão em estufa a 102 ºC durante 1 hora, esfriou-se em 

dessecador e pesou-se; 

11. Repetiu-se a operação de secagem e pesagem até massa 

constante (m3). 

O teor de óleo foi determinado de acordo com a equação 3.4. 

  (Equação 3.4) 

Em que: 

TL = teor de óleo; 

m1 = massa do balão (g); 

m2 = massa da amostra (g); 

m3 = massa do balão com material extraído (g). 

 

3.5.3 – Perfil Lipídico 
 

Para realizar a análise do perfil lipídico, as amostras obtidas na 

determinação do teor de lipídeos totais foram submetidas à reação de 

metanólise, conforme metodologia descrita YOO et al., (2010), com 

modificações.  
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Foram utilizados 300 mg de amostra lipídica. Em seguida, foi realizada a 

saponificação com 1 mL de solução saturada de KOH-CH3OH (potassa 

alcoólica) a 75 ºC por 10 minutos em banho maria (marca Nova Ética). Depois, 

a amostra foi submetida à metanólise com 2 mL de metanol com 5% m/m de 

HCL a 75 ºC por 10 minutos. Estas etapas foram realizadas em frasco fechado 

para evitar evaporação. Depois, a fase contendo os ácidos graxos foi separada 

com a adição de 2 mL de água destilada e 2 mL de hexano P.A. A fase 

superior de hexano foi recolhida com pipeta automática e transferida para um 

frasco de vidro que foi colocado em estufa a 60 ºC para a evaporação do 

solvente e concentração da amostra. 

A amostra lipídica seca e metilada possuía cerca de 150 mg. Nesta, 

foram adicionados 300 μL de Heptano P.A. A amostra foi agitada manualmente 

até homogeneização e em seguida eluída em cromatógrafo gasoso (CG). As 

análises foram realizadas em CG da marca Shimadzu, modelo 2014, com 

injetor Split a 250 ºC com fluxo de 20 mL/min, detector FID a 250 ºC e forno à 

temperatura isotérmica de 200 ºC. Foi utilizada coluna capilar Carbowax 20M, 

da marca Quadrex, com fase estacionária de polietileno glicol e dimensões de 

30m x 0,32mm x 0,25μm. O perfil lipídico foi identificado por comparação com 

amostra padrão e determinado pelas áreas integradas para cada pico. 

 

3.6 – Produção de Biodiesel 

 

A biomassa úmida de microalgas, produzida e concentrada no sistema 

de cultivo proposto e montado na unidade piloto do GreenTec, foi utilizada 

como matéria-prima para a produção de biodiesel através das seguintes rotas 

tecnológicas: 

 Hidroesterificação; 

 Saponificação – Acidulação – Esterificação; 

 Tratamento térmico com metanol. 

Estas rotas apresentam-se como promissoras para a produção direta 

de biodiesel a partir de biomassa úmida de microalgas, prescindindo das 

etapas de secagem da biomassa e de extração do óleo.   
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Este é um grande diferencial quando comparado aos processos 

convencionais de produção de biodiesel a partir do óleo extraído ou da 

biomassa liofilizada. Com a aplicação das rotas tecnológicas propostas se 

dispensam as etapas de secagem da biomassa por liofilização, altamente 

consumidora de energia, e de extração do óleo. Esta última, dependendo do 

método usado na extração, consome reagentes químicos, enzimas ou a 

combinação de ambos, além de consumir também energia no processo de 

evaporação do solvente, o que gera um custo operacional elevado. 

 

3.6.1 – Hidroesterificação 

 

A hidroesterificação é dividida em duas etapas: hidrólise e esterificação. 

 

 Hidrólise 

As reações de hidrólise, em escala laboratorial, foram realizadas em 

reator batelada tipo autoclave em aço inoxidável (Parr Instruments Inc. - 

Modelo 4842), com copo de 450 mL de capacidade (Figura 3.4). O reator 

possui sistema de agitação e manta externa para aquecimento. 

 

 

Figura 3.4: Reator Parr Instruments Inc. - Modelo 4842. 
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As reações de hidrólise, em escala piloto, foram realizadas em reator 

batelada (Parr Instruments Inc. - Modelo 4550), do tipo autoclave, feito em aço 

inoxidável, de volume útil de 5 galões (aproximadamente 19 L) e pressão 

máxima de trabalho de 3.000 psi. Esse reator possui sistema de resfriamento 

para garantir o controle da temperatura, sistema de agitação (máx. 230 rpm) e 

manta externa para aquecimento (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5: Reator Parr Instruments Inc. - Modelo 4550. 

 

Todas as reações de hidrólise foram conduzidas com biomassa úmida e 

ocorreram a 300 ºC por uma hora, sob agitação constante, alcançando cerca 

de 1200 psi de pressão. Devido ao alto teor de água na biomassa úmida, 

utilizou-se cerca de um terço do volume do reator.  

Ao fim da reação, os ácidos graxos formados foram separados com 

hexano. Posteriormente, esses ácidos graxos foram submetidos à 

esterificação. 
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 Esterificação 
 

Devido à pouca quantidade de ácidos graxos que chegam a esta etapa, 

a esterificação  sempre foi realizada no sistema reacional mostrado na Figura 

3.6.  

 

 

Figura 3.6: Sistema reacional da esterificação dos ácidos graxos. 

 

Nesta reação, foi utilizada uma razão molar de ácido graxo:metanol de 

1:3. Utilizou-se 3% m/m (em relação à massa de ácidos graxos) de ácido 

sulfúrico como catalisador. A reação ocorreu a 80 ºC por uma hora, sob 

agitação constante. 

Ao final da reação o biodiesel bruto é purificado com argila (VIÊGAS, 

2015). 

 

3.6.2 – Saponificação - Acidulação - Esterificação 

 
Nestas reações utilizou-se: 

 Álcool etílico hidratado com 92% de pureza da Proquímios; 
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 Hidróxido de Potássio (KOH) 98% em Lentilhas P.A. da 

Proquímios;  

 Álcool Metílico P.A. 99,9% da Proquímios; 

 Hexano P.A. 95% da Proquímios; 

 Ácido Sulfúrico P.A. da Proquímios. 

 

 Saponificação 

A reação de saponificação dos triglicerídeos e ácidos graxos livres 

presentes na biomassa de microalgas é caracterizada pelas seguintes reações 

(Figura 3.7): 

 

 

Figura 3.7: Reações para formação de sabão. 

 

Para a reação de saponificação foi utilizada uma solução alcoólica 

(etanol) com 15% m/v de KOH. A proporção entre a biomassa seca e a solução 

de KOH foi de 1g:10mL.  

A reação em escala de bancada foi realizada em reator batelada Parr 

Instruments Inc. - Modelo 4842 (Figura 3.4) e em escala piloto foi utilizado o 

reator Parr Instruments Inc. - Modelo 4550 (Figura 3.5) a 80 ºC por uma hora, 

sob agitação constante e intensa.  

Em seguida, são extraídos do produto da reação os insaponificáveis 

(compostos apolares) utilizando hexano. Estes insaponificáveis incluem alguns 

antioxidantes muito importantes e de alto valor agregado. 

A fase aquosa, ou seja, o sabão segue para a etapa de acidulação. 

 

 Acidulação 

Esta etapa tem por objetivo transformar o produto saponificado em ácido 

graxo através da adição de ácido sulfúrico à 35% m/v (em água). O volume de 



 

 

 

 

70 

ácido a ser adicionado é calculado estequiometricamente com o objetivo de 

neutralizar a quantidade de KOH adicionada na etapa de saponificação.  

A reação em escala de bancada foi realizada em reator batelada Parr 

Instruments Inc. - Modelo 4842 (Figura 3.4) e em escala piloto foi utilizado o 

reator Parr Instruments Inc. - Modelo 4550 (Figura 3.5) a 100 ºC por uma hora, 

sob agitação constante. 

Os ácidos graxos são recuperados com hexano, assim como na 

hidrólise. Em seguida, os ácidos graxos gerados e recuperados são 

esterificados (procedimento já descrito anteriormente) para produzir o biodiesel. 

 

3.6.3 – Tratamento térmico com metanol 

 

O Tratamento térmico da biomassa úmida foi feito com metanol, em 

reator fechado batelada (Parr Instruments Inc. - Modelo 4842) (Figura 3.4), sob 

temperaturas que vaiaram conforme explicitado a seguir. 

Foram feitas 3 séries de experimentos. Na primeira série foi fixada a 

relação mássica biomassa:metanol em 1:9, variando o tempo de reação entre 

25 minutos e 95 minutos e a temperatura entre 230 ºC e 280 ºC. O fluxograma 

deste planejamento seguido dos processos de separação estão explicitados na 

Figura 3.8.  

Na segunda série de experimentos foi fixado o tempo de reação em 1 

hora, enquanto a relação mássica e a temperatura foram variadas, 

respectivamente, entre 1:3 e 1:9 e 170 ºC e 230 ºC. O fluxograma do segundo 

planejamento seguido dos procedimentos de separação está na Figura 3.9. 

Já na terceira série de experimentos foram selecionadas as melhores 

condições do segundo planejamento utilizando outra metodologia de 

separação. O fluxograma de execução desta terceira série de experimentos 

pode ser vista na Figura 3.10. 
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Figura 3.8: Fluxograma do Planejamento 1.  
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Figura 3.9: Fluxograma do Planejamento 2.  
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Figura 3.10: Fluxograma dos experimentos com as melhores condições 

do planejamento 2 utilizando outra metodologia de separação.  

 

 

Capítulo 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 – Sistema de cultivo 

4.1.1- Fotobiorreatores Protótipos - Evolução 

 

Durante todo o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos fotobiorreatores 

vários protótipos foram construídos e testados.  

 

4.1.1.1- Primeiro Protótipo 

 

O primeiro protótipo, desenhado e construído conforme descrito no item 

3.1.1 de Materiais e Métodos, foi testado inicialmente com a espécie salina 
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Dunaliella tertiolecta. O cultivo iniciou com a concentração de 1x106 cels.mL-1, 

utilizando o inóculo cultivado em garrafão de 20 litros. A recirculação do cultivo 

foi realizada utilizando bomba centrífuga de rotor fechado e não houve controle 

de temperatura e pH.  Consequentemente, a temperatura no interior do 

fotobiorreator durante os testes, realizados no mês de Julho/2010, 

ultrapassaram 43 ºC, muito superior às temperaturas ótimas de crescimento da 

maioria das microalgas, que oscilam, em geral, entre 20 e 35 ºC (CASSIDY, 

2011; RAS; STEYER; BERNARD, 2013; CHISTI, 2007). Portanto, evidenciou-

se a necessidade de incluir no fotobiorreator um sistema de controle de 

temperatura.   

Para isso, foi proposto um sistema de resfriamento automático formado 

por termopar tipo TT100 e uma serpentina de aço inoxidável submersa no 

cultivo, pelo interior da qual recircula gás refrigerante (R-22 HP81) pressurizado 

procedente de um refrigerador a gás modelo HCM022B20N da Danfoss do 

Brasil Ind. e Com. Ltda. (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Refrigerador do controle de temperatura e a serpentina de 

aço inox. 
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Esta experiência inicial também permitiu identificar problemas com o 

sistema de recirculação. A bomba centrífuga danificou as células e a 

concentração de biomassa diminuiu drasticamente, chegando à zero após 

aproximadamente três dias de cultivo (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2: Fotobiorreator com células danificadas pela bomba 

centrifuga. 

 

Segundo a literatura, o bombeamento pode causar um estresse 

hidrodinâmico, que resulta em dano celular. Os principais fatores que estão 

relacionados ao estresse hidrodinâmico são: geometria do fotobiorreator, que 

determina a frequência da passagem das células em suspensão pela bomba; o 

tipo de bomba envolvida; a morfologia celular, e as condições fisiológicas das 

células (VONSHAK et al., 1982; RICHMOND; GROBBELAAR, 1986; GUDIN; 

CHAUMONT, 1991). 

As bombas do tipo volumétrica (com rotação do rotor proporcional à 

vazão do fluido), parafuso e excêntrica provocam menos danos nas células do 

que as bombas do tipo centrífuga (com rotação alta e constante do rotor, e 

longo tempo de retenção da cultura dentro do rotor). A literatura reporta um 

experimento feito com a diatomácea Porphyridium cruentum em um 

fotobiorreator tubular mostrando que a produtividade da cultura dobrou ao 
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substituir a bomba centrífuga por uma bomba volumétrica (GUDIN; 

CHAUMONT, 1991). 

Devido aos resultados obtidos nesta experiência unidos aos dados 

reportados na literatura, decidiu-se trocar a bomba usada na recirculação da 

cultura. Para isso foi adquirida uma bomba helicoidal de deslocamento positivo, 

modelo monofuso sanitária WHS 32 com acabamento sanitário (Figura 4.3). 

Este acabamento foi escolhido para diminuir a contaminação e por facilitar a 

limpeza da bomba. Acabamentos sanitários permitem a limpeza com 

substâncias cloradas, que são essenciais para a melhor esterilização, 

especialmente na troca de espécies para o cultivo. 

 

 

Figura 4.3: Bomba helicoidal de deslocamento positivo, modelo 

monofuso WHS 32. 

 

4.1.1.2- Segundo Protótipo 

 

O segundo protótipo teve como evolução: o controle da temperatura 

usando o sistema proposto, simplificado e eficiente; o bombeamento por 

bomba monofuso e o borbulhamento de ar comprimido, através de mangueiras 

de silicone simples, para favorecer e melhorar a absorção de CO2.  

Depois de realizadas essas modificações, realizaram-se duas corridas 

experimentais nas mesmas condições e com a mesma espécie do experimento 

inicial. Desta vez, a temperatura no sistema não superou os 30 ºC e não se 
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identificou a morte celular drástica, como foi observada no experimento 

anterior. O crescimento das culturas é mostrado na Figura 4.4.   

 

 

Figura 4.4: Gráfico de crescimento da Dunaliella tertiolecta no teste do 

segundo protótipo. Os resultados representam a média (n=3) ± erro padrão. 

 

Os resultados da Figura 4.4 mostram que o cultivo já iniciou na fase 

exponencial de crescimento. Durante os primeiros quatro dias de cultivo a 

biomassa praticamente se duplicava diariamente. Depois do quinto, dia a taxa 

de crescimento diminuiu, no entanto, no oitavo dia de cultivo ainda não havia 

alcançado a fase estacionária.  

O fotobiorreator modificado também foi testado com o cultivo das 

linhagens Monoraphidium sp. (MORF-1) e Ankistrodermus sp. (ANRF-1). Estas 

microalgas foram selecionadas por serem promissoras para a produção de 

lipídeos, em trabalhos conjuntos, desenvolvidos com alunas de mestrado do 

Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias (BESSA, 2011; 

MIRANDA, 2011). 
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 Monoraphidium sp. (MORF-1) 

O cultivo de Monoraphidium sp. (MORF-1) iniciou-se com um inóculo de 

concentração de 233 mg.L-1 (Figura 4.5). 

A partir deste cultivo, foi decidido apresentar os resultados de 

crescimento celular em peso seco (mg.L-1) ao invés de concentração celular 

(cel.mL1), terminologia comumente utilizada na área biotecnológica. O fato de 

expressar os resultados de crescimento quantificando a biomassa produzida 

facilita o entendimento e os cálculos relacionados à produtividade no PBR. 

 

 

Figura 4.5: Sistema de cultivo de microalgas – Linhagem Monoraphidium 

sp. (MORF-1). 

 

Diariamente, foi monitorado o crescimento celular do cultivo, 

determinando a concentração de biomassa a partir do peso seco (mg.L-1). A 
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Figura 4.6 mostra a curva de crescimento da linhagem MORF-1 nos diferentes 

dias de cultivo.  

 

 

Figura 4.6: Curva de crescimento da linhagem MORF-1. Os resultados 

representam a média (n=3) ± erro padrão. 

 

A fase inicial de adaptação (fase lag), na curva de crescimento deste 

cultivo, está bem definida. A fase exponencial de multiplicação começa a partir 

do terceiro dia e ainda no sétimo dia a cultura estava em processo de 

crescimento, duplicando a massa a cada dois dias.  

A partir do quinto dia, os valores de peso seco começaram a variar, 

fundamentalmente em relação à repetibilidade e reprodutibilidade dos 

resultados nos três experimentos realizados diariamente. Estas variações 

estavam relacionadas com um processo de autofloculação que começou a ser 

observado no cultivador a partir do quinto dia, interferindo na homogeneidade 

da amostra. 

Durante o período de cultivo verificou-se, no momento em que a 

radiação solar era muito forte, uma autofloculação e deposição das células nas 

paredes laterais do fotobiorreator. Quando a radiação solar diminuía, as 

microalgas se descolavam das paredes, ficando novamente dispersas no meio. 
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Nos horários de maior radiação solar, o processo de fotossíntese se 

intensifica, aumentando o consumo de CO2, conforme explicado na sessão 

2.1.2 do presente trabalho. A deficiência de CO2 livre, nesse período, aumenta 

o pH do meio provocando autofloculação das células (RICHMOND, 2004). Este 

problema foi resolvido com a inclusão de um sistema automatizado de controle 

de pH por injeção de CO2 no fotobiorreator.    

Sendo assim, foi proposto um sistema de controle de pH composto por 

um eletrodo, o qual permanece imerso no cultivo para medição contínua do pH, 

um controlador, responsável pelo acionamento automático de uma válvula 

solenóide, e uma válvula solenóide que libera CO2 no cultivo.  

No sétimo dia, após identificar a mesma variabilidade nos resultados de 

peso seco, realizou-se a coleta do cultivo. 

A concentração da biomassa microalgal foi realizada por floculação, 

utilizando floculante em polímero fornecido pelo CENPES, seguida de 

centrifugação.   

Nesse protótipo, foram realizados quatro cultivos de Monoraphidium sp. 

nas mesmas condições com o objetivo de acumular biomassa para os testes 

de desenvolvimento de tecnologias de produção de biodiesel. A amostra 

compósito de biomassa, depois de concentrada, estava com 95,49% m/m de 

umidade após centrifugação e teor lipídico de 27,79% m/m em relação ao peso 

seco.   

 Este teor lipídico está próximo aos teores encontrado na literatura, como 

no trabalho de Shrivastav e colaboradores (2015) que alcançou teores lipídicos 

de 28,92% m/m em relação ao peso seco. 

O perfil lipídico da MORF-1, obtido através da análise dos ésteres em 

CG, é apresentado no cromatograma da Figura 4.7. 

Segundo estes dados, a espécie estudada apresentou a seguinte 

distribuição de ácidos graxos: teor de ácidos graxos saturados (SAFA) > ácidos 

graxos poliinsaturados (PUFA) > ácidos graxos monoinsaturados (MUFA). 

Observa-se os maiores teores referentes à SAFA’s destacando o C16:0 (ácido 

palmítico) e o C11:0 (ácido undecanóico). Em relação aos PUFA’s observou-se 



 

 

 

 

80 

teores mais elevados de C18:3 (ácido linolênico) e C18:2 (ácido linoléico). 

Quanto aos MUFA’s se destaca o C18:1 (ácido oléico). 

 

 

 

Identificação: C11:0 (9,23%), C12:0 (1,18%), C14:0 (0,41%), C16:0 

(29,80%), C18:0 (1,14%), C18:1 (23,61%), C18:2 (4,75%), C18:3 (26,17%), 

C20:0 (0,31%), C20:1 (0,53%) C22:0 (0,10%). 

Figura 4.7: Cromatograma – Perfil lipídico da biomassa microalgal. 

 

O alto teor de SAFA, principalmente de C16:0 (ácido palmítico), com 

teores próximos a 30% é uma característica semelhante aos óleos de palma e 

sebo, que são ricos em saturados. 

Por outro lado, o alto teor de monoinsaturados, representado 

principalmente pelo C18:1 (ácido oléico) com aproximadamente 23%, mostra 

semelhança com o perfil do sebo e do azeite de oliva principalmente, por ser o 

segundo composto mais presente nestes. 

O C18:3 (ácido linolênico) foi identificado também em elevadas 

quantidades (≈26%), além da presença do C18:2 (ácido linoléico) em 

aproximadamente 5%, sendo estes presentes em grande quantidade na soja 

(RAMOS et al., 2009). 

Esses resultados foram compatíveis aos encontrados em trabalhos 

anteriores, onde o ácido palmítico foi determinado como predominante na 

maioria das espécies de microalgas cultivadas em água doce (COLLA; 

BERTOLINI; COSTA, 2004; DESHNIUM; PAITHOONRANGSARID; 

SUPHATRAKUL, 2000; OLGUÍN; GALICIA; ANGULO-GUERRERO, 2001). 
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 Ankistrodesmus sp. (ANRF-1) 

O cultivo de Ankistrodesmus sp. (ANRF-1) iniciou-se com um inóculo de 

concentração de 320 mg/L (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8: Sistema de cultivo de microalgas - Linhagem Ankistrodesmus 

sp. (ANRF-1). 

 

Diariamente, foi monitorado o crescimento celular do cultivo, 

determinando a concentração de biomassa a partir do peso seco (mg.L-1). A 

Figura 4.9 mostra a curva de crescimento da linhagem ANRF-1 nos diferentes 

dias de amostragem.  
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Figura 4.9: Curva de crescimento da linhagem ANRF-1. Os resultados 

representam a média (n=3) ± erro padrão. 

 

Conforme é possível observar na curva de crescimento deste cultivo, a 

linhagem de Ankistrodesmus sp. cresceu menos que a Monoraphidium sp. Este 

comportamento deveu-se às condições climáticas. Do segundo ao quinto dia 

de cultivo o céu ficou nublado, com chuvas frequentes, comprometendo o 

crescimento. A partir do sexto dia, ficou muito ensolarado e novamente foi 

observado o mesmo problema de autofloculação e deposição das células nas 

paredes laterais do fotobiorreator.  

Além disso, identificou-se outro problema neste protótipo relacionado 

com o material selecionado. Durante o cultivo de Ankistrodesmus sp., houve 

descolamento das divisórias internas e vazamento nas junções dos vidros. Isto 

motivou a mudança de material, com o objetivo de aumentar a segurança e a 

qualidade do sistema. 

Devido aos problemas anteriormente descritos, a biomassa foi 

concentrada no sétimo dia, também por floculação, utilizando o mesmo 

polímero do teste com Monoraphidium sp., seguida de centrifugação.     

A biomassa produzida no fotobiorreator, depois de concentrada, estava 

com 94,30% de umidade. O teor de lipídeos totais na biomassa foi de 5,94% 

m/m em relação ao peso seco.  Muito baixo em relação aos valores descritos 
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na literatura, que partem de valores como 29,17% m/m em relação ao peso 

seco (GEORGE et al., 2014). Esta disparidade pode ter diversas causas como 

o mau tempo, os problemas de vazamento ou até mesmo por causa da 

floculação. 

O perfil lipídico da biomassa microalgal estudada, obtido através da 

análise dos ésteres em CG e seguindo a metodologia descrita no item 3.5.3, é 

apresentado no cromatograma da Figura 4.10. 

Segundo estes dados a espécie estudada apresentou a seguinte 

distribuição de ácidos graxos: teor de PUFA > SAFA > MUFA. Observa-se que 

os maiores valores referem-se aos PUFA’s destacando-se o C18:3 (ácido 

linolénico) e o C18:2 (ácido linoléico). Em relação aos SAFA’s observou-se 

elevado teor de C16:0 (ácido palmítico). O segundo SAFA de maior teor foi o 

C20:0 (ácido araquídico). Já dentre os MUFA’s se destaca o C18:1 (ácido 

oléico). 

 

 

Identificação: C12:0 (0,05%), C14:0 (0,56%), C16:0 (18,86%), C16:1 

(1,12%), C18:0 (0,82%), C18:1 (17,04%), C18:2 (8,47%), C18:3 (37,11%), 

C20:0 (6,60%), C20:1 (0,27%), C22:0 (0,26%). 

Figura 4.10: Cromatograma – Perfil lipídico da biomassa microalgal. 

 

A biomassa microalgal ANRF-1 apresentou alto teor de PUFA`s, 

principalmente de C18:3 (ácido linolênico ɷ3) e C18:2 (ácido linoléico ɷ6) 

considerados ácidos graxos essenciais, importantes no desenvolvimento e 

funcionamento do sistema nervoso central. O teor de C18:3 presente na 

biomassa ANRF-1 (37,11%) é muito superior ao teor deste ácido graxo na 
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canola, considerada uma das oleaginosas de maior percentagem de ɷ3 (5 – 

13%).  

Por outro lado, a espécie apresentou alto teor de saturados (≈30%), 

representado principalmente pelo C16:0 (ácido palmítico), presente em altos 

teores no óleo de palma e no sebo. 

O C18:1 (ácido oléico) foi identificado também em quantidades 

consideráveis (≈17%). Este ácido graxo também está presente em altos teores 

no sebo e no óleo de oliva (RAMOS et al., 2009).  

 

4.1.1.3- Terceiro Protótipo 

 

O terceiro protótipo teve mudanças significativas. A principal delas está 

no material do fotobiorreator, que antes era vidro e passou a ser  policarbonato 

transparente com proteção UV para evitar a típica degradação do material e 

consequente redução da transparência deste material. Além disso, foi colocada 

uma barra de sustentação para evitar a deformação do material pela pressão 

exercida pelo meio de cultivo, o fundo foi inclinado e adicionado uma tubulação 

de ligação pela parte de baixo para facilitar o escoamento e a limpeza, 

adicionou-se vertedouro para transferência do cultivo de um reator para outro 

por gravidade e cada reator passou a ter 100 litros de capacidade.  

Assim, o protótipo encomendado foi de policarbonato. O fundo, que no 

protótipo de vidro era reto, passou a ter uma inclinação de 5% (ou seja, a cada 

1 metro, um dos lados fica 5 cm mais elevado), para facilitar o escoamento ao 

final do cultivo e a limpeza. Já as divisórias, antes fixas, passaram a ser móveis 

também para facilitar a limpeza e o escoamento ao final do cultivo (Figura 

4.11). 
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Figura 4.11: Foto da inclinação do fundo e do posicionamento das 

divisórias. 

 

A transferência do cultivo de um reator para outro, devido à perda de 

carga muito grande sofrida pela transferência por tubulação na parte inferior, 

passou a ser feita por transbordo, ou seja, o cultivo escoa através de uma 

canaleta na parte de cima do reator (Figura 4.12). A tubulação na parte de 

baixo entre os reatores, que era utilizada para transferir o cultivo de um reator 

para outro, passou a ser utilizada apenas ao final do cultivo para o escoamento 

total do cultivo (Figura 4.12). 

A alimentação com cultivo no primeiro reator que inicialmente era feita 

pela parte inferior, foi transferida para o topo devido ao novo tipo de 

escoamento por transbordo (Figura 4.13). 
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Figura 4.12: Canaleta de transferência e tubulação de escoamento em 

detalhe. 

 

 

Figura 4.13: Nova entrada do cultivo em detalhe. 

 

Já a saída no último reator deixou de ser feita na base, pois se constatou 

uma “zona morta” (região de estagnação do cultivo). Portanto, foi necessário 

colocar a saída no topo através de uma tubulação mergulhada no cultivo. 

Porém, houve muita aderência na parede externa da tubulação de saída. 

Assim, a saída foi novamente modificada e localizada no meio da parede lateral 

do reator, como pode ser visto na Figura 4.14, evitando, com isso, a aderência 
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na tubulação, a “zona morta” e problemas relacionados à bomba 

desescorvada, popularmente chamado trabalho a seco da bomba, causado 

pela evaporação. Em dias mais quentes quando a evaporação era excessiva, o 

nível do cultivo podia baixar além da tubulação, o que fazia a bomba funcionar 

sem sugar líquido algum. Isso pode provocar cavitação na bomba ou o 

aumento da temperatura, pela fricção, além do suportado pelo material da 

bomba. Esses fenômenos causam danos, às vezes permanentes, à bomba que 

não possua sistema que impeça essa atuação indevida (o trabalho a seco).  

Sendo assim, para dispor de um sistema de cultivo com maior 

flexibilidade instalou-se nesta bomba um mecanismo anti-trabalho a seco que 

desliga automaticamente a bomba, caso se apresente vazamento no 

fotobiorreator, evitando que a bomba seja danificada.  

 

 
Figura 4.14: Foto da nova saída lateral. 

 

A injeção de ar, inicialmente foi realizada por mangueiras de silicone de 

forma pontual, porém já estava previsto a instalação de sinterizadores. A 

injeção definitiva foi feita com tubos de aço inox instalados ao longo de todo o 

fundo do reator, para aumentar turbulência e aumentar o contato do líquido 

com o CO2 do ar. 
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Além disso, a estrutura do reator foi modificada, pois havia problemas 

com a pressão nas paredes do reator, fazendo com que as paredes 

estufassem e descolassem em alguns pontos. Sendo assim, foram adicionadas 

barras metálicas ao longo do reator, nas faces maiores, para reforçar a 

estrutura (Figura 4.15). 

Para garantir a fixação mais segura, a colagem das bordas foi feita com 

silicone entre as placas, que foram presas com parafusos em todo o contorno 

(Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.15: Barra de sustentação em detalhe. 

 

 

Figura 4.16: Fixação feita com silicone entre as placas que foram presas 

com parafusos. 
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Durante o período em que foram feitas as modificações anteriormente 

descritas, realizaram-se seis bateladas simples de cultivo, com a clorofícea 

Monoraphidium sp. (MORF-1), dirigidos ao ajuste do desenho dos 

fotobiorreatores. No entanto, os resultados desses cultivos não serão 

apresentados neste trabalho, pois, na maioria dos casos, os testes foram 

interrompidos nos primeiros dias de cultivo devido à identificação dos diversos 

problemas descritos neste capítulo, mas que foram solucionados. 

No protótipo final modificado cultivou-se a linhagem Monoraphidium sp. 

(MORF-1). Os resultados são apresentados a seguir: 

 

 Cultivo de Monoraphidium sp. (MORF-1) 

O cultivo iniciou com um inóculo de 126,67 mg.L-1 da linhagem 

Monoraphidium sp. (MORF-1). É possível verificar visualmente o crescimento 

do cultivo pela coloração verde escura ao final do cultivo (Figura 4.17). A Figura 

4.18 mostra a curva de crescimento da linhagem MORF-1.  

 

 

Figura 4.17: Fotobiorreator – Fotos do cultivo de Monoraphidium sp. no 

início e no final do cultivo. 
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Figura 4.18: Curva de crescimento da Monoraphidium sp. (MORF-1) no 

terceiro protótipo. Os resultados representam a média (n=3) ± erro padrão. 

 

Na curva de crescimento da Figura 4.18 é possível visualizar a fase 

inicial de adaptação da cultura às condições do fotobiorreator (Fase lag), 

seguida de uma fase de crescimento exponencial a partir do quarto dia e de 

uma fase estacionária ou de declínio, a partir do oitavo dia.  

Transcorrido o período de 10 dias, a biomassa foi concentrada utilizando 

microfiltração, seguida de centrifugação. A umidade da biomassa final foi de 

94,21% m/m e o teor de lipídeos totais na biomassa foi de 29,30% m/m em 

relação à massa seca.  

Com o protótipo em condições de produzir biomassa das espécies de 

microalgas analisadas, decidiu-se construir e montar o primeiro módulo de 10 

fotobiorreatores em série (capacidade total de aprox. 1000 litros). 

 

4.1.1.4- Teste no primeiro módulo de 10 fotobiorreatores em série 

 

Durante a construção deste módulo, ainda foram realizados alguns 

ajustes relacionados com a colagem das placas de policarbonato e com o 

reforço da estrutura dos fotobiorreatores. Desta vez, além do silicone, inseriu-
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se fita dupla face entre placas antes de serem aparafusadas e adicionou-se 

mais uma barra de sustentação em cada lateral para evitar vazamentos. 

Depois de montado o primeiro módulo na configuração final (Figura 

4.19), foram realizados três cultivos da linhagem Scenedesmus sp. (SCIB-1).  

 

  

Figura 4.19: Primeiro módulo - 10 fotobiorreatores em série. 

 

O primeiro e o segundo cultivo foram realizados de forma semi-contínua, 

ou seja, na primeira parte do cultivo, depois do inóculo inicial alcançar a fase 

estacionária (primeira batelada), colheitaram-se aproximadamente 2/3 do 

cultivo. O restante, cerca de 1/3 (um terço), foi utilizado como inóculo para a 

segunda parte do cultivo que também é suplementada com meio ASM-1. 

No terceiro cultivo não foi realizada essa colheita intermédia. Neste 

caso, no momento em que o cultivo iniciou a fase estacionária, suplementou-se 

com meio ASM-1, propiciando que o cultivo continuasse na fase de 

crescimento. 

Em todos os cultivos foram feitas amostragens diárias para analisar o 

crescimento celular por meio de contagem de células, peso seco e turbidez. O 

tempo experimental de cada cultivo foi definido de acordo com a curva de 

crescimento.  

 

 Primeiro cultivo 

Na Figura 4.20 é possível verificar visualmente o crescimento celular do 

primeiro cultivo realizado neste módulo. 
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1ro Dia 2do Dia 

  
3ro Dia 4to Dia 

 
5to Dia 

Figura 4.20: Fotos do primeiro cultivo de Scenedesmus sp. (SCIB-1). 

 

Os resultados do monitoramento do crescimento celular estão descritos 

na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Crescimento celular – Primeiro cultivo de Scenedesmus sp. 

(SCIB-1). 

Data 
Peso Seco Médio 

(mg.L-1) 
Contagem 
(cel.mL-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Primeira parte 

25/Nov. 13,47  2,65 X 105 5,40  

26/Nov. 32,40  8,24 X 105  8,30  

27/Nov. 112,00  1,48 X 106  40,40  

28/Nov. 257,50  6,60 X 106  157,00  

29/Nov. 406,00  9,60 X 106  248,00  

30/Nov. 457,50  9,85 X 106  381,00  

01/Dez. 543,25  10,22 X 106  402,20  

02/Dez. 657,21  10,38 X 106  445,00  

03/Dez. 658,00  10,37 X 106  507,50  

Segunda parte (Deixou-se 250 litros para continuar o cultivo) 

03/Dez. 162,75  1,44 X 106  38,60  

04/Dez. 183,00  2,21 X 106  43,00  

05/Dez. 314,45  8,54 X 106  210,00  

06/Dez. 456,76  10,25 X 106  428,00  

07/Dez. 579,27  10,32 X 106  555,00  

08/Dez. 634,20  10,40 X 106  590,00  

09/Dez. 661,23  10,42 X 106  595,00  

10/Dez. 671,24  10,51 X 106  603,00  

Os resultados representam a média (n=3). 

A seguir, nas Figuras 4.21, 4.22 e 4.23, são apresentadas as cinéticas 

de crescimento construídas com base nas densidades celulares, peso seco e 

turbidez. 

 

Figura 4.21: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) - 

Contagem de Células. 
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Figura 4.22: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) - Peso 

Seco. 

 

 
Figura 4.23: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) - 

Turbidez. 

 

Com estes dados, foi possível calcular as taxas de crescimento e o 

rendimento máximo da cultura para as duas bateladas. 
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Taxas de crescimento (µ) e Rendimento máximo da cultura (R) – 

Primeira parte 

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

µ1 = (ln 10,37 x 106 – ln 2,65 x 105)/(8-0) 

µ1 = (16,15-12,49)/8 

µ1 = 0,46 

R = 10,37 x 106 – 2,65 x 105 

R = 10,11 x 106 

 

Taxas de crescimento (µ) e Rendimento máximo da cultura (R) – 

Segunda parte 

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

µ1 = (ln 10,51 x 106 – ln 1,44 x 106)/(7-0) 

µ1 = (16,17-14,18)/7 

µ1 = 0,28 

R = 10,51 x 106 – 1,44 x 106 

R = 9,07 x 106 

 

 Segundo cultivo 

Na Figura 4.24 apresenta-se as fotos do segundo cultivo realizado neste 

módulo. 
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1ro Dia 2do Dia 

  
3ro Dia 4to Dia 

 
5to Dia 

Figura 4.24: Fotos do segundo cultivo de Scenedesmus sp. (SCIB-1). 

 

Na Tabela 4.2 estão descritos os resultados do crescimento celular do 

segundo cultivo. 
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Tabela 4.2: Crescimento celular – segundo cultivo de Scenedesmus sp. 

(SCIB-1). 

Data 
Peso Seco Médio 

(mg.L-1) 
Contagem 
(cel.mL-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Primeira parte 

16/Jan. 12,55  1,86 X 105  3,90  

17/Jan. 24,33  6,23 X 105  6,70  

18/Jan. 127,22  2,71 X 106  51,30  

19/Jan. 280,11  8,00 X 106  206,00  

20/Jan. 337,66  9,17 X 106  217,00  

21/Jan. 446,66  10,00 X 106  267,00  

22/Jan. 662,67  10,20 X 106  434,00  

23/Jan. 715,35  10,45 X 106  528,00  

24/Jan. 738,45  10,75 X 106  530,00  

Segunda parte (Deixou-se 250 litros para continuar o cultivo) 

24/Jan. 149,83  1,58 X 106  64,80  

25/Jan. 247,67  2,12 X 106  137,00  

26/Jan. 343,33  8,50 X 106  216,00  

27/Jan. 438,66  8,75 X 106  370,00  

28/Jan. 503,66  9,35 X 106  470,00  

29/Jan. 616,66  9,60 X 106  588,00  

30/Jan. 678,94  10,25 X 106  589,00  

31/Jan. 737,33  10,50 X 106 590,00  

01/Fev. 742,21  10,52 X 106  620,00  

Os resultados representam a média (n=3). 

Logo a seguir, nas Figuras 4.25, 4.26 e 4.27, são apresentadas as 

cinéticas de crescimento construídas com base nas densidades celulares, peso 

seco e turbidez. 

 

 

Figura 4.25: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) – 

Contagem de Células. 
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Figura 4.26: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) - Peso 

Seco. 

 

 
Figura 4.27: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) - 

Turbidez. 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível calcular as taxas de 

crescimento e o rendimento máximo da cultura para as duas partes 

consecutivas. 
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Taxas de crescimento (µ) e Rendimento máximo da cultura (R) – 

Primeira parte 

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

µ1 = (ln 10,75 x 106 – ln 1,86 x 105)/(8-0) 

µ1 = (16,19-12,13)/8 

µ1 = 0,51 

R = 10,75 x 106 – 1,86 x 105 

R = 10,56 x 106 

 

Taxas de crescimento (µ) e Rendimento máximo da cultura (R) – 

Segunda parte 

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

µ1 = (ln 10,52 x 106 – ln 1,58 x 106)/(8-0) 

µ1 = (16,17-14,27)/8 

µ1 = 0,24 

R = 10,52 x 106 – 1,58 x 106 

R = 8,94 x 106 

 

Os dois cultivos de Scenedesmus sp. descritos anteriormente foram 

realizados da mesma forma. Os dados de crescimentos obtidos destes cultivos 

foram correspondentes. Sendo assim, foi possível observar a reprodutividade 

de cultivo.  

 

 Terceiro cultivo 

Este cultivo foi feito de forma diferente aos dois anteriores, conforme 

descrito anteriormente. Na Figura 4.28, é possível verificar visualmente o 

crescimento celular neste módulo. 

 



 

 

 

 

100 

  
1ro Dia 2do Dia 

  
3ro Dia 4to Dia 

 
5to Dia 

 
6to Dia 

  Figura 4.28: Fotos do terceiro cultivo de Scenedesmus sp. (SCIB-1). 

 

A Tabela 4.3 mostra os resultados do monitoramento do crescimento da 

Scenedesmus sp. nos fotobiorreatores. 
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Tabela 4.3: Crescimento celular – Terceiro cultivo de Scenedesmus sp. 

(SCIB-1). 

Data 
Peso Seco Médio 

(mg.L-1) 
Contagem 
(cel.mL-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Terceiro cultivo 

12/Mar. 42,33  5,50 X 105  14,30  

13/Mar. 70,50  1,06 X 106  26,60  

14/Mar. 73,33  2,64 X 106  37,90  

15/Mar. 95,00  8,20 X 106  53,90  

16/Mar. 203,00  13,45 X 106  119,00  

17/Mar. 369,00  16,20 X 106  247,00  

*18/Mar. 516,00  18,00 X 106  320,00  

19/Mar. 516,67  18,60 X 106  332,00  

20/Mar. 534,67  21,85 X 106  376,00  

21/Mar. 612,67  23,20 X 106  453,00 

22/Mar. 664,67  24,56 X 106  510,00 

23/Mar. 732,00  25,89 X 106  651,00 

24/Mar. 800,67  26,85 X 106  761,00 

*Adicionou-se suplemento. 

 

Nas Figuras 4.29, 4.30 e 4.31 a seguir são apresentadas as cinéticas de 

crescimento construídas com base nas densidades celulares, peso seco e 

turbidez do cultivo suplementado. 

 

 
Figura 4.29: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) – 

Contagem de Células. 
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Figura 4.30: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) – Peso 

seco. 

 

 
Figura 4.31: Curva de crescimento Scenedesmus sp. (SCIB-1) – 

Turbidez. 

 

A partir dos dados obtidos do cultivo, foi possível calcular as taxas de 

crescimento (µ) e o rendimento máximo da cultura (R) para o cultivo 

suplementado. 
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Taxas de crescimento (µ) e Rendimento máximo da cultura (R) – 

Terceiro Cultivo 

µ = (ln N2 - ln N1)/(t2-t1) 

µ1 = (ln 26,85 x 106 – ln 5,50 x 105)/(12-0) 

µ1 = (17,11-13,21)/12 

µ1 = 0,33 

R = 26,85 x 106 – 5,50 x 105 

R = 26,30 x 106 

. 

Nas Figuras 4.20, 4.24 e 4.28, pode-se verificar visualmente o 

crescimento celular nos primeiros dias de cultivo. Alcançada determinada 

concentração de células, não foi possível observar a olho nu variação na 

intensidade da cor, por isso apenas se apresentam fotos dos primeiros dias de 

cultivo. 

Segundo é possível conferir nos resultados apresentados, o maior valor 

de rendimento máximo da cultura (26,30 x 106) foi alcançado no terceiro cultivo. 

A adição de suplemento, quando o cultivo estava iniciando a fase estacionária, 

propiciou que o rendimento praticamente triplicasse os valores conseguidos 

nos cultivos anteriores com apenas 4 dias a mais de cultivo. Esta comparação 

pode indicar uma limitação de crescimento pela falta de nutrientes no meio. 

Comparando os valores de µ com a escala de bancada, reportado no 

trabalho de Neumara Hakalin (2014), também desenvolvido no GreenTec, 

mostra o µ de 0,52 ± 0,02 para o crescimento em meio ASM-1 em erlenmeyers. 

Este valor é bem próximo aos µ`s das primeiras bateladas do primeiro e do 

segundo cultivo (0,46 e 0,51, respectivamente). Este fato mostra que, apesar 

do cultivo em bancada ser mais propício para o crescimento por ocorrer em 

ambiente estéril e condições mais controladas, o crescimento em escala piloto, 

mesmo não sendo totalmente isolado e tendo a possibilidade de 

contaminações, alcançou-se taxas específicas de crescimento semelhantes. 

Sendo assim, pode-se afirmar que os fotobiorreatores forneceram condições 

adequadas para o crescimento microalgal. Dessa forma, é possível vislumbrar 
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a otimização do cultivo para obter taxas de crescimento e rendimentos 

superiores. 

 

4.1.2- Fluxograma  

 

Os testes realizados no item anterior mostraram a viabilidade técnica de 

produção de biomassa de microalgas nos fotobiorreatores propostos e 

permitiram identificar e selecionar os componentes do sistema de cultivo e da 

área de facilidades de produção (tratamento de água, preparo de meios de 

cultivo e concentração de biomassa). 

Considerando a demanda de biomassa de microalgas do grupo de 

pesquisa do Laboratório GreenTec, destinada fundamentalmente ao 

desenvolvimento de tecnologias de produção de biodiesel, e de acordo com a 

área disponível na área piloto deste grupo, decidiu-se montar nesta Unidade 

Piloto um cultivador formado por 30 Fotobiorreatores tipo Janela, distribuídos 

em três módulos, com 10 fotobiorreatores cada um.  

A Figura 4.32 mostra o fluxograma completo do sistema de cultivo 

formado principalmente por: 3 módulos paralelos de 10 fotobiorreatores em 

série. Cada módulo possui sistema de recirculação, controle de pH e 

temperatura independente. Na área de facilidades também estão dispostos 

outros equipamentos de produção destinados ao tratamento da água utilizada 

nos cultivos, ao preparo dos meios de cultivo e à concentração da biomassa.  



  

 

Figura 4.32: Fluxograma do sistema de cultivo completo. 



 

Os seguintes equipamentos compõem o sistema de cultivo instalado na 

Unidade Piloto do Laboratório GreenTec/EQ/UFRJ : 

1. Fotobiorreatores: 30 unidades, construídas de policarbonato de 

espessura de 5 mm, com dimensões 1200 X 800 X 110 mm e aletas 

internas removíveis. Distribuídos em três módulos, cada um com 10 

fotobiorreatores em série (Figura 4.33). 

 

 

Figura 4.33: Três unidades de Fotobiorreatores tipo Janela. 

 

2. Recirculação: Três bombas helicoidais de deslocamento positivo, 

modelo monofuso sanitária WHS 32 (acabamento sanitário) (Figura 4.2);  

3. Controle de Temperatura: Três sistemas de resfriamento 

automatizados, um para cada módulo de fotobiorreatores, composto de: 

termopar tipo TT100, painel de controle, serpentina em aço inoxidável para 

imersão no cultivo, pelo interior da qual recircula gás refrigerante, e 

refrigerador do gás (Figura 4.1); 

4. Controle de pH: um para cada série de 10 reatores, composto 

de: 03 sensores/eletrodos de pH, painel de controle e 03 válvulas 
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solenóides, para abertura e liberação de gás CO2, da marca 

DULCOMETER; 

5. Sistema de injeção de CO2 e ar nos fotobiorreatores incluindo 

tubulação, válvulas redutoras de pressão e borbulhadores em aço inox; 

6. Compressor isento de óleo, marca PEG (Figura 4.34);  

 

 

Figura 4.34: Compressor de ar. 

 

7. Tratamento de água: Sistema de microfiltração pressurizado 

para tratamento da água utilizada no cultivo de microalgas, com capacidade 

aproximada de até 900 L.h-1 (Figura 4.35). Por ser essencial ter o mínimo 

de contaminação no cultivo, esta unidade de filtração possui uma estação 

de microfiltração por membrana e uma unidade de filtro de carvão ativado. 

Assim, a contaminação tanto biológica, quanto química é minimizada, sem a 

necessidade de autoclavar (processo utilizado na escala laboratorial); 
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Figura 4.35: Layout e foto do sistema de microfiltração para tratamento 

da água. 

 

8. 01 Tanque em polipropileno para armazenamento da água do mar 

com capacidade de 5000 litros, válvulas de saída em PVC e bomba 

centrífuga (Figura 4.36);  

 

 

Figura 4.36: Tanque de armazenamento de água do mar e bomba 

centrífuga. 
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9. 03 Tanques em polipropileno para preparação meio de cultivo 

com capacidade de 1000 litros cada (Figura 4.37). 

 

 

Figura 4.37: Tanques de preparação de meio de cultivo. 

 

10.  Concentração de biomassa: Foram considerados 

equipamentos para avaliar três tecnologias diferentes: 

 Floculação: Para os testes de floculação foram instalados 03 Tanques 

em polipropileno de fundo cônico com capacidade de 1.000 litros cada, 

em local mais fresco e com sombra para não prejudicar o funcionamento 

do floculante, que é muito sensível à temperatura alta e à exposição ao 

sol, acompanhados de suportes metálicos para os tanques, válvulas de 

entrada e de saída (Figura 4.38).  

 

 

Figura 4.38: Tanques para floculação. 
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 Centrifugação: Para concentrar a biomassa por centrifugação foi 

adquirida uma centrífuga contínua de disco, modelo GEA Westfalia, de 

capacidade nominal de 400 – 500 L.h-1 (Figura 4.39). 

 

 

Figura 4.39: Centrífuga contínua modelo GEA Westfalia. 

 

 Microfiltração: Sistema de microfiltração submersa, com vazão de 

tratamento em função das condições operacionais determinadas para a 

aplicação de interesse (Figura 4.40 e 4.41). 

 

 

Figura 4.40: "Layout" sistema de microfiltração submersa para 

concentração da biomassa. 
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Figura 4.41: Sistema de microfiltração submersa para concentração da 

biomassa. 

 

4.1.2.1. Testes comparativos de concentração de biomassa 

 Filtro prensa 

Além das tecnologias de concentração de biomassa, consideradas no 

fluxograma anterior, um filtro prensa foi utilizado para estudo comparativo entre 

os diferentes métodos de concentração da biomassa de microalgas, conforme 

as condições do teste listadas a seguir. 

Condições do teste: 

 Volume total utilizado no ensaio de filtração: 1000 mL 

 Pressão aplicada no ensaio de filtração: 6,0 bar 

 Tempo total do ensaio: 42 mim 11 seg 

 Tecido utilizado: 012 - S A 

 Espessura da Torta: ± 0,5 mm 

 Qualidade da Torta: Úmida 

Os resultados do teste preliminar mostraram que o filtro prensa foi 

reprovado para ser utilizado na concentração de biomassa de microalgas, além 
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do filtrado ainda conter biomassa, a biomassa depositada sobre o tecido (torta) 

forma um filme tornando o filtro impermeável não permitindo a filtração (Figura 

4.42).   

 

Figura 4.42: Imagens dos resultados obtidos com uso de filtro prensa. 

 

 Floculação 

A floculação foi testada em escala menor (cultivos nos protótipos) e os 

resultados foram satisfatórios com relação à concentração. Porém, alguns 

inconvenientes foram revelados, como é o caso do problema com a 

estabilidade do floculante. O floculante utilizado foi um copolímero de 

poliacrilamida da empresa SNF Floerger. Este não pode ser preparado com 

antecedência, se não perde sua propriedade floculante. Além disso, nem o 

floculante, nem os tanques com a cultura que será floculada podem estar 

expostos ao sol ou altas temperaturas. Outro inconveniente apresentado foi na 

utilização da biomassa das microalgas floculadas nas reações de produção de 

biodiesel. Esta biomassa apresentou rendimentos muito baixos de óleo, pois o 

floculante dificultou o acesso ao óleo. Estes resultados quando comparados 

com os resultados muito superiores da biomassa da mesma cepa microfiltrada, 

nos mostra a possível "blindagem" das células feita pelo floculante. Ou seja, o 
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floculante não alterou o teor de óleo nas células, mas, provavelmente, dificultou 

o rompimento da parede celular. O que tornou inviável a utilização deste tipo de 

concentração no sistema de cultivo escolhido e para a finalidade do presente 

trabalho. 

 

 Microfiltração 

A unidade de microfiltração se mostrou eficiente na retirada de água 

para a concentração dos cultivos. Foi possível reduzir volumes de 1100 litros 

até cerca de 20-25 litros de cultivo. Essa redução corresponde a teores de 

umidade em torno de 95% m/m. Ou, por exemplo, na concentração da 

biomassa de Scenedesmus sp. (SCIB-1) no primeiro cutivo (descrito no item 

6.1.1.4), que ao final do cultivo alcançou cerca de 671 mg.L-1, depois de 

microfiltrada ficou com uma concentração 35,2 g.L-1 (Figura 4.43-A). Outro 

cultivo que foi microfiltrado com êxito foi o de ANRF-1 (Figura 4.43-B).  

Além disso, essa unidade de concentração também permite a 

reutilização da água retirada no processo. Essa água é armazenada em outro 

tanque subsequente e, apesar de ainda possuir alguns sais oriundos do meio 

de cultivo original (o que permite a diminuição de gastos com o preparo do 

meio), esta água estava isenta de células do cultivo, mostrando a eficiência da 

membrana utilizada. 

 

  

A - Biomassa de SCIB-1 B - Biomassa de ANRF-1 

Figura 4.43: Biomassas de microalgas concentradas por microfiltração.  
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 Centrifugação 

A centrifugação também se mostrou bastante eficiente na concentração 

dos cultivos. Além de alcançar teores de umidade mais baixos, de 80 a 85% 

m/m, a operação da centrífuga se mostrou mais rápida do que a da unidade de 

microfiltração. Porém, a água separada na centrifugação só pode ser 

reutilizada se for tratada para eliminar os resquícios de células, pois, após a 

centrifugação, a água ainda contém microalgas do cultivo (Figura 4.44 e Figura 

4.45). 

Como a água intracelular corresponde a cerca de 70% m/m da massa 

celular, pode-se concluir que a centrifugação teve alto rendimento na retirada 

de água. 

Na concentração da biomassa de Scenedesmus sp. (SCIB-1) do 

segundo cutivo (descrito no item 6.1.1.4) que ao final alcançou cerca de 742 

mg.L-1, depois de centrifugada, obteve-se uma concentração 45,3 g.L-1 de 

biomassa. 

 

 

Figura 4.44: Biomassa de Scenedesmus sp. (SCIB-1) centrifugada. 
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Figura 4.45: Biomassa de Monoraphidium sp. (MORF-1) centrifugada. 

 

 Centrifugação + Microfiltração 

Ao final do terceiro experimento com Scenedesmus sp., um teste foi feito 

com a junção das duas formas de concentração que se mostraram mais 

vantajosas. A microfiltração pela possibilidade de reaproveitamento da água do 

cultivo e a centrífuga pela rapidez e pela eficiência na retirada da água. 

Centrifugou-se todo o cultivo obtendo um teor de umidade de 80,79% 

m/m. A água residual, ainda contendo resquícios de microrganismos, foi 

submetida à microfiltração para a reutilização desta água. 

Sendo assim, podemos dizer que a eficiência de concentração da 

centrifugação foi mantida agregando a possibilidade de reuso da água da 

microfiltração. Além disso, como a concentração da microfiltração foi menor, as 

microfibras entupiram menos, houve menos necessidade de retrolavagem e, 

consequentemente, o tempo do processo caiu consideravelmente. Isto é, com 

a microfiltração levava-se cerca de 7 horas para a concentração dos 1100 

litros. Com a centrífuga, gastava-se cerca de 3 horas.  Com o processo 

conjunto foi possível alcançar 5 horas. Portanto, pode-se dizer que houve 

sinergia na combinação dos processos e provável economia devido à 

reutilização da água. 
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4.2 - Biodiesel  
 

Vários testes foram feitos visando o desenvolvimento de tecnologias de 

produção in situ de biodiesel a partir da biomassa úmida de microalgas, 

produzida nos fotobiorreatores desenvolvidos na presente tese, prescindindo 

das etapas de secagem da biomassa e de extração do óleo.  

Os principais experimentos estão descritos a seguir. 

 

4.2.1 – Hidroesterificação 
 

O processo de hidroesterificação foi testado para a produção direta de 

biodiesel de microalgas pelo fato da biomassa produzida nos fotobiorreatores, 

ser úmida e a primeira etapa ser uma hidrólise. Ou seja, não seria necessária a 

retirada completa da água por ela já fazer parte do processo. 

A seguir serão apresentados alguns resultados da hidroesterificação 

com Monoraphidium sp.  

 

 Hidroesterificação Monoraphidium sp. (Escala de bancada) 

Na produção de ácidos graxos (reação de hidrólise) foi utilizada como 

matéria-prima a biomassa úmida de Monoraphidium sp. produzida no segundo 

protótipo (Figura 4.46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.46: Biomassa úmida de MORF-1 cultivada no segundo 

protótipo. 
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Nesta etapa, a biomassa da amostra compósito, com 95,49% m/m de 

umidade e 27,79% m/m de lipídeos totais em relação ao peso seco, foi 

processada em quatro bateladas com aproximadamente 130 g de biomassa 

cada uma, utilizando o reator descrito no item 3.6.1. As reações foram 

conduzidas a 300°C por 1 hora. Ao final das hidrólises obtiveram-se 4,65 g de 

ácidos graxos. 

Foi necessário fazer uma extração com hexano para recolher os ácidos 

graxos resultantes da hidrólise. Após extração, rotaevaporou-se a fase 

orgânica para a recuperação do hexano. Antes de seguir para a etapa de 

esterificação determinou-se, por cromatografia gasosa, um teor de ácidos 

graxos nesta amostra de 97,25%. O teor de ácidos graxos não foi de 100% 

pois a fase orgânica também contém hidrocarbonetos produzidos pela 

microalga, além de carotenóides e outras substâncias apolares. 

Este resultado mostra o potencial para produzir biodiesel diretamente da 

biomassa úmida, dispensando os processos de liofilização e extração do óleo. 

Para a produção de biodiesel (reação de esterificação) foram utilizados 

como matéria-prima, os ácidos graxos desta microalga, obtidos como produto 

das quatro bateladas de hidrólise da biomassa úmida. A reação foi conduzida 

nas condições descritas no item 3.6.1.  

Como na reação de esterificação não há formação de glicerol, o produto 

foi diretamente submetido à secagem para a retirada da água e do metanol 

residual.  

Ao final da reação obtivemos 4,30 g de biodiesel bruto, ainda com 

algumas impurezas (Figura 4.47).  

O produto final da reação foi submetido às análises cromatográficas para 

a identificação do produto formado na reação. Os resultados confirmam a 

ocorrência do processo de esterificação dos ácidos graxos (Figura 4.48). 
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Figura 4.47: Biodiesel bruto a partir da hidroesterificação. 

 

É importante destacar que a porcentagem de ésteres totais foi de 

94,27%. Resultados semelhantes foram reportados por Hanjin Im e 

colaboradores (2015) no estudo da produção de ésteres graxos a partir de  

microalga pelo processo de transesterificação. A taxa de conversão dos 

lipídeos em ésteres obtida por Hanjin Im foi aproximadamente 94%. 

 

 

 

Identificação: C 12:0 (0,63%), C14:0 (0,52%), C16:0 (30,62%), C16:1 

(2,58%), C18:0 (4,01), C18:1 (34,70%), C18:2 (6,54%), C18:3 (18,03%), C20:0 

(0,61%), C20:1 (0,65%) C22:0 (0,48%), C24:0 (0,08%), C24:1 (0,49%). 

Figura 4.48: Cromatograma - Ésteres metílicos resultantes da 

hidroesterificação da biomassa microalgal de MORF-1. 

 

Os ésteres metílicos obtidos usando a tecnologia proposta foram 

caracterizados em relação a alguns parâmetros exigidos pela ANP. Ainda 

sendo resultados preliminares, oferecem uma ideia da qualidade do biodiesel 

de microalgas. Sabe-se que entre os óleos vegetais, a composição em ácidos 

graxos varia e, desse modo, variam também suas propriedades físico-químicas 
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(por exemplo, a estabilidade à oxidação). O mesmo ocorre com o óleo extraído 

de diferentes espécies de microalgas e também na mesma espécie cultivada 

em diferentes condições.  

A estabilidade à oxidação da amostra obtida nesta experiência ficou em 

torno de 4.77 horas (Figura 4.49) de acordo com o ensaio EN14112 realizado 

no aparelho de Rancimat. Este resultado é correspondente aos resultados 

anteriores de elevado teor de ácidos graxos insaturados na matéria-prima e 

consequentemente alto teor de ésteres insaturados na composição do 

biodiesel, aspecto confirmado anteriormente pela cromatografia. O valor obtido 

não difere muito dos perfis de ésteres normalmente observados no biodiesel 

oriundo de oleaginosas convencionais (tempo de 6 horas para o padrão de 

biodiesel de soja).  

 

 

Figura 4.49: Estabilidade oxidativa dos ésteres metílicos da biomassa 

microalgal estudada. 

 

Como já foi discutido, o ácido palmítico, o ácido oléico e o ácido 

linolênico foram os constituintes dominantes na composição lipídica desta 

biomassa microalgal. Estes ácidos graxos de cadeia média (C16 e C18) são 

considerados os ideais para a produção de biodiesel de alta qualidade, 

conforme mencionado na tese de Arceo (2012), desenvolvida no GreenTec. 

Além disso, constituem o parâmetro mais direto e preciso de avaliar o potencial 
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das microalgas como matéria-prima para a produção de biodiesel, uma vez que 

nem todos os compostos solúveis nos solventes orgânicos utilizados na 

extração podem ser convertidos em biodiesel. 

Existem outros parâmetros que são considerados muito importantes 

quando se estuda a qualidade do biodiesel, tais como a quantidade de mono-di 

e triglicerídeos presentes no biodiesel. Estes dados permitem observar o 

desempenho da reação nas condições reacionais avaliadas. Os valores obtidos 

neste estudo são apresentados na Tabela 4.4 Pode-se observar que os 

mesmos são inferiores aos limites máximos exigidos pela ANP, fato associado 

sem dúvida à obtenção do biodiesel a partir dos ácidos graxos livres. Estes 

resultados são muito promissores mostrando o potencial das microalgas como 

futura fonte de biocombustível. 

 

Tabela 4.4: Caracterização preliminar do biodiesel microalgal de 

Monoraphidium sp. (MORF-1). 

Características Método 
Especificação 

Biodiesel B-100 

Biodiesel de 

Microalgas 

Teor de éster. % m/m EN 14103 96,5 94,27 

Glicerol livre, % m/m ASTM-D 6584 0,02  0,00152 

Glicerol total, % m/m ASTM-D 6584 0,25 0,0106 

Monoglicerídeos, % 
m/m 

ASTM-D 6584 0,7 0,031 

Diglicerídeos, % m/m ASTM-D 6584 0,2 0 

Triglicerídeos, % m/m ASTM-D 6584 0,2 0,0097 

Estabilidade à 
oxidação a 110 ºC 

EN 14112 6 h 4,77 

 

 Hidroesterificação Monoraphidium sp. (Escala piloto) 

Depois de muitos testes em escala de bancada, passou-se para a escala 

piloto. Porém, percebeu-se que altas temperaturas acabavam carbonizando a 

biomassa residual das microalgas. Além disso, era preciso diminuir custos para 
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melhorar a viabilidade econômica do processo. Sendo assim, temperaturas 

mais baixas na hidrólise foram testadas. 

A seguir, está descrito o experimento com os melhores resultados 

obtidos.  

Neste teste, foram utilizados 12 kg de biomassa úmida de 

Monoraphidium sp., resultante de diversas bateladas de cultivo realizadas no 

fotobiorreator proposto (Figura 4.33). A biomassa úmida da amostra compósito 

(Figura 4.50) tinha as seguintes características: 

 Umidade: 82,28 % m/m 

 Biomassa seca: 2,13 kg 

 Teor de lipídeos totais: 22,43±1,60% m/m 

 Teor de óleo (fração de lipídeos convertíveis em biodiesel): 

9,14±1,73% m/m 

 

 

Figura 4.50: Biomassa úmida de Monoraphidium sp. MORF-1. 

 

A reação foi realizada no reator batelada, Parr Instruments Inc. - Modelo 

4550, descrito no item 3.6.1. A Figura 4.51 mostra a biomassa no interior do 

copo do reator. 
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Figura 4.51: Biomassa de Monoraphidium sp. antes da reação. 

 

A reação durou 1 hora, à 200 ºC (pressão 281 psi) e agitação 

aproximada de 225 rpm.  

Na Figura 4.52 mostra-se uma imagem do produto da reação 

imediatamente após abrir o reator. 

 

 

Figura 4.52: Produto da reação no copo do reator. 
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O produto da reação foi transferido para um garrafão de vidro de 20 litros 

(Figura 4.53) e deixado em repouso durante 20h para conseguir separar as 

fases.  

 

 

Figura 4.53: Produto da reação de hidroesterificação de  Monoraphidium 

sp. em escala piloto no garrafão de vidro. 

 

Transcorrido esse tempo, observaram-se duas fases (Figura 4.53) que 

foram separadas e quantificadas. 

 Fase superior: 2.995,64 g 

 Fase inferior: 8.882,36 g 

Posteriormente, adicionou-se 10% m/m de sal comum em cada uma das 

frações com o objetivo de aumentar a polaridade da fração polar e propiciar a 

separação dos ácidos graxos na fração apolar com hexano, conforme a seguir: 

 Na fase superior adicionaram-se 300 g de sal e 3.000 mL de 

hexano 

 Na fase inferior adicionaram-se 890 g de sal e 9.000 mL de 

hexano.  

Após adicionar o sal e hexano, as amostras foram agitadas e deixadas 

em repouso durante 3 horas.  
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Seguidamente, as frações apolares de cada fração foram separadas e 

rotaevaporadas para recuperação do hexano. 

Foram extraídos 11,71 g de fração apolar da fase superior (Figura 4.54) 

e 172,12 g de fração apolar da fase inferior (Figura 4.55). As duas frações de 

produtos apolares extraídas foram misturadas totalizando 183,83 g de produtos 

apolares (8,67% m/m da biomassa seca). A acidez dessa amostra foi de 25%.  

 

 

Figura 4.54: Fração apolar extraída da fase superior do produto da 

hidroesterificação de  Monoraphidium sp. em escala piloto. 

 

 

Figura 4.55: Fração apolar extraída da fase inferior do produto da 

hidroesterificação de  Monoraphidium sp. em escala piloto. 
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Considerando que na composição desta fração apolar são extraídos 

vários compostos apolares produzidos pela própria microalga e não apenas os 

compostos de interesse (triglicerídeos e ácidos graxos), realizou-se a 

destilação dessa fração à baixa pressão (5– 10 mmHg) e  alta temperatura 

(250 - 350ºC), tentando minimizar a quantidade de compostos não desejados e 

também para trabalhar com uma fração de menor viscosidade (Figura 4.56). 

 

 

Figura 4.56: Sistema de purificação dos ácidos graxos produto da 

hidroesterificação de  Monoraphidium sp. em escala piloto por destilação à 

baixa pressão. 

 

Nessa destilação foram recuperados 134,87 g de produtos apolares. Era 

visível a presença de grande quantidade de produtos apolares de elevado peso 

molecular na fração apolar extraída da biomassa de microalgas. 

Devido à elevada acidez do produto foi necessário esterificar a amostra 

utilizando 30% m/m metanol e 1% m/m de catalisador QGP-65M (ácido para 

tolueno sulfônico em base metanol) durante 1hora e 60 ºC, conforme Figura 

4.57. 
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O produto da esterificação foi lavado com água para eliminar resíduos 

de catalisador e seco em placa de agitação e aquecimento a temperaturas 

entre 100 e 120 ºC. 

Em seguida, o produto foi transesterificado utilizando 25% m/m metanol 

e 1% m/m de catalisador de hidróxido de potássio, durante 1hora a temperatura 

ambiente.  

 

 

Figura 4.57: Esterificação da fração apolar do produto da 

hidroesterificação de  Monoraphidium sp. em escala piloto. 

 

Depois de separada a glicerina os ésteres foram lavados com solução 

de ácido fosfórico (0,08% m/m) e seguidamente com água a 60 ºC. Depois 

deste procedimento foram obtidos 128,60 g de biodiesel (6,04 % m/m em 

relação à biomassa seca). O biodiesel produzido foi caracterizado de acordo 

com os índices descritos a seguir na Tabela 4.5.  
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Tabela 4.5: Características físico-químicas do biodiesel purificado 

produzido a partir da hidroesterificação Monoraphidium sp. 

Características Método 
Especificação 

Biodiesel B-100 

Biodiesel de 

Microalgas 

Massa Específica a 20 ºC, 
kg/m³ 

ASTM-D 4052 850 a 900 882,2 

Viscosidade Cinemática a 
40 ºC, mm²/s 

ASTM-D 445 3,0 a 6,0 4,270 

Teor de éster. % m/m 
(Considerando todos os 
picos) 

EN 14103 96,5 98,18 

Teor de éster. % m/m 
(Considerando os picos 
conhecidos) 

EN 14103 96,5 96,59 

Teor de Ácidos graxos por 
CG (Considerando os 
picos conhecidos) 

 - 0,54 

Teor de Ácidos graxos por 
CG (Considerando todos 
os picos) 

 - 0,40 

Glicerol livre, % m/m ASTM-D 6584 0,02 0,002448 

Glicerol total, % m/m ASTM-D 6584 0,25 0,2371 

Monoglicerídeos, % m/m ASTM-D 6584 0,7 0,6993 

Diglicerídeos, % m/m ASTM-D 6584 0,20 0,1838 

Triglicerídeos, % m/m ASTM-D 6584 0,20 0,0019 

Metanol, % m/m EN 14110 0,20 0,0060 

Estabilidade à oxidação a 
110 ºC 

EN 14112 6 (12) 5,04 

Índice de acidez, mg 
KOH/g 

ASTM-D 664 0,50 0,47 

Teor de água, mg/kg EN ISO 12937 200,00 182 

Índice de iodo, g/100g EN 14111 Anotar 123 

Ponto de fulgor, ºC ASTM-D 93 100 180 

Ponto de entupimento de 
filtro a frio, ºC 

ASTM-D 6371 14 -2ºC 

Número de cetano ASTM-D 613 Anotar 59,04 

 

A inclusão de uma etapa de destilação, antes da etapa de esterificação, 

ajudou a aumentar o teor de ésteres no biodiesel produzido. A estabilidade à 

oxidação foi inferior ao valor especificado, no entanto, esse problema pode ser 

resolvido com a adição de antioxidantes, conforme é realizado atualmente no 
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biodiesel. Os demais índices medidos estão dentro da especificação e mostra o 

excelente potencial de utilização do biodiesel de microalgas.  

 

4.2.2 – Saponificação - Acidulação - Esterificação 
 

Na procura por novas tecnologias para produzir biodiesel, sem 

necessidade de secar a biomassa, testou-se em escala de bancada e piloto a 

rota de Saponificação – Acidulação – Esterificação. 

A matéria-prima utilizada nestes testes foi a biomassa úmida de 

Scenedesmus sp. (SCIB-1), cultivada nos fotobiorreatores de janela e 

concentrada por centrifugação na Unidade piloto do GreenTec (Figura 4.44). 

Esta biomassa tinha 80,79% m/m de umidade e 15,58% m/m de lipídeos totais 

em relação ao peso seco. 

 

 Saponificação - Acidulação - Esterificação Scenedesmus sp. 

(SCIB-1). (Escala de Bancada) 

Na etapa de saponificação utilizaram-se 151 g de biomassa úmida. A 

reação ocorreu conforme descrito no item 3.6.2, utilizando o sistema reacional 

mostrado na Figura 4.58.  

 

 

Figura 4.58: Sistema reacional da saponificação. 
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Depois de finalizada a reação, o produto foi filtrado à vácuo para retirada 

dos resíduos sólidos da biomassa. O permeado foi transferido para um funil de 

separação. Ao funil foi adicionado hexano e água até a clara separação de 

fases, sendo então retirada a fase superior (Fase A – Figura 4.59). Nesta 

fração apolar extraíram-se 0,43 g de insaponificáveis (1,48% m/m em relação à 

biomassa seca). Esses insaponificáveis contêm grandes quantidades de 

antioxidantes como betacaroteno, luteína e astaxantina. Foi determinado o teor 

de potássio residual, considerando que para usar estes antioxidantes na 

indústria de alimentos devem-se cumprir especificações. Em pessoas 

saudáveis que não apresentem distúrbios na excreção de potássio, não há 

evidência de que uma elevada ingestão de potássio proveniente de alimentos 

tenha qualquer efeito adverso. Por outro lado, o potássio proveniente de 

suplementação pode levar a um efeito tóxico agudo em indivíduos saudáveis 

(IOM, 2004). O teor de potássio (K+) na amostra de material insaponificável 

obtido foi de 13,08 ppm (0,001308%). Este valor é suficientemente baixo, 

garantindo o uso dos antioxidantes extraídos na indústria de alimentos. Estes 

têm valores que variam de R$60,00 o miligrama de betacaroteno até 

R$3.140,00 o miligrama da astaxantina, dependendo do grau de pureza 

(Sigma-Aldrich, 2015). 

 

 

Figura 4.59: Separação dos insaponificáveis (fase A) e do sabão (fase B) 

produtos da saponificação da Scenedesmus sp. 
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Após a separação dos insaponificáveis com hexano (Figura 4.59), a fase 

aquosa (sabão) segue para a acidulação. À fase aquosa (B) é adicionada a 

quantidade molar estequiométrica de H2SO4 para obtenção dos ácidos graxos 

em cada uma das frações previamente saponificadas. A reação ocorre sob 

agitação magnética, à temperatura de 80 ºC por 1 hora no reator Parr. Ao final, 

todo o conteúdo é transferido novamente para um funil de separação e os 

ácidos graxos separados com o auxílio de hexano num total de 3,17 g de 

ácidos graxos (10,94% m/m em relação à biomassa seca). A seguir, na Figura 

4.60, é possível ver o ácido graxo antes da esterificação. 

 

 

Figura 4.60: Ácido graxo produto acidulação (Scenedesmus sp.). 

 

Os ácidos graxos seguem para a etapa de esterificação, conforme já 

descrito em materiais e métodos (item 3.6.1). Ao final desta etapa obtivemos 

2,92 g de biodiesel (10,07% m/m em relação à biomassa seca). O perfil dos 

ésteres metílicos presentes no biodiesel produzido por esta rota, usando a 

biomassa úmida de Scenedesmus sp. (SCIB-1), é mostrado na Figura 4.61. 

A prevalência do C16:0 é observada nas microalgas em geral, assim 

como pode ser vista nesta microalga. 

Neste caso, devido à pouca quantidade de produto, não foi possível 

caracterizar o biodiesel produzido através de outros parâmetros de qualidade. 
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Figura 4.61: Perfil percentual de ésteres metílicos de Scenedesmus sp. – 

SCIB-1. 

 

 Saponificação - Acidulação - Esterificação Scenedesmus sp. 

(SCIB-1) (Escala piloto) 

Na etapa de saponificação utilizaram-se 8,0 kg de biomassa úmida. A 

reação ocorreu conforme descrito no item 3.6.2, utilizando reator batelada, Parr 

Instruments Inc. - Modelo 4550 (Figura 3.5). Na Figura 4.62 mostra-se a 

biomassa no interior do copo do reator. 

O produto da reação de saponificação é apresentado na Figura 4.63. 

Após a saponificação, adicionaram-se 8 litros de hexano ao produto da 

reação. O reator foi fechado novamente e a mistura ficou durante uma hora sob 

agitação de 180 rpm. O hexano é adicionado para separar a fração não 

saponificável, formada fundamentalmente por antioxidantes e hidrocarbonetos. 

Na Figura 4.64 apresenta-se o produto da saponificação depois de ficar 1h em 

agitação com hexano.  

O produto da reação é centrifugado para separar a fase líquida da 

biomassa sólida (Figura 4.65). 
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Figura 4.62: Biomassa no copo do reator para a reação de saponificação 

da Scenedesmus sp. em escala piloto. 

 

 

Figura 4.63: Produto da Saponificação da Scenedesmus sp. em escala 

piloto. 
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Figura 4.64: Produto da saponificação da Scenedesmus sp. em escala 

piloto após adição de hexano. 

 

 

 

Figura 4.65: Biomassa residual da saponificação da Scenedesmus sp. 

em escala piloto. 

 

Na fração líquida, obtida da centrifugação, realizou-se a separação das 

fases. A fase superior contendo o hexano com os antioxidantes e 
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hidrocarbonetos foi rota-evaporada para recuperação do hexano e a fase 

inferior (sabão) passou para a etapa de acidulação.  

Da fração hexânica foram extraídos 20,59 g da fração insaponificável 

(Figura 4.66), representando aproximadamente 1,34% m/m em relação à 

biomassa seca. 

 

 

Figura 4.66: Fração insaponificável extraída da Scenedesmus sp.  

 

Na Figura 4.67 apresenta-se o espectro IV da fração de insaponificáveis 

extraída da biomassa de Scenedesmus sp. Nessa figura é possível identificar 

uma banda em 2860 cm-1 atribuída ao estiramento de CH2 de carotenóides e 

uma banda em 3277 cm-1 atribuída ao grupo funcional OH proveniente das 

estruturas de Luteína e Zeaxantina. Pode-se observar a ausência de bandas 

características de lipídeos e proteínas (1750 e 1536 cm-1) respectivamente. 

  

 

Figura 4.67: Espectro IR dos insaponificáveis da Scenedesmus sp.  
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A etapa de acidulação foi realizada conforme descrito no item 3.6.2. Na 

Figura 4.68 mostram-se o produto da reação de acidulação. 

 

 

Figura 4.68: Foto ao final da reação de acidulação dos produtos da 

saponificação da Scenedesmus sp. em escala piloto. 

 

Concluída a reação de acidulação, adicionaram-se 8 litros de hexano 

para separar os ácidos graxos. A mistura foi realizada no mesmo reator a 

temperatura ambiente e 190 rpm durante uma hora. Ao final separam-se as 

fases em funil de separação. 

A fase hexânica contendo os ácidos graxos, produto da acidulação, é 

lavada com água destilada para eliminar o resíduo de H2SO4 e o sal de K2SO4. 

Em seguida essa fase foi rotaevaporada para recuperar o solvente. Após 

realizar este procedimento obtiveram-se 118 g de ácido graxo (aprox. 7,71% 

m/m em relação à biomassa seca) (Figura 4.69). 
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Figura 4.69: Ácidos graxos extraídos após a acidulação dos produtos da 

saponificação da Scenedesmus sp. em escala piloto. 

 

O índice de acidez da amostra de ácidos graxos extraídos, determinado 

em triplicata, foi de 194,26 mg KOH/g de amostra, aproximadamente 97,13%. 

Este resultado permite comprovar a presença de elevado teor de ácidos na 

amostra extraída. Adicionalmente, foi determinado o espectro IV desta amostra, 

apresentado na Figura 4.70. Nessa figura, conforme esperado, é possível 

verificar uma banda bem definida em 1700 cm-1, atribuída ao estiramento de 

C=O da carbonila de ácido.  

 

 

Figura 4.70: Espectro IR do ácido graxo bruto produzido a partir da 

Scenedesmus sp. em escala piloto. 
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Os ácidos graxos foram esterificados, nesta etapa obtiveram-se 110,92 g 

de biodiesel bruto (7,25% m/m em relação á biomassa seca) (Figura 4.71).  

 

 

Figura 4.71: Biodiesel bruto produzido a partir da esterificação dos 

ácidos graxos extraídos a partir da Scenedesmus sp. em escala piloto. 

 

Para purificar este biodiesel testou-se argila e sílica cromatográfica, mas 

ambas se saturaram muito rápido, sendo necessário realizar uma destilação do 

biodiesel até 290 ºC. O biodiesel resultante (96,5 g) mostra-se na Figura 4.72. 

Grande parte dessa perda em massa ocorreu devido às inúmeras 

transferências entre recipientes que se fizeram necessárias. 

 

 

Figura 4.72: Biodiesel destilado produzido a partir da Scenedesmus sp. 

em escala piloto. 

 

O perfil dos ésteres metílicos presentes no biodiesel produzido por esta 

rota, usando a biomassa úmida de Scenedesmus sp. (SCIB-1), é mostrado na 

Figura 4.73. 
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Figura 4.73: Perfil percentual de ésteres metílicos de Scenedesmus sp. – 

SCIB-1. 

 

Segundo estes dados, a Scenedesmus sp. apresentou a seguinte 

distribuição de ésteres: teor de Saturados > Poliinsaturados > 

Monoinsaturados.  

Observa-se que os maiores valores referem-se ao saturado C16:0 

(Palmitato). O segundo composto saturado presente em maior proporção é o 

C20:0 (Araquidato). 

Em relação aos Poliinsaturados, observou-se elevado teor de C18:3 

(Linolênato).  

Quanto aos Monoinsaturados, se destaca o C18:1 (Oleato) e o C16:1 

(Palmitoleato). Na Tabela 4.6 apresentam-se as características físico-químicas 

do biodiesel produzido.  

 



 

 

 

 

139 

Tabela 4.6: Características físico-químicas do biodiesel purificado 

produzido a partir da esterificação dos ácidos graxos extraídos da biomassa de 

Scenedesmus sp. 

Características Método 
Especificação 

Biodiesel B-100 
Biodiesel de 
Microalgas 

Aspecto - 
Límpido e isento 

de impurezas 
Límpido e isento 

de impurezas 

Massa específica a 20º 
C, kg/m2 

ASTM-D 4052 850 - 900 888,47 

Viscosidade Cinemática 
a 40ºC, mm2/s 

ASTM-D 445 3,0 – 6,0 5,23 

Teor de éster, % m/m EN 14103 96,50 97,71 

Índice de acidez, mg 
KOH/g 

ASTM-D 664 0.5 máx. 1,56 

Glicerol livre, % m/m ASTM-D 6584 0.02 máx. 0,0090 

Glicerol total, % m/m ASTM-D 6584 0,25 máx. 0,0169 

Monoacilglicerol, % 
m/m 

ASTM-D 6584 0,8 máx. 0,0022 

Diacilglicerol, % m/m ASTM-D 6584 0,2 máx. 0,0000 

Triacilglicerol, % m/m ASTM-D 6584 0,2 máx. 0,0000 

Estabilidade à oxidação 
a 110 °C, h 

EN 14112 6 h 4,27 

 

O índice de acidez do biodiesel produzido é superior ao valor 

especificado, indicando que ainda tem ácidos graxos que não foram 

esterificados. Em relação aos demais índices analisados é possível verificar 

que cumpre com a especificação, confirmando o grande potencial do biodiesel 

produzido com microalgas como matéria prima e deste processo de produção.  

 

4.2.3 – Tratamento térmico  

 

As reações com o chamado tratamento térmico foram realizadas com o 

intuito de diminuir a temperatura de trabalho, diminuir etapas e 

consequentemente diminuir custos operacionais. Sendo assim, foram feitos 3 

séries de experimentos e os resultados são apresentados a seguir. 

Nos testes utilizou-se biomassa úmida de Monoraphidium sp. (MORF-1), 

cultivada nos fotobiorreatores de Janela da Figura 4.33. Esta biomassa tinha 
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uma umidade de 91,73% m/m e um teor de lipídeos convertíveis em biodiesel 

de 17,51% m/m em relação ao peso seco. A agitação de todos os testes foi de 

400 rpm. 

Na Tabela 4.7 a seguir estão as condições reacionais do primeiro 

planejamento (Figura 3.8). As reações deste planejamento foram seguidas de 

uma série de separações das frações obtidas. Essas frações foram analisadas 

e os resultados das análises da fase apolar podem ser vistos na Tabela 4.8.  

 

Tabela 4.7: Condições reacionais do primeiro planejamento e 

quantificação das frações obtidas. 

Nº 
Biomassa 
úmida (g) 

Metanol 
(mL) 

RM 
(Biomassa 

úmida : 
álcool) 

Temp. 
(ºC) 

Tempo 
(min) 

Fração 
apolar 

(g) 

Biomassa 
Residual 
Seca (g) 

1 30,1534 270 01:09 230 25 0,4754 2,0200 

2 31,3533 270 01:09 280 25 0,2203 0,9518 

3 30,0556 270 01:09 280 95 0,4765 0,9751 

4 30,4200 270 01:09 230 95 0,8701 1,9732 

5 30,1123 270 01:09 255 60 0,5856 2,3117 

6 30,4750 270 01:09 255 60 0,4909 1,9100 

7 30,2230 270 01:09 255 60 0,5202 2,2657 

 

Tabela 4.8: Análises cromatográficas da fração apolar das reações do 

primeiro planejamento. 

Nº 

Ácido 
Graxo 

(%) 
Éster 
(%) 

Teor de 
lipídeos na 

fração apolar 
(%) 

Massa de 
lipídeos na 

fração apolar 
(g) 

Teor de lipídeos 
na biomassa 

seca (%) 

1 4,9900 48,9600 54,0699 0,2570 10,3080 

2 2,6000 48,7100 51,3536 0,2507 9,61354 

3 2,4200 43,7500 46,3274 0,2208 8,88116 

4 1,3000 28,7800 30,4909 0,2653 10,5457 

5 3,3400 37,9000 41,2859 0,2418 9,7085 

6 4,1800 52,9300 58,1448 0,2854 11,3254 

7 4,3100 50,1300 54,5625 0,2838 11,3559 
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A partir dos resultados obtidos nos experimentos é possível ver que não 

houve variação significativa nos rendimentos, porém os melhores resultados 

foram com 1 hora de reação e 255ºC. Sendo assim, o tempo de 1 hora foi 

fixado e um novo planejamento foi feito variando a fração mássica junto com a 

temperatura.  

A fração apolar é a nossa fase de interesse, pois é nela que deveria 

estar a fração lipídica. No entanto, a fração polar seca foi analisada no 

Laboratório da Gerência de Biotecnologia (PDEDS/BIO) do CENPES/Petrobras 

para identificar possíveis carboidratos. Porém, apareceram picos de glicerol, 

ésteres e ácidos graxos e não havia carboidratos. Com isso, o procedimento de 

separação das fases no segundo planejamento foi modificado para evitar 

perdas dos produtos de interesse. 

As condições reacionais do segundo planejamento estão apresentadas 

na Tabela 4.9. As frações das reações deste planejamento foram obtidas 

seguindo o procedimento descrito no fluxograma da Figura 3.9. Os resultados 

das análises do extrato bruto podem ser vistos na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.9: Condições reacionais do segundo planejamento e 

quantificação das frações obtidas. 

Nº 
Biomassa 
úmida (g) 

Metanol 
(mL) 

RM 
(Biomassa 

úmida: 
álcool) 

Temp. 
(ºC) 

Tempo 
(h) 

Extrato 
bruto 
(g) 

Biomassa 
Residual 
Seca (g) 

1 30,0664 270 01:09 230 1 2,39 0,0963 

2 30,1470 90 01:03 230 1 1,89 1,2182 

3 30,1170 270 01:09 170 1 1,69 1,3979 

4 30,0906 90 01:03 170 1 1,68 1,2587 

5 30,5416 180 01:06 200 1 1,89 1,1047 

6 30,0934 180 01:06 200 1 1,87 1,0616 

7 30,1250 180 01:06 200 1 1,84 1,0824 
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Tabela 4.10: Análises cromatográficas do extrato bruto das reações do 

segundo planejamento. 

Nº 
Ácido 

Graxo (%) 
Éster 
(%) 

Teor de 
lipídeos na 

fração apolar 
(%) 

Massa de 
lipídeos na 

fração apolar 
(g) 

Teor de lipídeos 
na biomassa 

seca (%) 

1 8,4400 1,3500 9,8000 0,2300 9,4249 

2 3,3600 2,0200 5,4500 0,1000 3,3164 

3 11,2900 17,7900 29,1200 0,4900 15,9353 

4 3,4400 5,0400 8,5700 0,1400 4,8990 

5 4,2900 17,7900 22,1100 0,4200 13,9521 

6 1,6300 5,0400 6,6800 0,1200 4,2623 

7 3,4300 12,5900 16,2300 0,3000 10,2189 

 

É possível perceber que as massas obtidas de fração apolar e extrato 

bruto são muito superiores no segundo planejamento em relação ao primeiro 

planejamento. Isso se deve à mudança dos procedimentos depois da reação 

onde a etapa de separação das fases polar e apolar foi substituída pela 

evaporação do álcool e da água. 

Com as análises da fase apolar é visível que compostos, que antes não 

estavam presentes, agora encontram-se nesta fração. Pode-se observar 

também que alguns destes compostos são componentes de interesse, através 

do aumento da massa de lipídeos na fração apolar, que antes estava em cerca 

de 0,25 g e sem muita variação entre os experimentos, neste planejamento 

alcançou níveis de 0,49 g, ou seja, quase o dobro. 

Porém, quando analisados os resultados, não ficava claro qual seria a 

variável mais importante no planejamento. Sendo assim, o método de análise 

foi modificado. Antes era utilizado o heptano para diluir as amostras, que foi 

trocado pelo etanol devido à sua polaridade. As análises utilizando o etanol 

estão na Tabela 4.11. 
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Tabela 4.11: Análises cromatográficas utilizando etanol da fração apolar 

das reações do segundo planejamento. 

Nº 

Ácido 
Graxo 

(%) 
Éster 
(%) 

Teor de 
lipídeos na 

fração apolar 
(%) 

Massa de 
lipídeos na 

fração apolar 
(g) 

Teor de lipídeos 
na biomassa 

seca (%) 

1 1,0700 10,9600 12,0400 0,2900 11,5782 

2 5,1300 7,4300 12,6300 0,2400 7,6823 

3 3,0100 14,1900 17,2400 0,2900 9,4334 

4 5,3900 6,3100 11,7900 0,2000 6,7398 

5 1,9300 12,1200 14,0800 0,2700 8,8843 

6 2,6000 15,7900 18,4000 0,3400 11,7382 

7 2,0800 16,7300 19,0200 0,3500 11,9755 

 

Analisando os resultados, percebemos que os melhores resultados são 

os do ponto central do planejamento. Então, estas condições foram 

selecionadas para uma última série de experimentos, aprimorando ainda mais 

as etapas de separação (Figura 3.10). Como comparação, foi decidido realizar 

experimentos com as condições que seriam mais econômicas. Ou seja, com 

menor temperatura e menor relação mássica entre a biomassa e o metanol 

como ponto de comparação, como pode ser visto na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12: Condições reacionais da terceira série de experimentos e 

quantificação das frações obtidas. 

Nº 
Biomassa 
úmida (g) 

Metanol 
(mL) 

RM 
(Biomassa 

úmida: 
álcool) 

Temp 
(ºC) 

Tempo 
(h) 

Fração 
Apolar 

(g) 

Fração 
Polar 

(g) 

Biomassa 
Residual 
seca (g) 

1 30,2579 180 01:06 200 1 0,5785 1,5575 1,2167 

2 30,4125 90 01:03 170 1 0,2647 0,9672 1,6220 

 

Nesta última série de experimentos as fases polar e apolar foram 

analisadas separadamente e seus resultados estão nas Tabelas 4.13 e 4.14. É 

possível perceber que os resultados da condição mais econômica são 

inferiores aos resultados da reação com as condições mais promissoras do 

segundo planejamento. E quando somamos os teores de lipídeos das 2 frações 
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chegamos ao valor de aproximadamente 15,53%, que foi o maior valor de 

todas as reações. 

 

Tabela 4.13: Análises cromatográficas da fração apolar das reações da 

terceira série de experimentos. 

Nº 
Ácido 

Graxo (%) 
Éster 
(%) 

Teor de 
lipídeos (%) 

Lipídeos 
(g) 

Teor de lipídeos na 
biomassa seca (%) 

1 10,13 43,01 53,991 0,31234 9,3160 

2 31,33 37,97 69,728 0,18457 6,4672 

 

Tabela 4.14: Análises cromatográficas da fração polar das reações da 

terceira série de experimentos. 

Nº 
Éster 
(%) 

Acido 
Graxo (%) 

Teor de 
lipídeos (%) 

Lipídeos 
(g) 

Teor de lipídeos na 
biomassa seca (%) 

1 7,97 5,39 13,368 0,2082 6,21 

2 2,76 2,3 5,0578 0,0489 1,71 

 

Sendo assim, as melhores condições para o tratamento térmico da 

biomassa com metanol são 1 hora de reação, 1:6 de razão biomassa:metanol e  

200 ºC. E a melhor metodologia de separação é a utilizada na terceira série de 

experimentos, composta por filtração, recuperação do álcool, separação e 

concentração das fases. 

É possível afirmar que existe potencial econômico para esta técnica, 

devido aos altos rendimentos mássicos e percentuais em lipídeos alcançados. 

 

 

Capítulo 5 – CONCLUSÕES 
 
 

 A série de fotobiorreatores desenvolvida se mostrou eficaz no cultivo de 

microalgas, favorecendo o crescimento destas, evidenciando a 

versatilidade deste sistema. 

 Todas as espécies de microalgas cultivadas no sistema se adaptaram 

rapidamente aos fotobiorreatores. Isto foi evidenciado pela inexistência, 

em praticamente todos os cultivos, da fase lag (fase do crescimento que 
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mostra a adaptação do microrganismo). Além disso, o uso de 

suplemento triplicou os rendimentos. 

 Existem várias maneiras de concentrar a biomassa cultivada e deve ser 

escolhida conforme o uso posterior (alimentação animal ou humana, 

produção de antioxidantes, produção de biodiesel, entre outros). No 

presente estudo, pôde-se concluir que a melhor maneira de 

concentração é uma combinação entre a centrifugação e a 

microfiltração. 

 É possível gerar biodiesel diretamente a partir da biomassa úmida 

produzida nos fotobiorreatores utilizando várias rotas tecnológicas 

(hidroesterificação, saponificação seguida de acidificação e esterificação 

e tratamento térmico). 

 A saponificação seguida de acidulação e esterificação se mostrou como 

o processo de maior potencial econômico para produção de biodiesel a 

partir de microalgas por gerar co-produtos (antioxidantes) com valor 

agregado muito superior ao valor do próprio biodiesel. Além disso, foi o 

processo no qual o biodiesel apresentou melhores características 

segundo a especificação da ANP. 

 Os perfis lipídicos das microalgas estudadas mostraram o grande 

potencial para produção de biodiesel, pois a composição não difere dos 

perfis lipídicos das matérias-primas já utilizadas para a produção de 

biodiesel atualmente. Os maiores teores foram de C16:0, C18:1, C18:2 e 

C18:3. Seria algo aproximado de uma mistura de sebo, palma e soja. 

 

 

Capítulo 6 – SUGESTÕES DE ATIVIDADES FUTURAS 
 
 

 Realizar as avaliações econômicas em diferentes cenários; 

 Realizar cultivos de forma contínua; 

 Otimizar as condições de cultivo para uma cepa potencial; 

 Estudar o direcionamento metabólico para maior produção de óleo ou 

produto de interesse; 
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 Estudar a produção de proteínas e antioxidantes conjuntamente com o 

óleo; 

 Análises de ciclos de vida nas diversas rotas estudadas.  
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ANEXO 1 - Exemplo de Determinação do Peso Seco 

 

Tabela A1: Exemplificação dos cálculos para a determinação do peso 

seco. 

Membranas Filtrados Pi  
(g) 

Pf  
(g) 

Pf –Pi (g) Biomassa      
(g.L-1) 

Biomassa         
peso seco 

Média (g.L-1) 

M19 15ml 0,1234 0,1385 0,0151 1,0067 0,9623 

MB 15ml 0,1256 0,1397 0,0141 0,9400 

M56 15ml 0,1259 0,14 0,0141 0,9400 

 
Cálculos: 

Membrana 19  

* Peso inicial membrana (Pi) = 0,1234 g 

* Peso final membrana (Pf) = 0,1385 g     

* Volume filtrado = 15 ml 

 

Pf - Pi = Biomassa (g / volume filtrado) 

Biomassa (g/volume filtrado) 

 

 

  Biomassa (g.L-1) 

 

Exemplo:                                                   

(0,1385) - (0,1234) = 0,0151 g  

0,0151g  __________ 15 mL 

     X        __________ 1000 ml 

X = 1,0067 g.L-1 (Biomassa g.L-1) 
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ANEXO 2 - Exemplo de Cálculo para Desconto das Cinzas 

 

Tabela A2: Exemplificação dos cálculos para desconto das cinzas. 

 

Membranas 
Pi  
(g) 

Pf 
Peso membrana 

final 
algas+membranas+

cinzas 
(g.L-1) 

Pc 
Membran

a + 
cinzas  

(g) 

Cinzas 
(g) 

Pf - Pc       
(g)   

Biomas
sa final  
livre de 
cinzas  
(g.L-1) 

Biomassa 
final 

 Livre de 
cinzas 

(média g.L-1) 

M19 0,1234 0,1385 0,1253 0,0019 0,0132 0,8800 

0,8712 MB 0,1256 0,1397 0,127 0,0014 0,0127 0,8467 

M56 0,1259 0,14 0,1267 0,0008 0,0133 0,8867 

 
Cálculos: 

Membrana 19  

* Peso inicial membrana (Pi) = 0,1234 g 

* Peso final membrana (Pf)= 0,1385 g     

* Peso da membrana com biomassa após calcinação (Pc) = 0,1253 g 

* Peso cinzas (cinzas) = 0,0019 g 

* Volume filtrado = 15 ml 

Pc - Pi = cinzas (g / volume filtrado) 

Pf - Pc = Biomassa livre de cinzas (g / volume filtrado) 

 

Biomassa livre de cinzas (g/volume filtrado) 

 

 

Biomassa livre de cinzas (g.L-1) 

 

Exemplo: 

0,1253 -  0,1234 = 0,0019 g /15 mL 

 

 

0,1385 – 0,1253 = 0, 0132 g / 15 ml 
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  0,0132 ---------- 15 ml 

    X       ----------- 1000 ml 

    X = 0,88 g.L-1 (Biomassa g.L-1) 

 


