
 

 

 

 

  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Química 

 

 

DEUSA ANGELICA MOTA PORTELA DA PONTE 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE DE UM FOTOBIORREATOR 

OPACO COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRAS 

ÓPTICAS PLÁSTICAS PARA ILUMINAÇÃO 

INTERNA 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016



i 

 

 

 

DEUSA ANGELICA MOTA PORTELA DA PONTE 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE DE UM FOTOBIORREATOR 

OPACO COM DISTRIBUIÇÃO DE FIBRAS 

ÓPTICAS PLÁSTICAS PARA ILUMINAÇÃO 

INTERNA 

 

       Tese apresentada ao curso de Pós-Graduação em Tecnologia 

de Processos Químicos e Bioquímicos, Escola de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito à 

obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

 

Orientadores: 

Donato Alexandre Gomes Aranda, D.Sc. 

Marcelo Martins Werneck, D.Sc. 

 

 

Rio de Janeiro 

2016  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte, Deusa Angelica Mota Portela da Ponte 

 

     Performance de um fotobiorreator opaco com distribuição de fibras ópticas 

plásticas para iluminação interna - Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

      Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) 

– Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Centro de Tecnologia – CT, 

Escola de Química – EQ, 2016.144f.:il. 

 

Orientadores: Donato Alexandre Gomes Aranda, Dsc e Marcelo Martins 

Werneck, DSc. 

 

1. Microalgas. 2. PBR. 3. POF.  I. Aranda, Donato Alexandre Gomes (Orient.). 

II.Marcelo Martins Werneck (Orient.). III. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Programa de Processos Químicos e Bioquímicos, Escola de Química. IV. 

Título. 



iii 

 

 

 

PERFORMANCE DE UM FOTOBIORREATOR OPACO COM 

DISTRIBUIÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PLÁSTICAS PARA 

ILUMINAÇÃO INTERNA 

 

Deusa Angelica Mota Portela da Ponte 

Tese submetida ao curso de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e 

Bioquímicos, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Ciências. 

 

Aprovada por: 

_______________________________________________________ 

Donato Alexandre Gomes Aranda, D.Sc., EQ/UFRJ  

                             Orientador 

_______________________________________________________ 

Marcelo Martins Werneck, D.Sc., UFRJ  

Orientador 

_______________________________________________________ 

Leonardo Brantes Bacellar Mendes, D.Sc., Cenpes/Petrobrás 

 

_______________________________________________________ 

Nelson Furtado, D.Sc., CBPF 

 

_______________________________________________________ 

Ana Lúcia do Amaral Vendramini, D.Sc., EQ/UFRJ 

 

_______________________________________________________ 

Suely Pereira Freitas, D.Sc., EQ/UFRJ 

 

_______________________________________________________ 

Cesar Cosenza de Carvalho, D.Sc., COPPE/UFRJ 
 

Rio de Janeiro 

2016 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO À: 

 

Deus que me deu o privilégio de chegar até o fim e 

orientou toda essa jornada. Também à minha família por ter 

me acompanhado e suportado. 

 



v 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Á Deus 

 

Ao Prof. Werneck e ao LIF pelo apoio e palavras de 

confiança. Muito Obrigada! 

 

Ao Greentec – Yordanka e René, Leonardo e Rosa, Michelle, Juliana e 

Cristiane, Neumara, Carol e Mariana e aos queridos alunos de iniciação 

científica: Pedro, Isabella, Isis e Gabriela por todo apoio e atenção. 

 

À Faperj pelo apoio financeiro. 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso.”  

 

 “Encarei sempre com muita filosofia os acidentes 

deste gênero: vejo neles uma espécie de garantia contra outros mais terríveis” 

  

             Santos Dumont 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

RESUMO 

PONTE, Deusa Angelica Mota Portela da. Performance de um fotobiorreator opaco com 

distribuição de fibras ópticas plásticas para iluminação interna. Orientadores: Donato 

Alexandre Gomes Aranda e Marcelo Martins Werneck: UFRJ/EQ e UFRJ/COPPE; 

2016. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos). 

 

A busca por novas fontes de energia e a necessidade por outras fontes de alimentos 

fizeram com que o interesse pelas microalgas se desenvolvesse ainda mais nos 

anos após 1970. Os sistemas de cultivo autotróficos conhecidos predominantente 

são dois, sistemas abertos e fechados em materiais transparentes. Sendo assim, o 

objetivo desse trabalho foi avançar na melhoria da iluminação interna de um 

tanque fechado opaco de uso laboratorial, com emprego de materiais de baixo 

custo, com distribuição de fibras ópticas plásticas - POF e utilização de Light 

Emiting Diode - LED como fonte luminosa. Os resultados obtidos mostram que é 

possível produzir número de células comparável ou superior ao sistema 

tradicional em laboratório e com produção de biomassa próxima, considerando 

condições de iluminação e nutricão, de aeração selecionadas e equivalentes. Os 

teores dos principais produtos existentes nas microalgas: proteínas, carboidratos, 

lipídeos totais e triglicerídeos - TG foram determinados entre os dois sistemas. O 

sistema sob LED e POF apresentou uma ligeira superioridade no teor de TG e 

demais valores dentro do esperado, em ambos os sistemas, mostrando potencial 

de equivalência na composição centesimal. A construção do tanque foi bem 

sucedida quanto à produção de células de microalga e não apresentou formação 

de biofilme o suficiente para inviabilizar a produção de biomassa nas condições 

empregadas de cultivo. Os resultados exploratórios mostraram que é possível 

transferir uma maior quantidade de iluminação em estudos futuros, tendo em vista 

que a capacidade de transporte de luz da POF depende fundamentalmente do 

contato eficiente fonte-POF. Além disso, o sistema contou com o diferencial de 

menor gasto de energia elétrica do que o convencional de laboratório. Os dados 

obtidos nesse trabalho trouxeram os fundamentos para a construção em 

andamento de um fotobiorreator opaco de maior dimensões (1000 L) com 

rastreamento solar.  

 

Palavras-chave: microalga, fibras ópticas, tanque fechado opaco, LED, 

iluminação. 
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ABSTRACT 

 

Mota, Deusa Angelica Mota Portela da. Performance of an opaque 

photobioreactor with distribution of plastic optical fibers for internal illumination. 

Advisors: Donato Alexandre Gomes Aranda e Marcelo Martins Werneck. Rio de 

Janeiro: UFRJ/EQ; 2016. Thesis (Doutorado em Tecnologia de Processos 

Químicos e Bioquímicos). 

 

The search for new sources of energy and the need for other food sources made 

the interest for microalgae develop even more in the years after 1970. The 

predominantly known autotrophic cultivation systems are two, open and closed 

systems in transparent materials. Therefore, the objective of this work was to 

improve the internal illumination of an opaque closed tank for laboratory use, 

using low cost materials, with optical fiber distribution - POF and use of Light 

Emiting Diode - LED as light source. The obtained results show that it is possible 

to produce a number of cells comparable or superior to the traditional system in 

the laboratory and with the production of near biomass, considering selected 

lighting and nutrient conditions, of aeration and equivalent. The contents of the 

main products in the microalgae: proteins, carbohydrates, total lipids and 

triglycerides - TG were determined between the two systems. The system under 

LED and POF presented a slight superiority in TG content and other values within 

the expected, in both systems, showing potential of equivalence in the centesimal 

composition. The construction of the tank was successful in the production of 

microalgae cells and did not present enough biofilm formation to prevent the 

production of biomass under the conditions of cultivation. The exploratory results 

showed that it is possible to transfer a greater amount of illumination in future 

studies, considering that the light transport capacity of the POF depends 

fundamentally on an efficient source-POF contact. In addition, the system had the 

differential of lower electric energy expenditure than the conventional laboratory. 

The data obtained in this work brought the fundamentals for the construction in 

progress of an opaque photobioreactor of larger dimensions (1000 L) with solar 

tracking 

 

Keywords: microalgae, PBR, optical fiber, opaque closed tank, LED. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por novas fontes de energia tem atraído interesse de empreendedores e 

cientistas ao longo da história como John Davison Rockefeller, Nikola Tesla, Thomas Edson 

entre outros. Outro talentoso inventor, Rudolf Diesel registrou a patente de um motor capaz de 

funcionar com vários tipos de combustíveis de origem fóssil e vegetal. A busca contínua por 

fontes de energia e desenvolvimento de suas aplicações continuaram, porém o progresso das 

pesquisas por fontes renováveis de energia permaneceu latente. A grande crise energética na 

década de 1970 despertou o mundo científico para a questão do desenvolvimento de fontes 

alternativas de energia. Em 1975 o Brasil, pressionado pela grande crise energética mundial, 

desenvolveu o Próalcool (programa do álcool combustível) e mais recentemente, em 2004 criou 

o programa nacional de produção e uso de biodiesel (PNPB), que a partir daí incorporou o uso 

do biodiesel em sua matriz energética, adicionando esse combustível ao diesel utilizado pelo 

principal modal de transporte de carga do país (rodoviário). Nesse ano, o Acordo de Paris para 

o combate às mudanças climáticas ultrapassou o número mínimo de adesões para entrar em 

vigor, depois que 72 países, responsáveis por 56,75% das emissões mundiais de gases de 

intensificação do efeito estufa, o ratificaram. Na prática, significa que o mundo precisará fazer 

planos para implementar ações que possam reduzir as emissões desses gases a fim de limitar o 

aumento da temperatura média do planeta a menos de 2°C até o fim do século, com esforços 

para ficar em no máximo 1,5°C, o que eleva a necessidade de energias renováveis. Com relação 

à pesquisa de combustíveis a partir de microalgas, em 1978 o departamento de energia dos 

Estados Unidos fundou o programa de espécies aquáticas (Aquatic Species Program – ASP) 

onde inicialmente privilegiou a produção de gás hidrogênio. Ao longo dos anos, o foco da 

pesquisa mudou para produção de combustíveis líquidos, principalmente biodiesel, durante os 

18 anos de programa (FERRELL; SARISKY-REED, 2010). Esse programa de pesquisa se 

desenvolveu com base em estudos realizados na  década de 50 (MEIER, 1955; OSWALD, W.J. 

& GOLUEKE, 1960) onde o gás metano foi obtido a partir dos carboidratos de microalgas, e 

esses estudos ganharam maior ímpeto em 1970 justamente pela crise energética mundial. 
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Nesses cultivos iniciados nos ano de 1978 no ASP, as microalgas foram cultivadas em tanques 

abertos fazendo-se diversas mudanças, desde a concentração de CO2 como também de 

nutrientes, com o objetivo de aumentar a compreensão do crescimento das microalgas. Por tudo 

isso, as pesquisas avançaram e o cultivo das microalgas ganhou outros modelos além do tanque 

aberto, buscando maiores qualidade e previsibilidade do produto final. E com os avanços das 

pesquisas, houve uma compreensão mais ampla quanto ao potencial de uso das microalgas em 

maior escala para obtenção de outros produtos, além dos biocombustíveis o que desencadeou a 

criação de novos estudos (ENZING et al., 2014; JOSE A. OLIVARES, 2013). Sendo assim, 

surgiram mais modelos de tanques abertos e fechados também conhecidos por fotobiorreatores 

(FBRs). Os FBRs foram e são construídos em materiais transparentes e com diferentes formatos 

para melhor aproveitamento da luz. Os principais materiais utilizados no FBR são: vidro, 

polimetilmetacrilato (PMMA) e policarbonato. E apesar das vantagens dos FBRs frente aos 

sistemas abertos, como maior previsibilidade do produto final e menor tendência a 

contaminação, esses sistemas ainda apresentam resistência ao uso em larga escala, devido ao 

relativo alto custo principalmente dos materiais empregados, tanto para a instalação como 

também para a manutenção. Estas características de ambos os sistemas culminaram em um 

potencial tema de pesquisa na busca por novos modos de produção de microalgas. Surgiram os 

modelos opacos iluminados internamente, cujas maiores críticas foram de serem fáceis de 

compreender, porém economicamente inviáveis (RICHMOND, 2004).  Esta tese de doutorado 

tem como meta o desenvolvimento de um FBR tipo container cilíndrico, de volume superior 

aos sistemas convencionais de laboratório, com iluminação interna composto por um feixe de 

fibras ópticas plásticas (POFs) e fonte de luz de LED. Os resultados desse trabalho trouxeram 

os fundamentos para projeto de um módulo com maiores dimensões, em construção, no qual 

serão montadas lentes em um sistema de rastreamento solar que permitirá o aproveitamento 

direto da luz do sol, durante todo o dia.  

O diferencial deste sistema de cultivo desenvolvido está no fato de que é possível o uso 

de materiais não transparentes na construção dos FBRs, muito mais baratos do que o atual 

utilizado em laboratório (policarbonato), com maior durabilidade como o PVC, por exemplo, e 

com economia de energia elétrica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

O objetivo da tese é o desenvolvimento de uma unidade para cultivo de microalgas 

construída em material opaco e iluminada por LEDs através de fibras ópticas plásticas (POFs). 

 

2.2 Específicos 

  

 Definir a distribuição dos orifícios nas POFs para propiciar a saída de luz pelas laterais 

da fibra, dentro do cultivo; 

 Definir ranhuras nas POFs para propiciar a saída de luz pelas laterais da fibra, dentro do 

cultivo; 

 Caracterizar o desenvolvimento das espécies de microalgas Monoraphidium sp. e 

Scenedesmus sp. por meio do acompanhamento do crescimento celular de cultivos de 3 

L pelo processo tradicional e sob LED de baixa potência; 

 Preparar os módulos de iluminaçao de LEDs superluminescentes e suporte de fibras; 

 Construir módulos teste para a distribuição das fibras internamente em tanques de 

volume maior que 3 L;  

 Construir modulos em escala de 30 L sob LEDs superluminescentes com as 

modificações necessárias para avaliação dos parâmetros de iluminação e realização o 

cultivo da microalga selecionada, acompanhando crescimento celular e da biomassa 

produzida; 

 Comparar os dados obtidos no módulo de 30 L sob LEDs superluminescentes com 

cultivo tradicional em laboratório; 

 Construir módulo de 50 L sob LEDs superluminescentes com as modificações 

necessárias para avaliação dos parâmetros de iluminação mais apropriados para o 
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cultivo da microalga selecionada, acompanhando crescimento celular e da biomassa 

produzida em batelada simples e modo semi-contínuo; 

 Comparar a composição de lipídios totais, TG, proteínas e carboidratos e o perfil de 

ácidos graxos da microalga selecionada nas condições avaliadas, tradicional e sob LED 

superluminescentes, nos cultivos de 30 L e 50 L; 

 Definir os parâmetros principais para construção do módulo de volume de 1000 L com 

rastreamento solar em construção no terraço do Greentec. 
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3.  JUSTIFICATIVA 

   

O avanço das pesquisas e a utilização de microalgas como fonte de matéria-prima para 

biocombustível, entre outros produtos, implica no conhecimento cada vez mais amplo sobre os 

modos possíveis de cultivo. Os sistemas usuais de cultivo, tanques abertos e fechados 

transparentes, possuem diversos modelos e formatos, sendo outras alternativas de cultivo bem 

vindas, equilibrando vantagens e desvantagens de cada sistema, e a possível aplicabilidade de 

cada um. Em larga escala os tanques fechados e opacos possuem poucos avanços de aplicação, 

principalmente utilizando o cultivo autotrófico. Nesta tese de doutorado se investiu em escala 

de laboratório (até 50 L) utilizando o cultivo autotrófico, por ser o mais ambientalmente 

favorável, devido a absorção de CO2, iluminando-o através de fibras ópticas plásticas e 

utilizando como fonte LED (ligh emitting diode). Tendo como intenção se obter os principais 

passos para o escalonamento de tanque opaco de baixo custo, em maior volume (1000 L). O 

tema “Performance de um fotobiorreator opaco com distribuição de fibras ópticas plásticas para 

iluminação interna” consistiu em parte de um trabalho de parceria entre o Laboratório de 

Tecnologias Verdes – Greentec/UFRJ e o Laboratório de Instrumentação e Fotônica – 

LIF/COPPE/UFRJ, subsidiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro – FAPERJ/RJ.  

Por ser um assunto que requereria um conhecimento mais amadurecido, dada a 

dificuldade inicial de montagem, ajudou bastante a experiência do Greentec em construção de 

fotobiorreatores de materiais transparentes e de filme delgado, além disso, é um dos mais bem 

equipados laboratórios de cultivo de microalgas do país, onde é possível fazer o 

acompanhamento desde o momento da inoculação das células até o beneficiamento da biomassa 

algácea, por meio da extração de compostos de valor agregado e produção de biodiesel. Para o 

desenvolvimento de um sistema de cultivo em material opaco iluminado internamente por 

fibras ópticas o Greentec precisou ainda da experiência do LIF. Isso porque o LIF é um 

laboratório de referência na pesquisa e aplicação de fibras ópticas na América Latina. Por tudo 

isso, a parceria coordenada pelo Prof. Dr. Donato Alexandre Aranda tornou possível a produção 

e a caracterização da biomassa produzida no sistema desenvolvido, e compará-lo ao sistema 
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tradicional. O outro orientador, o Prof. Dr. Marcelo Martins Werneck teve atuação direta no 

desenvolvimento de todo sistema de iluminação dos fotobiorreatores testados, havendo também 

outros atores envolvidos, como o engenheiro eletrônico Fernando Luis Maciel e o doutorando 

Alfredo Córdoba, ambos vinculados ao LIF. Por meio dos ensaios realizados até o presente 

momento, e a permanente vocação em aceitar novos desafios de ambos os grupos, está sendo 

construído um tanque de cultivo de 1000 L no terraço do laboratório de tecnologias verdes 

(Greentec) que será iluminado através das fibras ópticas plásticas e terá o diferencial do módulo 

de concentração e rastreamento solares, o que permitirá o aproveitamento da luz do sol, por 

todo período diuron. 
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4.  REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 Microalgas: Características gerais 

 

O termo microalgas engloba microrganismos unicelulares com clorofila a e outros 

pigmentos fotossintéticos capazes de realizar a fotossíntese. As microalgas são organismos 

microscópicos, coloniais ou filamentosos, coloridos, fotoautotróficos, procarióticos e 

eucarióticos (OLAIZOLA, 2003). Essas são microorganismos presentes em sistemas aquáticos, 

e o termo designa organismos distintos entre si quanto à origem, composição química e 

morfologia, envolvendo seres unicelulares, além de multicelulares (LOURENÇO, 2006). 

As microalgas são consideradas os organismos fotossintetizantes mais eficazes da 

biosfera e vêm ganhando destaque por serem produtores primários, isso porque captam energia 

luminosa para convertê-la em energia biológica, sendo a base de inúmeras cadeias tróficas em 

ambientes aquáticos. Nos oceanos, esses produtores primários fixam anualmente de 45 a 50 

Gigatoneladas de carbono (CHISTI, 2007; LOURENÇO, 2006) 

Elas também podem ser encontradas em outros ambientes, desde algas que crescem na 

neve de algumas montanhas, algas que vivem em associações a líquens em rochas nuas, algas 

unicelulares encontradas em solos desérticos, além de algas que vivem em águas quentes 

nascentes. Além de formar o oxigênio necessário para o metabolismo de outros seres, formam 

a fonte básica de alimentos na cadeia alimentar (LEE, 2008). 

Quanto às necessidades nutricionais, as microalgas podem ser fototróficas/autotróficas 

ou heterotróficas. As fototróficas necessitam de compostos inorgânicos, como dióxido de 

carbono e sais, sob uma fonte de energia luminosa para realizar o crescimento celular.  

Enquanto que as heterotróficas, a fonte de carbono é orgânica e pode vir associada a energia 

luminosa (fotoheterotrófico) e também a somente compostos químicos (quimioheterotrófico). 

Existem ainda algumas algas fotossintéticas mixotróficas, isto é, têm a capacidade de apresentar 

tanto o comportamento fototrófico, quanto heterotrófico, dependendo dos ambientes em que 

estão expostas. Em sua grande maioria, as algas constituem grupos de espécies fototróficas, 
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onde o principal motivo de sua existência é a realização de fotossíntese (LEE, 1980; PALMER, 

J.D.; SOLTIS, D.E.; CHASE, 2004) 

As espécies fototróficas são geralmente divididas em função dos pigmentos 

fotossintéticos, são essas: Rhodophyta (algas vermelhas), Chrysophyceae (algas douradas), 

Phaeophyceae (algas castanhas) e Chlorophyta (algas verdes), onde o aparato fotossintético se 

organiza em organelas específicas, denominadas cloroplastos, que são circuncidados por duas 

membranas, uma externa, permeável a pequenas moléculas e íons, e a uma membrana interna. 

Na interna existem vesículas achatadas, denominadas tilacóides, arranjadas em pilhas (grana) e 

em torno dessas encontram-se os pigmentos fotossintéticos e os complexos enzimáticos que 

realizam as reações luminosas e a síntese de ATP. O estroma (fase aquosa delimitada por uma 

membrana interna) contém a maioria das enzimas necessárias para as reações de assimilação 

de carbono (NELSON, D.L. ; COX, 2011; STAEHELIN, 1986).  

Embora o processo da fotossíntese tenha diferenças nos detalhes nos diversos 

organismos fotossintéticos, os mecanismos básicos são próximos entre si. A equação geral da 

fotossíntese descreve uma reação de oxidação-redução na qual água doa elétrons para a redução 

de dióxido de carbono a carboidrato, glicose, em presença de luz. Resumidamente, a 

fotossíntese pode ser dividida em dois processos: reações dependentes de luz (etapa fotofísica), 

que ocorrem apenas quando as microalgas são iluminadas, e reações de fixação de carbono 

(etapa fotoquímica). A etapa fotoquímica apenas é possível devido aos produtos oriundos da 

etapa fotofísica. Nas reações luminosas, a clorofila e demais pigmentos de células 

fotossintéticas absorvem e retém a energia luminosa sob forma de ATP e NADPH; ao mesmo 

tempo, ocorre liberação de oxigênio molecular. Quanto às reações de fixação de carbono, o 

ATP e o NADPH são usados para reduzir dióxido de carbono, para assim formar as moléculas 

mais complexas, como: trioses-fosfato, amido e sacarose, dentre outros produtos (NELSON, 

D.L. ; COX, 2011; RICHMOND, 2013). A figura 1 apresenta um esquema da fotossíntese. 
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A clorofila a é o principal pigmento de fotossíntese, pois realiza a etapa fotofísica. As 

demais clorofilas b, c, d e f são consideradas pigmentos acessórios, e auxiliam na absorção de 

luz e na transferência da energia para os centros de reação (LINCOLN TAIZ, 2013; 

LOURENÇO, 2006), além disso protegem o microorganismo do excesso de energia luminosa. 

Esse funcionamento como filtro mostra que embora a luz seja essencial para o funcionamento 

do microorganismo, essa também pode ser deletéria, causando um processo de fotoinibição 

quando em excesso (LOURENÇO, 2006). Além disso, as quantidades de clorofilas presentes 

são diretamente proporcionais ao crescimento celular (JOSÉ L, GARRIDO, 1996; PETER 

KASPRZAK, JUDIT PADISÁK, RAINER KOSCHEL, LOTHAR KRIENITZ, 2008) 

Quanto aos nutrientes necessários para o crescimento das microalgas, geralmente são 

constituintes inorgânicos como: Si, Ca, K, Na, Mg, S, P, Fe, Mn e Al (RUIRUI XIAO, XUELI 

CHEN, FUCHEN WANG, 2011). Dentre esses, alguns macronutrientes desempenham papel 

importante na microalga onde é possível destacar Cálcio presente na composição estrutural da 

                                           
1  http://www.nature.com/scitable/content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/14705803/U1CP4-

4_LightDarkRxn_ksm.jpg, acessado em 07/07/2016 (imagem modificada) 

 

FIGURA 1: Esquema da fotossíntese simplificado1. 
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célula, o magnésio como parte constituinte da clorofila, além do Sódio e Potássio na osmose da 

membrana celular (REYNOLDS, 2006) e o Fósforo como constituinte de fosfolipídeos, 

nucleotídeos e ácidos nucléicos. Sendo assim, o Fósforo é um importante fator limitante ao 

crescimento de microalgas, pois é essencial aos processos celulares como transferência de 

energia (ATP) e biossíntese de ácidos nucléicos, fosfolipídeos, DNA etc (SHIGETOH 

MIYACHI, RYUZI KANAI, SAYOKO MICHARA, SHIZUKO MIYACHI, 1964). 

O crescimento celular das microalgas possui um comportamento cinético conhecido o 

que permite que pela contagem de células, ou através da pesagem da biomassa produzida, seja 

conhecida a fase do microorganismo. As fases de vida são dividas em cinco estágios, são esses: 

de indução (adaptação e também chamada de fase lag), exponencial,  declínio do crescimento, 

estacionária e de declínio, também conhecida como fase de morte (LOURENÇO, 2006; 

RICHMOND, 2013), Figura 2. 

 

A aplicação das microalgas tem haver com os componentes constituintes. Nas 

microalgas existem componentes de interesse como: proteínas, carboidratos, lipídeos, entre 

outros compostos como antioxidantes entre outros, sendo os teores orientados geralmente pela 

espécie da microalga e condições nutricionais. Mundialmente os principais produtos 

comercialmente produzidos estão apresentados na tabela a seguir, bem como as microalgas que 

os produzem quando mencionadas.  

Figura 2: Cinco fases de crescimento da cultura de microalgas, imagem adaptada da 

disponível em  http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e06.htm, acessado em 

22/07/2016. 

http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e06.htm
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TABELA 1: Exemplos de produtos comercializados e seus produtores (ENZING et al., 2014) 

adaptado: 

Produtos comercializados 

e aplicação 
Produtores 

Microalga  

fonte 

Spirulina (suplemento 

alimentar) 

Blue Biotech – Alemanha, Ocean Nutrition 

(Canadá), Cyanotech – Havaí/EUA, Earthrise -

Carlifórnia/EUA, 

Dainippon – Japão, EID Parry – India, USA Nutra 

Inner Mongolia Biomedical Eng. – Mongolia, 

Panmol – Austrália, Spirulina Mexicana – mexico, 

Siam Alga Co – Tailândia, Nippon Spirulina – 

Japão entre outras. 

 

Spirulina 

Clorella - suplemento 

alimentar e como ingrediente 

de alimentos * 

Earthrise – EUA, Dainippon – Japão, Roquete 

Kloetze – Alemanha, Chlorella Co – Taiwan, Blue 

Biotech – Alemanha e Necton (Portugal) 

 Chlorella 

*Phycom - Holanda 

Astaxantina (suplemento 

alimentar) 

Blue Biotech – Alemanha, Cyanotech – 

Havaí/EUA, EID Parry – India, Mera Pharma - 

Havaí/EUA,  US Nutra – EUA, Parry 

Nutraceuticals – India e BioReal – Suíça 

Haematococcus 

Pluvialis 

Biomassa para aquaculture 

(alimentação de peixes) 

Blue Biotech – Alemanha 
Nannochloropsis e 

Isochrysis 

Necton – Portugal 

Pavlova,Phaeodactyl

um,Chaetoceros,Skelo

tenma, Thalassiosira 

e Tetraselmis 

 

Astaxantina – colorante para 

peixes vivos e ingrediente de 

alimentos e aditivos* 

Blue biotech – Alemanha e BioReal – Suíça 

 
Haematococcus 

pluvialis 
*  AlgaTech – Israel, Blue Biotech – Alemanha,     

Fuji Chemicals – Japão e Mera Pharma – 

Havaí/EUA 

EPA/DHA Omega 3 - como 

suplemento em dietas 

alimentares e * ingredientes 

de alimentares 

Seambiotic – Israel e EID Parry – India  e * 

Ocean´s Alive – USA, Flora Health – USA, 

Martek/DSM – USA, Blue Biotech – 

Alemanha, Innoval – França, Photonz – Nova 

Zelândia, Xiamen Huison Biotech Co. – 

China 

 

N/A 

Farinha  Algalin (aditivo 

lipídico) 
Solazyme Roquette Nutraceuticals N/A 

β-caroteno: como 

aditivo/vitamin e corante 

EID Parry – India, Cognis Autralia, Basf-Austrália, 

Natural Beta Technologies – Austrália, Tianjin Lantai 

Laboratory -China, Nature Beta Technologies – Istrael, 

Nikken Sohonsa – Japão, Aqua Carotene Ltd – Austrália, 

Pro Algen – India, Shaanxi Sciphar Biotechonology Co-

China 

 

N/A 

N/A – Espécie não mencionada. 
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A composição da microalga varia conforme a fase de crescimento e a espécie. A 

composição  bioquímica da espécie da microalga é mencionada como chave para as diferentes 

aplicações nos diversos setores industriais (VALENZUELA-ESPINOZA, E.; MILLÁN-

NÚÑEZ, R.; NÚÑEZ-CEBRERO, 2002). Apesar disso, o processo de efetiva extração é tão ou 

mais importante para efetividade da utilização desses componentes. 

 

Composição majoritária da biomassa de microalga seca 

 

Como pode ser visto no item anterior, a comercialização das microalgas é uma realidade 

em diversos países e o aproveitamento da biomassa microalgal se inicia pelo conhecimento dos 

constituintes das células (RICHMOND, 2004).  

 

Proteínas 

 

As proteínas constituem a parte mais custosa da alimentação humana e animal e são 

fundamentais para muitas funções metabólicas. O chamado intervalo nutricional entre a 

quantidade requerida e o consumo de proteínas pela maior parte da população em países em 

desenvolvimento mencionado em 1968 pelas Nações Unidas (DEVELOPMENT, 1968) 

demostra o valor agregado desse componente nas microalgas.  

As microalgas são grandes fontes de proteínas, que se apresentam sob uma variedade 

de formas e localizações celulares. As proteínas são encontradas desde a parede celular, até 

ligações entre as enzimas e pigmentos, e também carboidratos. As moléculas proteicas incluem 

lectinas e ficobiliproteínas entre outras (DOMÍNGUEZ, 2013). O uso das microalgas para 

alimentação no mundo devido a sua carga proteica pode ser observada em algumas aplicações 

na tabela anterior, porém vale ressaltar que o uso e aplicação depende da quantificação para 

determinar os nutrientes, bem como a verificação do valor nutricional e a biodisponibilidade 

dos aminoácidos presentes no microorganismo (SPOLAORE et al., 2006)  
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Comparando a outros alimentos, ou mercadorias, as microalgas se destacam como fonte 

proteica, como pode ser observado na tabela a seguir: 

 

TABELA 2: Composição proteica de itens alimentíceos e algas (BECKER., 1994; JUNIOR, 

2002; R.S. PITOMBO, 2013). 

 
Fontes alimentíceas Teor Protéico (% m/m) 

Carne bovina 23 

Leite 3 - 4 

Arroz 8 

Soja 37 

Anabaena cylindrica 43-56 

Chlamydomonas rheinhardii 48 

Chlorella vulgaris 51-58 

Dunaliella salina 57 

Scenedesmus obliquus 50-56 

Spirulina maxima 60-71 

Synechococcus sp. 63 

 

 Os métodos de quantificação para determinação de proteínas mais utilizados são o do 

biureto, de Lowry, de Bradford (Comassie brilliant blue), de Smith (BCA), de absorção de 

proteínas no ultravioleta e o Kjeldahl.  

Segundo ZAIA et al., em 1998, todos estes métodos possuem vantagens e desvantagens. 

No entanto, destacam-se os métodos de Lowry e de Bradford como rápidos e sensíveis. A maior 

parte dos trabalhos utiliza o método de Lowry et al., ou de Bradford para quantificar proteínas 

totais em células de microalgas (MARTIÑA FERREIRA, ANA MASEDA, JAIME 

FÁBREGAS, 2008), provavelmente devido a necessidade de pouca quantidade de amostra para 

as análises em espectrofotometria. O segundo método, de Bradford baseia-se na interação entre 

o corante “comassie” e macromoléculas de proteínas de cadeias laterais básicas ou aromáticas, 
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o que permite o equilíbrio do corante na forma iônica tornando-o menos sujeito a interferentes 

em relação ao de Lowry.  

Outro método tradicional é o método de Kjeldahl que é baseado na digestão em ácido 

sulfúrico fumegante em presença de catalisador. O método fundamenta-se na decomposição 

térmica da matéria orgânica em ácido sulfúrico concentrado, em presença de uma catalisador e 

na posterior destilação e titulação do Nitrogênio proveniente da amostra. A partir daí, 

correlaciona-se o teor de proteína ao teor de Nitrogênio quantificado através da titulação 

(LUTZ., 1995) .   

 

Lipídeos 

 

Lipídeos são um grupo de compostos naturalmente encontrados como constituintes de 

células de plantas e animais, onde funcionam como produtos de estocagem, metabólitos e fonte 

de energia (FAHY et al., 2009; SHANKAR SUBRAMANIAM, EOIN FAHY, SHAKTI 

GUPTA, MANISH SUB, ROBERT W. BYMES, DAWN COTTER ASHOK REDDY 

DINASARAPU, 2011).  Todos os lipídios são essencialmente moléculas orgânicas onde 

algumas classes possuem Fósforo, Nitrogênio e, às vezes, Enxofre. Quanto a solubilidade, os 

lipídeos são mais solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Os lipídeos extraídos 

com solventes orgânicos liposolúveis (éter, éter de petróleo, clorofórmio etc) são conhecidos 

como lipídeos totais (RICHMOND, 2004) e essa informação é útil em termos de análise 

quantitativa e também de identificação. A definição não tem haver com a classe de compostos 

ou grupamento funcional, como hidrocarbonetos ou oxigenados, mas com a solubilidade em 

solventes orgânicos (PETKOWICZ, 2007).  

A maior parte dos lipídeos não polares (neutros) das microalgas são os triglicerídeos e 

ácidos graxos livres, e os lipídeos polares são essencialmente glicerídeos em que um ou mais 

grupamento ácido graxo foi substituído por um grupamento mais polar, por exemplo, 

fosfolípidos e glicolípideos, sendo geralmente o conteúdo polar o mais abundante nas 

microalgas (BASOVA, 2005). O conteúdo médio de lipídeos nas microalgas varia entre 1 e 

40% (ADAMS et al., 2013). Lipídeos de algas são tipicamente compostos de gliceróis, açúcares 
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ou bases esterificadas por ácidos graxos tendo número de carbonos na faixa de 12 á 22, podendo 

ser saturados ou insaturados (RICHMOND, 2004). O conteúdo mais apolar dos lipídeos são 

ricos em hidrocarbonetos e ceras e tradicionalmente compõe a menor fração mássica.  

No cultivo das microalgas os fatores físico – químicos como nutrientes, salinidade e pH, 

temperatura e a intensidade de luz, além das fases de crescimento afetam a quantidade de 

triacilglicerídeos (TAG), além da composição de ácidos graxos (ADAMS et al., 2013; 

HAKALIN, 2014; RICHMOND, 2013; ZHANG; HU, 2011). Dentre as vantagens em produzir 

óleo de microalgas estão à similaridade dos ácidos graxos (AG) em relação aos óleos vegetais, 

a quantidade de produção de óleo, o rápido crescimento e acúmulo de lipídeos com variações 

das condições de cultivo (GROBBELAAR, 2010; HU et al., 2008). A tabela seguinte apresenta 

o perfil de ácidos graxos de algumas microalgas e também oleaginosas. Assim como a soja é a 

principal fonte utilizada para a produção de biodiesel no Brasil, Argentina e Estados Unidos 

(MENDES, 2012) o uso de microalgas para a produção de biodiesel tem sido alvo de diversos 

estudos como apresentado por Viêgas, entre outros (AN; WILHELM; SEARCY, 2011; 

ARCEO; ARANDA; DÍAZ, 2012; ESPINOSA et al., 2014; ULLAH et al., 2014; VIÊGAS, 

2015). A Figura 3 apresenta as estruturas químicas de alguns ácidos graxos. 

 

Tabela 3: Perfil de ácidos graxos saturados e insaturados presentes em espécies de microalgas 

e alimentos convencionais utilizados na alimentação. 

 
Ácido Graxo S. Plantesis S. Obliquus C.vulgaris D.bardawill Soja Girassol 

(C16:0) 45,5 16,0 20,4 41,7 6,1  

(C16:1) 9,6 8,0 5,8 7,3 -  

(C16:4) - 26,0 - 3,7   

(C17:0) 0,3 - 15,3 2,9 -  

(C18:0) 1,3 0,3 15,3 2,9 3,4  

(C18:1) 3,8 8,0 6,6 8,8 18,8 22,3 

(C18:2) 14,5 6,0 1,5 15,1 16,3 66,8 

(C18:3) 24,1 28,0 - 20,5 54,4 0,2 

(C20:3) 0,4 - 20,8 -   

Outros - 2,5 19,6 -   
 

 

Referências 

(BERTRAN J. 

F. HUDSON, 

1974) 

(KENYON, 

C.N., RIPPKA, 
R. & STANIER, 

1972) 

(SPOEHR, H.A. 

& MILNER, 

1949) 

(FRIED, A., TIETZ, A., 

BEN-AMOTZ, A. & 
EICHENBERGER, 

1982) 

(WOODS, V.B.; 
FEARON, 2009) 
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Figura 3: Estruturas químicas de alguns ácidos graxos. 

 

 

Carboidratos 

 

Os carboidratos exercem importantes funções nos organismos vivos, isso porque são 

fontes de energia e matéria orgânica básica na síntese de outros componentes celulares, depósito 

energético e elemento estrutural, como as paredes celulares (LEHNINGER, 1980). Os 

carboidratos produzidos pelas microalgas são em sua maioria compostos de reserva, como: 

amido, crisolaminarina e paramido ou ainda eles atuam no equilíbrio osmótico. 

Adicionalmente, devido ao teor calórico são tidos como fonte alimentícea pelos consumidores 

finais. Outra função possível é como meio de reserva intermediário, onde pode ser mais 

requerido quando a abundancia de nitrogênio limita a síntese de lipídios (VALENZUELA-

ESPINOZA et al., 2002; BROWN et al., 1997). A Tabela a seguir mostra o percentual de 

carboidratos presente nas espécies de algumas microalgas, de acordo com a literatura e outras 

fontes alimentíceas. 
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Tabela 4: Composição de algumas microalgas em base seca de biomassa de microalgas e de 

outras fontes alimentíceas (m/m%). Dados obtidos em (BECKER., 1994; NEPA, 2011). 

 

 

 Quanto a classificação os carboidratos podem ser compreendidos em polissacarídeos, 

oligossacarídeos e monossacarídeos, ou seja, açúcares. (BOBBIO & BOBBIO, 1995; 

LEHNINGER, 1980).  Os polissacarídeos produzidos pelas microalgas tem atraído uma dada 

atenção como fonte de componentes biologicamente ativos, como agentes naturais, cosméticos 

e alimentos funcionais (DOMÍNGUEZ, 2013; GORGÔNIO, 2013) e também na produção de 

bioetanol (MINH; HANH, 2012; ÖZÇIMEN; İNAN, 2015; SINGH; GU, 2010)  

Existem alguns métodos para determinação de açúcares, sendo os mais usuais utilizados 

para determinação em amostras de microalgas os desenvolvidos por Dubois (DUBOIS, M. 

GUILLES, K.A. HAMILTON, 1956) e Miller (MILLER, 1959), mas existem muitos outros 

métodos, como apresentado no estudo comparativo feito por Silva (SILVA et al., 2003). 

 

Outros componentes da biomassa seca de microalgas 

 

Devido a exposição aos altos índices de energia luminosa durante o cultivo, as 

microalgas produzem sistemas protetores, por formação de substâncias capazes de protegê-las 

que atuam contra os radicais livres e também contra espécies reativas ao oxigênio. Estas 

Fonte 
Teor de 

Carboidratos  

(%m/m) 

Fonte 
Teor de  

Carboidratos  

(%m/m) 

Chorella vulgaris 12-17 Dunaliella salina 
32 

 

Chorella pyrenoidosa 26 Isochrysis galbana 
11-19 

 

Anabaena Cylindrica 25-30 Scenedesmus obliquus 
10-17 

 

Aphanizomenon flos-

aquae 
23 Spirogyra sp. 33-64 

Chlamydomonas 

rheinhardii 
17 Arthrospira platensis 8-14 

Arroz integral cozido 25,8 Canjica branca crua 
78,1 
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substância são conhecidas como antioxidantes e desempenham um papel bilateral, tanto de 

proteção como de pigmentação. As substâncias antioxidantes podem ser compostos fenólicos, 

carotenóides, micosporinas, ficobiliproteínas e outras. Quanto a pigmentação, uma das 

características mais evidentes das microalgas é a cor, e para cada filo existem particularidades 

de pigmentos que implicam em uma cor característica. A clorofila a é o principal pigmento em 

toda microalga e o teor pode variar de 0,5 a 1,5% em peso seco. Para uso comercial, tem-se os 

carotenóides em relevância (RICHMOND, 2004), isso porque são pigmentos lipofílicos 

amarelos, laranja e vermelhos. Esses podem ser distintos em dois grupos: um primeiro formado 

por pigmentos de cadeias carbônicas livres de átomos de oxigênio, isto é, carotenos; e o segundo 

grupo de pigmentos formados de derivados oxigenados, as xantofilas com grupamentos epoxi, 

hidroxi, cetona, carboxílicos, glicosílicos e grupamentos de acetileno. Todas as algas contém 

carotenóides e a variedade apresentada é superior às plantas. A média de concentração em algas 

é de 0,1 a 0,2% em massa seca. Em algumas condições no entanto o teor pode chegar até a 14% 

em massa seca, como a clorofícia Dunaliella. Cepas dessa microalga tem sido reportada como 

aceitas como aditivo alimentíceo, quando obtida em pureza suficiente comparada ao b-caroteno 

sintetizado (DEMMIG-ADAMS, BARBARA AND ADAMS, 1996; RICHMOND, 2004) 

As microalgas ainda possuem vitaminas e a literatura menciona as microalgas como 

fonte de todas as vitaminas, o que aumenta o valor nutricional da biomassa de alga, apesar disso 

o método de secagem tem um considerável efeito sobre o conteúdo de vitaminas, devido a 

possibilidade de degradação pelo calor de algumas vitaminas como a C, por exemplo. 

Comparando fontes de vitaminas, estudos mostraram que a microalga S.plantesis apresentou 

teores superiores de vitaminas B1, B2, C e E ao espinafre (BECKER., 1994; RICHMOND, 

2004). 

 

 O cultivo de microalgas 

 

Mundialmente, a produção comercial da biomassa microalgal está limitada a um 

pequeno número de espécies cultivadas em tanques abertos, conhecidos pela literatura científica 

como open ponds, isso devido a existência de meio de cultivo promotor de algum tipo de 
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seleção, seja o pH ou salinidade extremos, ou ainda uma elevada taxa de crescimento, o que 

pode minimizar a possibilidade do crescimento de outras espécies competidoras por nutrientes 

em comum. Isso ocorre porque em sua maioria as microalgas não podem ser mantidas por muito 

tempo em sistemas abertos ao ar livre, devido o risco de contaminação por fungos, bactérias, 

protozoários, ou outras espécies de microalgas que tendem a dominar, independentemente da 

estirpe originalmente inoculada (RICHMOND, 2004). Ou irão requecer um controle biológico 

mais elaborado. 

Outra opção de cultivo são os fotobiorreatores fechados (FBRs) que oferecem um 

ambiente de cultivo segregado, que é protegido de chuva, ou seja, mantém condição de melhor 

controle de pH, além de serem menos propícios a contaminação, o que permite a princípio 

melhor domínio da espécie inoculada. Isso porque nenhum sistema é totalmente isento de 

contaminação. O diretor de produção científica de uma das empresas de produção e 

beneficiamento de microalgas, Heliae Development - LLC, Miguel Oliazola menciona que 

embora tanques abertos, open ponds, possam ser usados mais frequentemente, para algumas 

aplicações os FBRs possuem maiores vantagens. Eles podem por exemplo oferecer alguma 

proteção a contaminação, apesar de não poder eliminá-la completamente, ou seja, isso significa 

que o custo associado a coleta, limpeza do tanque e reinoculação do cultivo podem ser menos 

custosos se a expectativa de perda da cultura for menor. 2 

Por serem esses os modos de cultivo de microalgas mais comercialmente conhecidos, e 

ambos potencialmente poderiam ser chamados fotobiorreatores,  ao longo desse trabalho por 

motivos de distinção entre os dois sistemas, o termo fotobiorreator será mencionado apenas 

para tanques fechados, embora se saiba que o termo não é consenso na literatura especializada 

(DAS; OBBARD, 2011; FERNANDES et al., 2010; JOSE A. OLIVARES, 2013). 

 

 

 

                                           
2 http://biomassmagazine.com/articles/12173/state-of-the-art-algae-pbrs, acessado em 11/07/2016.  

 

http://biomassmagazine.com/articles/12173/state-of-the-art-algae-pbrs
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Cultivo em tanques abertos 

 

O uso milenar para alimentação humana atribuído às microalgas, desde a coleta de 

Nostoc Verrucosum, também conhecida por asbitsuki nori, 748 a.C. no Japão, incluindo os 

consumos da espécie marinha Rhodymenia palmata na Islândia desde 960 a.C. e da estirpe 

Alaria esculenta consumida até hoje na Escócia, Irlanda, Noruega entre outros países 

(KENNETH F. KIPLE, 2000) apenas foi possível devido ao crescimento de todas essas espécies 

em lagoas e rios naturais.  

Além de lagoas e rios que são sistemas naturais de produção de microalgas,  existem os 

tanques abertos que são construídos com materiais de baixo custo de acordo com a localidade 

de implantação (BECKER., 1994), além disso os modelos são variados mas a agitação do 

cultivo através de pás, a reposição de água devido a evaporação e a profundidade entre 10 e 40 

cm, sendo mais utilizado não mais que 15 cm, todos esses são fatores fundamentais para um 

melhor aproveitamento da luz solar (BECKER., 1994; LEE, 2008; RICHMOND, 2013). Os 

tanques abertos também são conhecidos por open pond, do idioma inglês. Os tanques abertos 

são os sistemas de cultivo mais utilizados no mundo e nos Estados Unidos são usados para 

produção de produtos nutricionais (alimentos funcionais entre outros), além do tratamento de 

águas de rejeito. Entre os anos de 1980 e 1990 os tanques abertos foram foco do Department of 

Energy’s Aquatic Species Program nos Estados Unidos, que foi um programa voltado para 

produção de combustíveis renováveis e foi continuado por cerca de duas décadas.3 Em 1987 foi 

emitido um relatório com as conclusões sobre o sistema de open ponds para produção de 

biocombustíveis e após o levantamentos de diversos parâmetros operacionais, a principal 

conclusão sobre os sistemas abertos foi que o baixo custo era a maior vantagem, tanto de 

concepção como operação,  (WEISSMAN; GOEBEL, 1987). Seguem fotos representativas dos 

principais sistemas abertos, quanto a concepção: circulares, inclinados e raceways (BECKER., 

1994), e também um exemplo de modelo que faz uso de mais de um sistema convencional, 

                                           
3 

http://allaboutalgae.com/open-pond/
 
acessado em 12/07/2016

 

http://allaboutalgae.com/open-pond/history.html
http://allaboutalgae.com/open-pond/
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como é o chamado ARID, alga raceway intergrated design .4 Nas dependências do laboratório 

de tecnologias verdes – Greentec/EQ/UFRJ também existe um exemplo de sistema inclinado, 

apresentado a seguir (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 

http://algaebiomass.org/wp-content/gallery/2012-algae-biomass-summit/2010/06/Richardson_-James-Johnson_Myriah1.pdf e 

http://biomassmagazine.com/articles/9545/university-of-arizona-leads-8-million-algae-research-effort,
 
acessados em 12/07/2016

 

1 

2 

3 4 

FIGURA 5: Tanque aberto de filme delgado descendente, 

Greentec/EQ/UFRJ 

Figura 4: (1) Unidade cilíndrica de cultivo de microalgas, Auroville, India (BECKER., 1994), (2) 

Sistema inclinado existente em Málaga, Espanha. A, B, C e D são as diferentes plataformas para 

movimentação do cultivo (CELIA G. JEREZ, ENRIQUE NAVARRO, IRENE MALPARTIDA, ROSA 

M. RICO, 2014),  (3) tanque raceway existente na empresa Aban, Chennai, India (4) Sistema misto 

entre tanques abertos, chamado alga raceway intergrated design (ARID) na Universidade do Arizona. 

 

http://algaebiomass.org/wp-content/gallery/2012-algae-biomass-summit/2010/06/Richardson_-James-Johnson_Myriah1.pdf
http://biomassmagazine.com/articles/9545/university-of-arizona-leads-8-million-algae-research-effort
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Sistemas Fechados 

 

O cultivo de microalgas em sistemas fechados, ou closed ponds, geralmente envolve 

custos iniciais de implantação/aquisição, Capex – do inglês capital expenditure, maiores que 

os tanques abertos (ZHANG et al., 2014). Apesar disso, em algumas aplicações que possam 

requerer um controle maior de contaminação pode ser o sistema de cultivo mais adequado, se 

for observado os investimentos de operação, Opex – do inglês Operational expenditure. Em 

alguns casos a perda do cultivo pode ser mais custosa, fazendo com que a maior previsibilidade 

do cultivo realizado em FBRs seja mais adequada. Alguns autores como Pérez mencionam que 

um problema presente no cultivo de microalgas em tanques abertos em relação ao uso de 

fotobiorreatores, ocorre no fato de que as estirpes de maior conteúdo de óleo, por exemplo, se 

reproduzem mais lentamente, ou seja, na prática se tornam mais propícios à contaminação por 

espécies de microalgas, bactérias indesejáveis, entre outros microorganismos,  devido à falta de 

um controle mais efetivo sobre o sistema em geral (PÉREZ, 2007). O tanque aberto é mais 

frequentemente usado para a produção em maior escala, enquanto fotobiorreatores fechados 

são muitas vezes utilizados para escala menor e algumas vezes para culturas de alta 

produtividade. A iluminação de biorreatores fechados pode ser interna ou externa (CHEN et 

al., 2011; UGWU CU, OGBONNA JC, 2005) 

A produtividade global em cada sistema é influenciada pelas propriedades de cepas de 

microalgas selecionadas, configuração instalação, condições de cultura e os custos operacionais 

(BOROWITZKA, 1999). Quanto aos modelos de fotobiorreatores convencionais, esses podem 

ser planos, tubulares e de coluna. Em todos os modelos disponíveis no mercado existem 

particularidades que podem orientar quanto sua escolha. A Tabela 5 apresenta as principais 

vantagens e limitações de cada um dos principais sistemas fechados (OJO, 2015) e a seguir são 

apresentadas fotos representativas dos modelos de FBRs.  
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TABELA 5: Principais vantagens e limitações dos convencionais modelos de fotobiorreatores 

(adaptado de (OJO, 2015) 

 
Fotobiorreator 

(FBR) 
Vantagens Limitações 

FBR Tubular 

Ampla área iluminada 
Possibilidade de incrustação e 

entupimento 

Adequado para cultura em área 

externa 

Geralmente requer ampla área para 

instalação. 

Relativamente barato e de boa 

produtividade de biomassa 

Forma gradientes de pH, devido a 

diferenciada concentração de O2 e 

CO2 ao longo dos tubos. 

FBR plano ou janela 

Alta produtividade de 

biomassa 

Tradicional dificuldade de aumento 

de escala. 

Fácil esterilização 

Tradicional dificuldade de controle 

de temperatura, dependendo da 

localização geográfica. 

Baixo acúmulo de O2 
Alguma possibilidade de 

incrustação. 

Bom tamanho de caminho 

ótico. 
 

Ampla área iluminada  

Adequado para cultura em área 

externa 
 

FBR de coluna 

Compacto Baixa área iluminada 

Alta transferência de massa 
Tradicionalmente mais caro quando 

comparado ao tanque aberto 

Baixo consumo de energia 

elétrica. 

Tradicionalmente sofisticada 

construção  

Boa capacidade de agitação 

com baixa tensão de 

cisalhamento. 

 

Fácil esterilização pelo menor 

número de peças móveis 
 

Reduzido efeito de fotoinibição 

e fotoxidação. 
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Figura 6: FBR tubulares presentes existentes na Helia Inc., USA (cortesia)5. 

 

 

Figura 7: FBR janela existente no terraço do núcleo biocombustíveis/ Greentec/UFRJ 

(FORTES, 2015). Parceria entre CENPES/PETROBRAS e EQ/UFRJ. 

 

 

                                           
5 http://www.schott.com/tubing/portuguese/special_glass/pbr/references.html, acessado em 13/07/2016 

http://www.schott.com/tubing/portuguese/special_glass/pbr/references.html
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A escolha do modelo depende de todas as variáveis mencionadas anteriormente e a 

tabela a seguir apresenta uma comparação entre modelos de FBR e aplicações específicas 

 

Tabela 6 : Comparação de diferentes modelos de FBR e suas especificações (OJO, 2015) 

 

FBR tubulares 

FBR 

tubular 

 

Vol. 

 

N. 

Tipo e taxa de 

aeração 

Modo de 

operação 

Sistema de 

iluminação 

Intensidade  

de luz 
Espécie 

 

Iluminado 

externamente 

 

1,8 a 2 L 

 

 

1 

 

Agitador radial Rushton/ 

63ml.min-1/ bomba de ar. 

 

Bateladas 
simples e 

contínua 

 

Branco warm  

- LEDs 

 
5000 umol.m-2.s-1 

 

Chlamydomonas 

reinhardtii wt 

 

Tubos finos 

retorcidos em 

cilindro 

 

0,35 L 

 

2 

 
Ar ascendente/controlador 

por massa de ar/0,3l.min-1 

 

Batelada 

 

LEDs azuis e 
vermelo, além 

do 

branco/LED 

 

3500 umol.m-2.s-1 

 

Cyanobacteria 

 

Fbr iluminado 

por fibras 

ópticas 

externamen-te  

e com agitador 

de placa 

interno 

 

 

 

3 L 

 

 

- 

 

 

 
Agitador 

 

 
Batelada 

simples e 

contínua 

 
 

Lampada 

refletora 
branco frio de 

150W 

 
 

100 umol.m-2.s-1 

 

 
Axenic 

Porphyridum 

purpuruem 

FIGURA 8: FBR de coluna instalado no condado de Boone no estado Americano de Kentucky, 

para absorçao de dióxido de carbono do gás efluente do processo da indústria. Uma parceria 

entre Duke Energy e a Universidade de Kentucky. 
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Tabela 6 (cont.):  Comparação de diferentes modelos de FBR e suas especificações (OJO, 

2015) 

 
FBR tubulares 

 
FBR Cilindrico 

e painel Torus  

 

5 L 

 

1 

 

Vaso agitador 

 

Batelada, 
quimicamente 

estabilizada e 
contínua 

 

55 (20W e 

12V) lâmpada 
halógena. 

 

1000 umol.m-2.s-1 

 
C.reinhardtii 

wild AH typr 

strain 137 
 

 

FBR de coluna 

 

 

Colunas 

retangulares 

iluminado por 

câmaras  

 

menos 

de 100 

cm3 

  

 

 

1 

 
 

aspersão interno e 

100ml.min-1 

 

 
Batelada 

 
 

LED (com gás 

Hélio) 

 

 
23mWcm-2 

 

 

C. vulgaris 
UTEX 398 

 

 
 

De vidro com 

borbulhamento 

 

 

500/600m

L 

 

- 

 

 
Borbulhamento 

 

Batelada 

 
Lâmpadas 

fluorescentes, 

luz do dia 

 

200 umol.m-2.s-1 

Ensaios 
realizados com 

múltiplas 

culturas 

FBR planos/paineis 

 

FBR alveolares 

 

20 L 

 

6 

 
Borbulhamento/ 

0,5mL.min-1 

 

Batelada 

 

Lâmpadas 

fluorescentes, 
luz do dia 

 

115 umol.m-2.s-1 

 

Eustigmatophyte 
nannochloropsis 

 

 

 

FBR paineis de 

paredes verdes 

 

110 L 

 

4 

 
ar de elevação/ 

0,3mL.min-1 

 
Batelada 

alimentada 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

 

Além dos sistemas tradicionais de cultivo mencionados, existe uma geração seguinte 

aos FBRs com uso de materiais transparentes, onde tanques opacos são utilizados para o cultivo 

de microalgas. Esses tanques surgem em resposta ao custo de investimento inicial e de 

manutenção dos materiais transparentes, sendo substituídos por materiais opacos menos 

custosos. O uso de tanques fechados opacos para cultivos fototróficos faz com que seja 

necessária a iluminação interna que é viabilizada com diferentes modos de iluminação 

(BENSON; RUSCH, 2006; LUCAS-SALAS; CASTRILLO; MARTÍNEZ, 2013), porém o 

mais tradional é com uso de fibras ópticas (KANDILLI; ULGEN, 2009; OGBONNA; 

SOEJIMA; TANAKA, 1999; PULZL; GERBSCH; BUCHHOLZ, 1995; XUE et al., 2013).  

Os sistemas opacos iluminados internamente por fibras ópticas possuem algumas 

críticas pela literatura, como a dificuldade de escalonamento, principalmente devido o alto custo 



27 

 

 

 

de construção pelo custo da fibra e a baixa área iluminada por volume de cultura (OGBONNA; 

SOEJIMA; TANAKA, 1999; SINGH; SHARMA, 2012). 

 

Tipo de iluminação utilizadas em cultivos de microalgas comercialmente 

 

A iluminação dos sistemas de cultivo de microalgas em tanques abertos e fechados em 

materiais transparentes é normalmente realizada através da luz solar, apesar de existir alguns 

sistemas com iluminação artificial, seja por lâmpadas fluorescentes ou ainda LED (Light 

Emiting Diode) (JOSE A. OLIVARES, 2013; LUCAS-SALAS; CASTRILLO; MARTÍNEZ, 

2013). Em laboratórios de cultivo de microalgas o modo tradicional de iluminação é realizado 

através de lâmpadas fluorescentes posicionadas horizontal ou verticalmente em prateleiras 

(LOURENÇO, 2006). As lâmpadas fluorescentes disponíveis para comercialização são de dois 

tipos. A diferença entre elas está no espectro de distribuição energética em função do 

comprimento de onda. São elas: lâmpada fria (cool white fluorescent) e luz do dia (daylight). A 

figura 9 apresentada o espectro de distribuição energética disponível no site da empresa Osram 

Sylvania (BULLETIN; LAMPS, 2000). A lâmpada que deve ser utilizada para o cultivo de 

microalgas é do tipo luz do dia devido a maior proximidade com relação ao espectro solar  

(LOURENÇO, 2006). O espectro do sol é apresentado na Figura 10. 

 No perfil espectral da lâmpada do tipo cool white pode ser observado um pico de 

intensidade na região do azul, acima de 480nm, enquanto a incandescente tem a maior 

intensidade de emissão na região da cor vermelha, acima de 710 nm, e a do tipo luz do dia 

apresenta uma intensidade energética proporcionalmente maior que as duas, como pode ser 

visualizado na Figura 9, porém não apresenta picos bem definidos como os demais espectros. 

Os perfis dos espectros de fontes luminosas não interferem no crescimento celular 

obrigatoriamente, tendo em vista que as microalgas possuem diversos pigmentos acessórios  

capazes de absorver energia luminosa em toda extenção da faixa do visível, ou seja de 400 á 

700nm e desenvolver a fotossíntese. A intensidade da fonte é o que interfere no crescimento 

celular (RICHMOND, 2013). Quanto aos componentes celulares, diversos estudos mostram 

que cores diferentes são responsáveis pela maior produção de componentes específicos, como 
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lipídeos e carotenóides (BARUFI; FIGUEROA; PLASTINO, 2015; FÉLIX L. FIGUEROA, 

2003; MERCADO et al., 2004)  A seguir é apresentado um espectro com as absorções relativas 

aos diferentes pigmentos (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Espectro de intensidade de energia luminosa de diferentes tipos de lâmpadas 

fluorescentes e incandescente. (BULLETIN; LAMPS, 2000) 

Figura 10: Espectro solar. Sendo as regiões: IV (infravermelho), VIS (visível) e UV 

(ultravioleta). Imagem modificada do site: 

http://www.greenrhinoenergy.com/solar/radiation/images/solar%20radiance-07.jpg 
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Para iluminação interna do cultivo existe o uso de fibras ópticas que  entregam energia 

luminosa de uma ponta a outra, sem a necessidade de um caminho necessariamente retilíneo. 

A condução da luz através das fibras ópticas é promovida graças a diferença entre as duas partes 

existentes na fibra óptica: o núcleo (core) e a casca (cladding) conforme exemplificado na 

Figura 13. A casca apresenta índice de refração menor que o núcleo, o que propicia uma 

condução de luz através de seguidas reflexões na interface núcleo-casca, a diferença entre os 

índices de refração do núcleo e da casca é relativamente pequena, variando em centésimos de 

unidade (WERNECK, 1996). As fibras ópticas normalmente são classificadas em dois grupos 

quanto ao material de fabricação: fibras ópticas de silício (conhecidas como fibras de vidro) e 

fibras ópticas plásticas. No caso das fibras ópticas plásticas, POFs, o material polimérico 

tradicionalmente  utilizado é polimetilmetacrilato, PMMA, conhecido como acrílico. A 

principal vantagem do uso das fibras plásticas é o menor custo comparado ao vidro, além da 

maior abertura numérica, tipicamente 0,5, o que permite um cone de aceitação de luz de 60° ao 

passo que a fibra de vidro tradicionalmente aceitará entre 13 e 34° (WERNECK, 1996). Outra 

vantagem é a atenuação da luz transmitida através da POF, onde apenas após 30 metros de 

comprimento a atenuação é considerável, por diminuir cerca da metade, e antes disso a 

atenuação é baixa (OLAF ZIEMANN, JÜRGEN KRAUSER, PETER E. ZAMZOW, 2008). A 

figura seguinte apresenta um esquema com as principais partes da fibra óptica, núcleo e casca, 

Figura 11: Espectros de absorção de pigmentos das microalgas. Imagem modificada do site 

http://www.citruscollege.edu/lc/archive/biology/Pages/Chapter06-Rabitoy.aspx 
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e a transmissão da luz através da fibra. A Figura apresenta somente a reflexão total da luz, por 

ser o ângulo representado de incidência maior que o ângulo crítico (KOIKE, 2015; WERNECK, 

1996) . 

 

 

O tipo de fonte de luz pode variar, porém o uso de LED tem mais vantagens. A principal 

é que a luz do LED é direcional, ou seja, propicia um melhor aproveitamento da luz. Além 

disso, ao contrário das lâmpadas de descargas, que também são econômicas e de vida 

relativamente longas, os LEDs não sofrem interferência em sua vida pelo ligar e desligar 

(SILVA, 2012). Mauri L. Silva ainda menciona que enquanto uma lâmpada fluorescente, por 

exemplo, tem um número determinado de acendimentos em sua vida, os LEDs podem ser 

ligados e desligados um número indeterminado de vezes isto não mudará sua vida útil. Nas 

fluorescentes, quanto maior o número de reacendimentos menor será sua durabilidade e, em 

sentido contrário, quanto menos for ligada e desligada, maior será sua vida útil. No LED o 

limite operacional do ligar e desligar estará subordinado apenas aos equipamentos auxiliares 

Figura 12: Esquema das principais partes internas da fibra óptica, casca e núcleo, e transferência 

de luz. 
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que, por serem componentes elétricos, se deterioram com o tempo e com as operações repetidas. 

O LED em si não tem limite de operações (SILVA, 2012). O LED ainda possui  maior 

quantidade de lumens (lm), se comparado á lâmpada fluorescente (LOPES, 2014). Sendo 

lumens a unidade óptica usada para avaliar o fluxo de energia luminosa quanto aos efeitos 

visuais (WERNECK, 1996). 

Para uma quantidade ainda maior de lumens, existe uma categoria de LED conhecido 

como de alto brilho ou superluminescentes (superbright LED) onde é possível fazer a 

iluminação do cultivo com menor gasto energético e maior intensidade de lumens/fótons. A 

seguir podem ser visto dois exemplos de perfis espectrais de LED de alto brilho, sendo o 

primeiro do tipo cool white e o segundo warm (Figura 13). O primeiro apresenta maior número 

de lumens que o segundo, informação obtida pelo fabricante Bridgelux RS ( Tabela 7).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Espectros típicos das cores brancas disponíveis para os LEDs superbright. 

Fonte: Datasheet do LED BXRA-C4500103218-3310 do fabricante bridgelux RS.  
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Tabela 7: Características quanto ao fluxo luminoso de dois tipos de leds superbrights. 

 

 

Cor 

Típico fluxo 

luminoso 

(lm) a 60°C 

Mínimo 

fluxo 

luminoso 

(lm) a 25°C 

Típico fluxo 

luminoso 

(lm) a 25°C 

Corrente 

testada 

(mA) 

Warm white 3100 3000 3400 2100 

Cool White 4500 4500 5000 2100 

Fonte: Bridgelux RS. 

 

Parâmetros controlados em FBR 

 

Dependendo dos produtos de interesse, após a escolha da cepa desejada, os parâmetros 

de cultivo são a garantia da qualidade do produto final produzido. São esses: intensidade de luz, 

pH, controle de temperatura, transferência de massa, quantidade de dióxido de carbono 

consumida, fontes de carbono ou componentes inorgânicos do meio (dependendo do tipo de 

cultivo escolhido). 

Considerando os modelos de FBRs de maior escala para cultivo de microalgas, esses 

requerem considerações quanto ao crescimento e obtenção de biomassa. Essas incluem 

manutenção de condição axênica, ou seja, livre de contaminação e controle de parâmetros 

físico-quimicos, particularmente: intensidade de luz, controle de temperatura, pH e CO2 

dissolvido, sendo os controles realizados por sensores apropriados (BETTS JI, DOIG SD, 2006; 

HILLIG F, PILAREK M, JUNNE S, 2014).  

 

Estimativa de intensidade de luz nos FBRs 

 

Estimativa da intensidade da luz dentro do meio de cultura é geralmente realizada 

usando a lei de Lambert Beer, logo os FBRs mais convencionais são compreendidos com base 

na atenuação da luz ao longo da profundidade do volume de líquido (KIM; LEE, 2001) zonas 

escuras em FBR são minimizados por meio da otimização do tempo médio de percurso de luz 

(LIAO Q, LI L, CHEN R, 2014; XUE et al., 2013). Um fenômeno comum observado na 
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presença do microrganismo fotossintéticos é o efeito de dispersão da luz. Portanto, este é 

importante para compreender a relação entre a taxa fotossintética e a intensidade disponível de 

luz (FI), do inglês photosynthetic rate and light intensity (PI). 

 

Taxa fotossintética e Intensidade de luz (FI) 

 

A medida que ocorre o aumento da densidade da cultura, a dispersão do fluxo de fótons 

no FBR reduz. E assim, em grande escala esses dois parâmetros são pouco controláveis e 

impactam a  produtividade de biomassa de microalgas significativamente (BÉCHET Q, 

SHILTON A, FRINGER OB, MUNOZ R, 2010; BÉCHET Q, SHILTON A, PARK JBK, 

CRAGGS RJ, 2011; JU., 2009; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). Em 2013 Béchet e 

outros autores relataram os efeitos da taxa de produção de oxigênio e crescimento específico 

em relação FI (BÉCHET Q, SHILTON A, 2013). Sob condições ineficientes de agitação, 

podem ocorrer gradientes diferenciados dos teores de nutrientes e oxigênio. No entanto, isso 

pode ser atenuado pelo projeto adequado e condicões operacionais otimizadas do FBR (Mata 

et al., 2010). 

Para um desempenho ótimo de um FBR, o efeito da intensidade de luz sobre a taxa de 

fotossíntese foi classificado em três regimes de luz diferentes, e esses são ilustrados a seguir 

(Figura 15). A descrição de cada um dos regimes está descrita abaixo: 

 

Baixa intensidade de luz: condição onde a taxa de fotossíntese é proporcional à 

intensidade de luz oferecida e limitada pela captura do fóton para a concentração de biomassa 

existente; 

 

Ponto de saturação da intensidade de luz: o aumento da intensidade de luz satura a 

capacidade das microalgas absorverem a energia luminosa (ou seja, o número, ou ainda a 

capacidade, disponível dos complexos antena ou coletores de luz foi alcançado) (SILVA, 2008) 

e faz com que independente da intensidade de luz a taxa fotossintética seja máxima; 
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Ponto de inibição da intensidade de luz (fotoinbição): com a continuidade do 

aumento da intensidade de luz ocorre a degradação de uma das proteínas contituintes do centro 

de reação, ou complexo coletor de luz, e também afeta o perfeito funcionamento de uma das 

etapas da fotossíntese, o fotossistema II - PSII (SILVA, 2008). 

 

Considerando a descrição clássica das atividades fotossíntéticas esta é baseada na 

evolução de oxigênio em relação à intensidade luminosa, a mencionada relação F/I (Figura 14). 

A inclinação inicial da curva equivale a: 

α = Fmax / Is 

 

Onde Is representa a irradiância de saturação e Fmax é a taxa máxima de fotossíntese. Isso porque 

em ausência de luz existe um consumo de oxigênio pela respiração da microalga (a parte 

negativa da curva na Figura 14). Assim, a fotossíntese bruta é considerada como a soma de 

fotossíntese líquida (quantidade quantificável de O2) mais a quantidade de oxigênio captada na 

respiração (RICHMOND, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Típica relação F/I mostrando resposta da microalga nos intervalos de limitação, saturação e 

inibição da luz. Adaptado do artigo de (BÉCHET Q, SHILTON A, 2013). Sendo: Is – Intensidade de 

saturação e I (inibição) – Intensidade de luz no ponto de inibição, Fmax – Fotossíntese bruta ou máxima. 
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A elevada densidade celular introduz gradientes de luz ao sistema, de acordo com a 

localização no tanque e da velocidade de transferência de massa em diferentes pontos 

(CUARESMA et al., 2009). Em sistemas onde a transferência de massa é eficiente, de maneira 

que as regiões de luz e escuro são próximas, também chamados ciclos claro-escuro curtos, 

promovem um efeito intermitente de luz, o que proporciona uma condição de minimização da 

fotoinibição (ASTERIO SÁNCHEZ MIRÓN, ANTONIO CONTRERAS GÓMEZ, 

FRANCISCO GARCÍA CAMACHO, EMILIO MOLINA GRIMA, 1999; BÉCHET Q, 

SHILTON A, 2013; MENDES, 2001).  

Autores mencionam que fotobioreatores comerciais recebem iluminação tipicamente 

entre 200 e 400 umol.fotons.m-2.s-1, mas mencionam que existem condições intermitentes onde 

é possível pulsos de 5.000 umol.fotons.m-2.s-1 (JEFFREY M. GORDON, 2007) .  

O comportamento da radiação luminosa fotossintéticamente ativa (PAR), também 

conhecida como taxa de fluência de fluxo de fóton fotossintético (PPFFR),  durante o cultivo é 

conhecido como uma curva exponecial descrescente, ou seja, existe um máximo inicial de 

iluminação que com o amadurecimento do cultivo diminui, segundo um comportamento 

exponencial descrescente (BRYANT, 1994). 

A nomenclatura  PAR vem idioma inglês Photosynthetically Active Radiation e é a 

radiação  importante para avaliar o efeito da luz na modelagem da fotossíntese e do crescimento 

de plantas, em geral. Considerando o sol como fonte luminosa, apenas uma fração do espectro 

solar é utilizada pelas plantas no processo de conversão da energia luminosa em química, por 

causa da sensibilidade seletiva dos cloroplastos. Esta fração, denominada PAR é considerada 

como sendo o fluxo de fótons na faixa de 400 a 700 nm do espectro solar que são projetadas 

em uma superfície de área por um tempo. Em 1972 foi evidenciado por K. McCree que a 

resposta fotossíntética era relacionada mais ao número de fótons que a energia dos fótons 

incidentes (MCCREE, 1972). Ou seja, como a fotossíntese é uma conversão fotoquímica onde 

cada molécula é ativada pela absorção de um fóton, surgiu o interesse de expressar a energia 

luminosa incidente considerando a quantidade de fótons. 

Sendo assim, a potência óptica que geralmente é mensurada em Wm-2 ou Jm-2 s-1 por 

engenheiros eletricistas, ou ainda, o fluxo luminoso medido em lumens por arquitetos para 
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cálculo da luminosidade necessária a um determinado ambiente, para os profissionais que 

trabalham com plantas e microorganismos fotossintetizantes é mais relevante a quantidade de 

luz mensurada em termos de número de fótons que atingem uma superfície por unidade de 

tempo. Logo essa unidade é mensurada tradicinamente por µ mol foton. m-2. s -1  (RICHMOND, 

2004).  

 

Temperatura 

 

Este parágrafo se baseia principalmente no estudo de Ian R. Davison onde fez uma 

revisão da literatura para descrever o impacto da temperatura na fotossíntese e respiração 

(DAVISON, 1991). Em curto prazo, a temperatura tem diferentes impactos sobre a taxa de 

fotossíntese, dependendo se as células estão limitadas pela luz, com saturação de luz ou estão 

fotoinibidas. Quando as células sofrem inibição pela luz, ou seja, são fotolimitada, as reações 

com a luz  associadas com a captura de fótons por pigmentos fotossintéticos são geralmente 

assumidas como sendo independentes da temperatura. Como resultado, a velocidade da 

fotossíntese das células pode ser assumida como independente da temperatura. No entanto, o 

autor também relata que, mesmo em intensidades de luz baixa, a taxa de fotossíntese pode ser 

limitada por aspectos associados da fotossíntese como enzimas de transporte, que podem ser 

afetados pela temperatura. Quando as células estão saturadas pela luz, a taxa de fotossíntese das 

células é limitada por reações bioquímicas na cadeia de transporte de elétrons após a captura de 

fótons (esquema Z, da idioma inglês “ Z-cheme”)6, ou no processo de captura de carbono (o 

"Ciclo de Calvin"). À medida que as taxas destas reações são controladas por enzimas, a taxa 

de fotossíntese das algas com saturação de luz é dependente da temperatura. Como discutido 

por Borowitzka em 1998, a intensidade da luz em células de algas fotoinibidas também é uma 

função da temperatura. E mostra por exemplo que a intensidade da luz considerada como 

suficiente para produzir inibição (I inibição) foi aumentada como o aumento de temperatura para 

as espécies de algas Phormidium bohneri. Esta dependência é devida ao fato dos mecanismos 

                                           
6 (SILVA, 2008) 
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biológicos associados com a inibição de luz serem regulados por enzimas e são, portanto, 

dependentes da temperatura (BOROWITZKA, 1998). A longo prazo, algas tendem a adaptar 

sua bioquímica para a temperatura do meio de cultura, embora essa capacidade continue a ser 

limitada a uma certa faixa de temperaturas. Por exemplo, (DE-BASHAN LE, TREJO A, HUSS 

VAR, HERNANDEZ JP, 2008) mostraram que Chlorella sorokiniana pode crescer em 

temperatura relativamente altas (40 ° C) depois de um período de cinco dias de aclimatação a 

esta temperatura. A capacidade das células das algas se adaptarem à temperatura também 

depende das espécies. Um exemplo disso foi na República Checa em 2005, onde os autores 

Kvíderová e Lukavský compararam diferentes cepas da espécie de algas Stichococcus 

provenientes de localidades com diferentes perfis de temperatura (temperado a frio). Todas as 

cepas mostraram ter praticamente o mesmo limite de temperatura máxima de adaptação 

(LUKAVSKÝ, 2005). Um exemplo dessa afirmação foi o estudo de Collins e Boylen em 1982 

onde mostraram que a taxa específica de respiração da estirpe A. variabilis aumentou em cinco 

vezes quando a temperatura variou entre 10 °C para 40 °C (BOYLEN, 1982). Esta forte 

dependência da temperatura sugere que é necessário considerar o efeito da temperatura no 

cultivo de microalgas. 

 

Controles de pH e CO2 dissolvido 

 

O pH possui um papel importante no cultivo das microalgas, pois influencia direta ou 

ainda indiretamente no metabolismo das microalgas, determina a solubilidade do CO2 e 

minerais no meio. O controle do pH do cultivo de microalgas depende de vários fatores, como 

composição e capacidade tamponante do meio, quantidade de CO2 dissolvido, e temperatura. E 

embora possua um impacto de menor relevância econômica sua influência no crescimento das 

microalgas é de fundamental importância (SCOOT C. JAMES, VIJAYASARATHI 

JANARDHANAM, 2013) 

A solubilidade do CO2 em água decorre da reatividade com água, que ao entrar em 

contato forma o ácido carbônico (H2CO3) que por sua vez sofre o deslocamento químico para 

formação de íon bicarbonato (HCO3
-) e íon hidrogênio (H+).  O íon bicarbonato igualmente 
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efetua o deslocamento químico para formação de íons carbonato (CO3
2-) e hidrogênio. A 

abundância dos íons H+ no meio depende do pH, sendo mais presente em condição de acidez. 

Como as reações são reversíveis o equilíbrio químico, dependerá do pH. A presença de CO2 

contribui para baixar o pH do meio, porém a grande quantidade de metais alcalinos, como 

Sódio, Potássio, Cálcio e sobretudo carbonato e bicarbonato muda a acidez trazendo valores de 

pH normamente registrados até 8,4 (LOURENÇO, 2006). Daí a necessidade do 

controle/monitoramento do pH para o aproveitamento do CO2 presente. 

 

 Escolha do tanque de cultivo 

 

A opção pelo cultivo entre os dois sistemas, aberto ou fechado, dependerá de alguns 

fatores como localização geográfica porque definirá parâmetros como: disponibilidades de 

iluminação ao longo dos dias e de água, além do custo de investimento inicial e para 

manutenção, entre outros fatores listados a seguir (ZHANG et al., 2014). A tabela as seguir 

descreve algumas vantagens e desvantagens dos sistemas. 

 

TABELA 8: Vantagens e desvantagens tradicionais dos sistema de cultivo de microlgas descritas 

por Zhang, 2014. 

 

Sistema de 

produção 
Vantagem Desvantagem 

Sistemas abertos 

Fáceis de contruir 

 
Alta perda de água por evaporação 

Relativamente barato 
Maior tendência de difusão do CO2 

para atmosfera 

 Relativo baixo aproveitamento da luz 

 Requer ampla área para implantação 

 
Mais propenso a contaminação por 

microorganismos 

FBR tubular 

Relativa alta produtividade Custo alto de investimento 

Apropriado para áreas abertas e 

menos propenso a contaminação 

Possível intoxicação para microalga 

pelo acúmulo de oxigênio.  
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TABELA 8 (cont.): Vantagens e desvantagens tradicionais dos sistema de cultivo de microlgas 

descritas por Zhang, 2014. 

 

 

 

Necessidade de sistemas de cultivo de microalgas em pequena escala  

 

 Nos últimos tempos, sistemas de cultivo inovadores de pequena escala estão 

rapidamente substituindo a experimentação em escala de laboratório convencional, pois 

oferecem uma plataforma paralela para obter dados-chave de bioprocessamento rápido e de 

maneira rentável (LYE GJ, AYAZI-SHAMLOU P, BAGANZ F, DALBY PA, 2003). Esta 

capacidade é combinada com fácil automação (DOIG SD, PICKERING SCR, LYE GJ, 2002) 

e implementação de estratégias operacionais avançadas, como adição de líquidos para o 

controle de pH, por exemplo (ELMAHDI I., BAGANZ F. DIXON K, 2003) e operação de 

batelada alimentada. Doig e autores identificaram quatro principais passos necessários para o 

projeto e otimização da maioria das escalas industriais de fermentação, que também são 

semelhantes para os processos de cultivo de microalgas. Estas quatro etapas são: identificação 

FBR plano 

Relativa alta produtividade e 
curto caminho óptico. 

Aumento de escala depende de ampla 
área e material de alto custo de 
instalação. 

Ampla área iluminada 
Alguma dificuldade de controle de 

temperatura. 

Menos propenso a contaminação e 

menor consumo energético. 
 

Pequeno acúmulo de oxigênio 

dissolvido. 

 

 

 

FBR coluna, air-

lift e de 

bolhas. 

Alta capacidade de transferência 

de massa. 
Menor superfície iluminada 

Fácil esterilização Alto consumo elétrico. 

Baixo incrustação Requer sofisticada construção. 

Reduzida fotoinibição Materiais transparentes. 

Boa agitação e baixo 

cissalhamento 

Diminuição da superfície iluminada 

quando aumentada a escala. 
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da estirpe; otimização da estirpe; concepção do processo e otimização, e finalmente o aumento 

de escala e validação (DOIG SD, ORTIZ-OCHOA K, WARD JM, 2005). 

Dependendo dos produtos de interesse, as exigências de cultivo e otimização das  

principais cepas são ainda avaliadas para aumentar a produtividade. Os próximos passos 

envolvem a comparação dos vários parâmetros de crescimento, tais como intensidade de luz, 

pH, temperatura, transferência de massa, percentual de Dióxido de carbono consumido, fontes 

de carbono orgânica, se aplicável, e composição do meio. No entanto, a melhor linhagem é 

ainda usada para definir os limites de processo e aumento de escala com base em critérios de 

aumento de escala experimentalmente validadas. 

Diversos estudos sobre a caracterização quanto a engenharia dos processos envolvidas 

e aplicações da tecnologia de microescala microbiana e desenvolvimento de bioprocessos em 

células de mamífero foram relatados na literatura (BARRETT TA, WU A, ZHANG H, LEVY 

MS, 2010; KLÖCKNER W, 2012; SILK NJ, DENBY S, LEWIS G, KUIPER M, HATTON D, 

FIELD R, BAGANZ F, 2010; WAGAR HUSSAIN, NATHALIE MOENS, FARLAN S. 

VERAITCH, DIANA HERNANDEZ, 2013; ZHOU H, PURDIE J, WANG T, 2010). No 

entanto, para microalgas, frascos de vidro agitados/aerados e iluminados são os modelos de 

fotobiorreator amplamente utilizados na fase inicial de cultivo fototrófico (LOURENÇO, 

2006). 

Os frascos transparentes iluminados e agitados são comumente usados para o cultivo de 

microalgas laboratorialmente. E esses são normalmente operados com volumes de trabalho 

entre 25 e 1000 mL em frascos tipo Erlenmeyer de 250 a 2000ml (BÜCHS J, LOTTER S, 2001; 

P. FERNANDES, 2006).  Os volumes maiores tradicionalmente utilizados em laboratórios de 

cultivo são entre 20 a 30 L em garrafões transparentes em policarbonato (HAKALIN, 2014). 

O uso de tanques opacos em laboratórios de cultivo de microalgas é incomum,  apesar 

da possibilidade de cultivos em volumes maiores, 50 L ou mais (LUCAS-SALAS; 

CASTRILLO; MARTÍNEZ, 2013). Esses maiores volumes são mais próximos a realidade dos 

tanques finais após o escalonamento, se comparado aos tradicionais frascos tipo Erlenmeyer, 

apesar disso não são utilizados. Isso se deve provavelmente a algumas razões como: maior 

necessidade de tecnologia para construção (JAVANMARDIAN; PALSSON, 1991; 
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OGBONNA; SOEJIMA; TANAKA, 1999) ou ainda, a pré-concepção da inviabilidade 

econômica dos modelos opacos (RICHMOND, 2004). Apesar disso, a vantagem do aumento 

de volume com a mesma área ocupada mostrou que os custos energéticos de modelos opacos 

podem ser menos custosos que os sistemas tradicionais iluminados por lâmpadas fluorescentes 

em laboratórios (PONTE; WERNECK; ARANDA, 2016). Desta forma, os tanques opacos 

apesar de não usuais, possuem potencial de avanço tecnológico pouco explorado.  
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5.  MATERIAIS E METODOS  

 

5.1 Materiais 

 

Microalgas 

 
Os microrganismos utilizados neste trabalho foram da linhagem da microalga 

Scenedesmus sp. SCIB-01 e Monoraphidium sp. MORF-01 gentilmente cedidas pelo 

laboratório de ecofisiologia e toxicologia de cianobactérias (LETC) do Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas Filho, UFRJ. Ambas as estirpes foram coletadas na Lagoa de Ibirité (20º 01’ 

19”S 44º 03’ 32”O), Minas Gerais, e isolada pelo LETC em 2011; e foram classificadas pelo 

departamento de botânica do museu nacional/UFRJ; e preservadas na coleção de culturas de 

microalgas do LETC. A Figura 15 mostra as fotos das duas espécies. 

 

 
Meio de cultura 

 
O meio de cultura utilizado neste trabalho é chamado ASM1 (GORHAM et al., 1964) e 

é caracterizado por ser um meio de cultura de manutenção, ou seja, não é um meio de cultura 

com compostos carbônicos complexos que propiciem crescimento expressivo, como glicose 

entre outros compostos de maior valor agregado. A escolha foi feita com intuito de avaliar 

possível crescimento das microalgas em fotobiorreator com fibras ópticas e não pelo teor 

Monoraphidium sp. Scenedesmus sp. 

Figura 15: Micrografias das células de microalgas testadas com lente de aumento de 40 vezes 

em microscópio óptico. 
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nutritivo do meio de cultivo. A constituição do meio ASM1 está disposta na tabela a seguir 

(Tabela 9):  

Tabela 7: Composição do meio de cultura ASM-1. 

 
Composto Teor (mg.L-1) 

NaNO3 170 

MgSO4.7H2O 49 

MgCl2.6H2O 41 

CaCl2.2H2O 29 

KH2PO4 17,4 

Na2HPO4.12H2O 35,6 

FeCl3 0,65 

H3BO3 2,48 

MnCl2.4H2O 1,39 

ZnCl2 0,33 

CoCl2.6H2O 0,049 

CuCl 0,0014 

Na2EDTA.2H2O 8,24 

 

O meio ASM1 modificado contou com algumas alterações nos teores de Nitrogênio e 

Magnésio. Foram esses em (mg.L-1): NaNO3 – 425; MgSO4.7H2O - 25; MgCl2.6H2O – 14. A 

alteração foi realizada após algumas observações experimentais em cultivos industriais pelo 

laboratório de microalgas do CENPES/PETROBRAS, parceira do projeto do laboratório Greentec. 

Porém, em estudos futuros podem ser otimizados.  

O meio de cultura foi preparado em água ultrapura oriunda do sistema de purificação de 

água MilliQ ( Milli-Q Direct, Millipore) autoclavada a 120°C por 1h.  
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Fibras Ópticas Plásticas – POFs e ligh- emitting diode – LED 

superluminescente  

 
Nos experimentos iniciais foram utilizadas fibras de 1 mm de diâmetro 

(CK40/Mitsubishi) cortadas em 187 unidades com 30 cm de comprimento e na sequência foram 

substituídas por fibras de 2 mm (CK80/Mitsubishi) cortadas em 126 unidades de 117 cm. 

Ambos os tipos foram polidos com lixas do tipo P600, P1500 e para finalização foi utilizada 

uma lixa para espelhamento final da superfície.  

Ambas as POFs possuem uma abertura numérica de 0,5 e os materiais de núcleo e casca 

são os mesmos nas duas POFs, respectivamente: resina de polimetilmetacrilato (PMMA) e 

polímero fluorado.  

Para iluminação dos cultivos foram utilizados três tipos de LEDs ao longo deste 

trabalho. O primeiro de menor potência, sendo  usado  nos ensaios preliminares nos balões de 

vidro com capacidade de 3 litros. Esse foi gentilmente cedido pelo laboratório de 

Instrumentação de Fotônica – LIF/COPPE/UFRJ e não foi identificado modelo ou fabricante. 

Nos experimentos seguintes, foram utilizados dois LEDs de alto brilho ou superluminescente 

(conhecidos por superbright LED, do idioma inglês) nos mesmos balões de capacidade de 3 L. 

Esses foram idenficados por P/N: BXRA-C4500103218-3310, cool-white da marca Bridgelux 

com 64 pontos luminosos, 50W e 5.000 lumens, a 25ºC. Esses LEDs superluminescentes 

apresentaram problemas em alguns dispositivos elétricos, por motivos diversos, e por isso 

foram substituídos por similares. Os substitutos (ZM-J50W6P45-10C5BM, ZEME) precisaram 

ser ligados a uma fonte de corrente contínua individualizada (HLG-80H-48A -IP65, Mean 

Well), de 48 V e1,7A. E para dissipar o calor gerado nos LEDs foram necessários discipadores 

de calor maiores e ventoinhas de maior capacidade. A imagem a seguir apresenta os três 

sistemas de iluminação com as respectivos POFs e LEDs, além dos demais aparatos. Esses 

últimos LEDs foram utilizados nos cultivos de maior capacidade (30 e 50 L).  
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Materiais diversos e equipamentos utilizados para os cultivos das microalgas 

no Laboratório de Tecnologias Verdes 

 

Nesse trabalho foram utilizados diversos materiais e equipamentos como: estufa 

(modelo 3/Med Clave) para secagem em geral; mufla (EDF 3PS/ EDG Equipamentos) para 

calcinação das membranas no ensaio de peso seco e também para calcinação da vidraria nos 

ensaios de caracterização, sistema de purificação de água (MilliQ – Millipore/Milli-Q Direct) 

para preparo dos meios de cultivo, ajuste de volume de cultivo, rinsagem de vidraria etc; 

Figura 16: Micrografias dos diferentes aparatos de iluminação testados (a) experimentos iniciais; (b) 

experimentos sob maior intensidade de iluminação e (c) experimentos em volumes superiores, 

intermediários e finais. 
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autoclave (Phoenix) para autoclavar os meios de cultivo, água ultrapura etc; microscópio 

(Olympus SC30), lente (40x/ Olympus SC30) e câmara Fuchs-Rosenthal para contagem de 

células de microalgas, pHgâmetro (MS3 basic/ IKa) para verificação de pH, balões de 3 L de 

capacidade para os cultivos, rolhas de silicone e de gase para vedação de cultivo, temporizador 

(EG-TMROO9/ECOGOLD) para determinação do fotoperíodo, filtro de ar individualizado 

para cada balão de cultivo (0.22 micrometro de diâmetro de poro, diâmetro de 25 mm 

/Chromafil), membrana de fibra de vidro (0.45 mm de tamanho de poro e  47 mm de diametro/ 

Whatman) no ensaio de determinação de biomassa seca, barricas plásticas para amostragem, 

pequenos pedaços de fibra de cerâmica – Kool para vedação dos espaços vazios nos primeiros 

ensaios com as POFs de 1 mm, centrífuga (CR22N, Hitachi) para centrifugação da biomassa 

produzida irradiômetro de escala labotorial (QSL – 2100/LICOR).  

 

 Puxatriz, arranjo óptico para furação de POFs e POFs arranhadas  

 

 Para fazer com que a luz conduzida fosse distribuída ou ao longo da fibra óptica foi 

necessário fazer modificações, para tanto, foram feitas ranhuras e furos ao longo da fibra. Para 

garantir a velocidade da ranhura foi utilizado uma máquina de puxar, ou puxatriz. Esta consegue 

manter a velocidade constante da fibra durante o desgaste pelo laser com o auxílio do motor de 

passo e as polias. Além disso, a puxatriz propiciou uma ranhura homogênea, sem pontos de 

maior e menor desgastes (Figura 17). Foi montado em seguida um arranjo em mesa óptica 

composto de: laser de CO2 (48-2/ Synrad Serie 48), puxatriz tanto para furação da fibra, como 

ranhura; lente convergente em seleneto de zinco suportado em cilindro metálico, para 

concentrar os raios emitidos pelo laser e garantir um feixe único; caixa controladora da puxatriz 

e acionamento do laser durante a furação; garra e régua, para medição das ranhuras e intervalo 

entre os furos na POF; suporte e cilindros para condução da POF, em frente ao raio do laser. A 

Figura 18 apresenta uma micrografia da montagem. 
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Figura 18: Micrografia do aparato de furação das POFs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Desenho esquemático da puxatriz 
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Balões, tanques, suportes para fibras e peça para aeração 

 

Os primeiros experimentos foram utilizados em balões de capacidade de 3 L. Para o 

aumento de escala, foi utilizado um tanque com 30 L. O tanque em polipropileno foi escolhido 

inicialmente por ser um material de baixo custo, não transparente e disponível para diversos 

fins, como papeleiras e lixeiras domésticas. Na tampa do tanque foram feitos 19 furos, 18 para 

facilitar a medição PAR entre as hastes de distribuição das fibras dentro do cultivo e 1 furo 

central para passagem das fibras (Figura 19). O tanque plástico apresenta três diâmetros 

diferentes na base, meio e parte próxima à tampa. São elas: 87 cm (base), 95 cm (meio) e 107 

(na parte de cima). 

 

Figura 19: Tanque em polipropileno durante experimento (30 L). 

 

Devido o interesse de realização de cultivo semi-contínuo, foi igualmente testado na 

continuidade dos experimentos, um barrilete de PVC (policloreto de vinil) tradicionalmente 

utilizado em laboratórios de pesquisas para armazenamento de água destilada. A escolha foi 

feita devido a facilidade de aquisição e pelas existências de torneira e visualizador de nível, 
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pequenos avanços que facilitaram o cultivo das microalgas de modo semi-contínuo. Foram 

feitos furos na tampa, da mesma maneira que o feito no tanque de 30 L, como apresentado na 

Figura 20. Quanto as dimensões, o barrilete devido ao formato cilindrico possui o diâmetro 

externo de 126 cm e altura de 55 cm. 

 

 

 

Figura 20: Barrilete em PVC (50L). 

 

Nos primeiros experimentos no tanque de 30 L foram testados dois suportes para as 

fibras ópticas, com intuito de garantir a posição das fibras dentro do tanque. O primeiro suporte 

foi construído com 27 hastes em policarbonato de 20 cm de comprimento, divididas em 3 níveis 

de altura. Cada nível com 9 hastes e 18 furos em cada delas, totalizando 162 furos para as fibras 

(Figura 21). O segundo módulo de distribuição das fibras foi confeccionado em dois pratos 

cirulares em policarbonato, cada um de 29 cm de diâmetro e 1 cm de altura. Além disso, foram 

feitos cortes concêntricos nos pratos de maneira similar aos vãos existentes em uma roda 

gigante, resultando em 18 hastes, com seus respectivos vãos. Em cada haste foram realizados 7 

furos a uma distância máxima de 2,5 cm entre eles, totalizando 126 furos para distribuição das 
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fibras no interior do tanque. Os furos nas hastes foram ajustados ao diâmetro da fibra 2 mm no 

prato superior, no prato inferior do tanque os furos foram ligeiramente maiores para suportarem 

posteriormente os arrebites ajustados para colocação das superfícies refletoras (Figura 22). 

 

 

Figura 21: Primeiro aparato de sustentação das fibras. 

 

 

 

Figura 22: Segundo aparato de distribuição das fibras. 
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A distância máxima entre as fibras no segundo aparato foi de 5 cm, espaço existente 

entre as duas hastes na região da borda do suporte. E essa distância foi escolhida após o estudo 

comparativo condensado por Slegers, o qual mostra que a distância entre a fonte de luz e as 

células de cultivo iluminadas apresenta vantagem na produtividade quanto é inferior a 5 cm, 

em diferentes modelos de fotobiorreatores (SLEGERS, 2014). No centro do prato a distância 

entre fibras foi menor de 4 mm. Os pratos foram unidos através de três parafusos em aço inox 

com 37 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro, com auxílio de arruelas e porcas. 

Quanto a aeração, o primeiro aparato testado foi o usualmente empregado nos tanques 

tradicionais de cultivo em laboratório, duas longas varetas de vidro até o fundo do tanque, que 

foram substituídos pelo segundo aparato testado construído através da conexão de quatro tubos 

em aço inox. Os tubos foram conectados lateralmente e as pontas opostas foram 

individualmente retorcidas em tornedor, resultando em quatro tubos com 33 cm de altura com 

semi-círculos nas pontas. Os semi-círculos foram confeccionados nos diâmetros de 8, 13, 18 e 

23 cm de modo concêntrico, de modo de maximar a aeração imediatamente abaixo do prato de 

distribuição das fibras. Nos semi-círculos foram feitos pequenos furos com cerca de 450 entre 

eles, resultando em 8 furos em cada um semi-círculos (Figura 23)  

 

  

Figura 23: Aparato de aeração fora e dentro do barrilete. 

 

Em cada um dos tubos foi possível a injeção de ar comprimido através de mangueira de 

silicone. O fluxo de ar comprimido foi medido através de fluxômetros individuais.   
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5.2 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para realização dos cultivos sob LEDs em laboratório são 

descritas no organograma a seguir (Figura 24). A descrição das metodologias pode ser divida 

em três etapas: ensaios preparatórios, responsáveis pelos cultivos anteriores aos de maior 

volume e foram realizados cultivos com as espécies Monoraphidium sp. (MRF) e Scenedesmus 

sp. (SCN), ensaios intermediários, onde foi aumentado o volume, e experimentos finais com 

cultivos de maior volume, considerando as possíveis melhorias encontradas. Além disso, os 

ensaios de caracterização centesimal das biomassas produzidas nos ensaios intermediários e 

final.  

 

Posteriormente é descrita a análise estatística dos dados obtidos nos ensaios de 

caracaterização das biomassas e os ensaios adicionais. Os ensaios adicionais são 

compreendidos como aqueles que não fazem parte do escopo do trabalho, mas darão subsídio 

para uma possível continuidade dos estudos. 

Figura 24: Organograma dos experimentos realizados sob LEDs, dividido em três etapas: 

experimentos iniciais com a Monoraphidium sp. (MRF) e Scenedesmus sp. (SCN), cultivos 

intermediários e finais com maior volume. E os ensaios de caracterização das biomassas 

produzidas. 
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Ensaios preparatórios 

 
 Preparo das POFs de 1 mm de diâmetro 

 
As fibras de 1 mm de diâmetro foram cortadas a partir de uma bobina de 1000 m de 

POF. Foram cortados 187 pedaços de 30 cm e esses foram aquecidos em forno a 60°C por 1h 

com auxílio de uma tubulação para orientação da horizontalidade das fibras. A partir daí, as 

POFs foram polidas manualmente de acordo com o formato de um oito, como representado na 

figura a seguir, para inibir a formação de pontos diferenciados na superfície da ponta da fibra. 

As lixas utilizadas foram: P220, P1500 e lixa para espelhamento da superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tentativa de medição da iluminação nas pontas das POFs de 1mm  

 
Em mesa óptica montou-se um aparato com uso de suportes, garras e prensa cabos para 

medição da iluminação presente no aparato de iluminação utilizado nos ensaios exploratórios. 

As medidas foram realizadas nas pontas das POFs de 1 mm, iluminadas pelo LED inicial. Foi 

medida a iluminação existente a cerca de 2 cm das pontas das POFs por luxímetro (Figura 26).  

Figura 25:Traçado do polimento da POF pelo modo manual. 
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 Desgaste das fibras ópticas plásticas – POF (2 mm) 

  

Com intuito de maximizar a distribuição de luz dentro do tanque opaco de maneira 

homogênea e impedir que a iluminação ficasse restrita às pontas das fibras, foram testados furos 

e ranhuras ao longo das POFs de 2mm. Inicialmente os furos e ranhuras foram feitos 

manualmente (Figura 27), porém com os primeiros testes foi percebida a necessidade de uma 

eletrônica de controle para acionamento do laser e da puxatriz, isso para garantir tempos 

menores de acionamento do laser e também o movimento controlado da fibra para realização 

da ranhura de modo homogêneo. A Figura 28 apresenta a montagem do arranjo com a caixa 

controladora e puxatriz graficamente e nas Figuras 29 a 32 podem ser observadas as 

fotomicrografias reais de todos os componentes. 

 

Furos  

 

Os furos na POF foram feitos com o laser e o aparato de furação, apresentado 

anteriomente, em cerca de 20 cm de comprimento dos 117 cm da POF. Foram realizados 10 

furos com intervalo de 1 cm, entre eles, nas 126 unidades de POFs. A avaliação preliminar foi 

apenas visual e manualmente, onde os furos foram feitos e em seguida, com auxílio de um LED 

de baixa intensidade de cor azul, foi observada a iluminação através dos furos em ambiente 

Figura 26:  Montagem para teste de iluminação no aparato de iluminação inicial. 
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escuro, para melhor observação. Posteriormente foi feita a medição de potência óptica na ponta 

da POF otimizada, com auxílio do sensor de potência óptica. A melhor condição para realização 

dos furos foi compreendida como aquela onde os furos apresentaram maior intensidade de 

brilho e melhor integridade na quebra. A realização dos furos foi iniciada na ordem de segundos 

e na continuidade dos testes foi empregada uma caixa controladora do acionamento do laser, o 

que permitiu diminuir o tempo de acionamento do feixe de laser na ordem de milisegundos.  

 

Ranhuras 

 

As ranhuras igualmente foram feitas em 20 cm dos 117 cm de fibra, nas 126 unidades 

de POF. As condições de realização das ranhuras foram testadas inicialmente de modo visual e    

manualmente. Ou seja, as fibras foram puxadas manualmente enquanto o laser foi acionado, e 

em seguida com auxílio de um LED de baixa intensidade de cor azul, foi observado a ranhura. 

A melhor condição de realização da ranhura foi aquela onde a iluminação ao longo da fibra 

apresentou maior intensidade e a fibra se manteve mais íntegra possível. E na continuidade dos 

experimentos, as ranhuras foram feitas com a utilização de uma puxatriz acionada por uma 

caixa controladora. Sendo possível manter a velocidade da fibra em frente a POF, o que 

permitiu a realização da ranhura de forma mais homogênea e constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Fotomicrografia do laser com arranjo utilizados para modificações iniciais. 
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Figura 29: Micrografias dos componentes da mesa óptica preparada para modificações da fibra 

com detalhe da puxatriz ajustada a POF e o cilindro com a lente de ZnSe. 

 

Figura 28: Representação gráfica do arranjo para modificação das POFs. 



57 

 

 

 

 

Figura 30: Micrografias dos componentes da mesa óptica preparada para modificações da fibra 

com detalhe da Eletrônica de controle e parte traseira do Laser. 

 

 

Figura 31: Micrografias dos componentes da mesa óptica preparada para modificações da fibra 

com detalhe da vista superior do arranjo. 
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 Corte e polimento das POFs de 2 mm de diâmetro 

 
Foram feitos cortes de cerca de 1,17 m de POF de 2 mm, a partir da bobina de 250 m. 

Foram cortados 252 pedaços para realização de ranhuras e furos (126 unidades de cada). O 

polimento foi realizado inicialmente de modo manual, seguindo traçado das fibras de 1 mm, 

mas também foi feito em politriz, posteriormente na continuidade dos experimentos para 

substituir algumas fibras. O polimento em politriz, ou máquina metalográfica, utilizou as 

mesmas lixas utilizadas manualmente. As lixas foram P360, P600 e lixa para espelhamento da 

superfície, com auxílio de suporte cilíndrico. 

 

 

 

 

Figura 32: Micrografias dos componentes da mesa óptica preparada para modificações da fibra 

com detalhe da iluminação vermelha que orienta o posicionamento do laser. 
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 Preparo e medição de potência óptica em possíveis superficies refletoras 

para as POFs 

 
Foram medidas as potências ópticas de três potenciais superficies refletoras que 

poderiam ser utilizadas.  Duas foram gentilmente preparadas no Laboratório de Superfícies e 

Filmes Finos/COPPE/UFRJ que preparou dois pedaços de POFs com 10 cm de comprimento e 

2 mm de diâmetro através da técnica de sputtering onde é possível a realização de filmes 

delgados de Alumínio e também Titânio seguido de Alumínio. A Figura 33 mostra o gráfico de 

reflectividade onde as características de ambos os metais podem ser observadas. O Alumínio 

possui maior reflectividade porém, a aderência não foi satisfatória em superficies de acrílico. 

Nesses casos, o recobrimento de Titânio se faz necessário, apesar da menor reflectividade. O 

gráfico é em reflectividade e não reflectância por não depender das dimensões do material, mas 

somente da propriedade intrínseca do material (WEBER et al., 2003). 

 

 

Figura 33: Valores percentuais de reflectividade de alguns metais em função do comprimento 

de onda da radiação incidente (WEBER et al., 2003).  

 

 O equipamento utilizado para a técnica de Sputtering, ou depósito de filme fino foi da 

marca Orion 5 (AJA Int., EUA) e as condições do ensaio foram pressão de deposição de 2 

mTorr. A camada de adesão de Titânio foi depositada com 150 W DC por 60 s (espessura de 
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aprox. 5 nm). A camada de Alumínio depositada foi com 250 W DC por 2500 s (com espessura 

de aprox. 560 nm). A Figura a seguir apresenta uma foto do modelo de equipamento utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira superfície testada foi um pedaço de aço inox de 2,2 cm de comprimento e 2,2 

mm de diâmetro. O pedaço de aço inox foi polido através de politriz, ou lixadeira metalográfica 

(AROPOL 2V200/AROTEC) com lixas P220, P360, P600 e lixa de espelhamento.  

A medição da potência óptica foi realizada através de um arranjo em mesa óptica, 

conforme apresentada na Figura 35, que foi formado de:  splitter 3 dB, conectores e pedaços de 

POF polidos para conexão entre eles. O detector é modelo 918D/Newport e o medidor de 

potência 1936C/Newport. As condições de medição foram: corrente continua (CW cont.), faixa 

de medida automática e comprimento de onda em 488 nm, devido a utilização de um LED azul 

de baixa potência como fonte apenas para fins comparação. 

Figura 34: Modelo de equipamento de Sputtering do laboratório de filmes finos, 

COPPE/UFRJ. 
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 Corte e polimento das superficies metálicas para encaixe na POF 

 
Como superfícies refletoras foram utilizados pedaços de aço inox de 2,2 cm de 

comprimento e 2,2 mm de diâmetro. Os pedaços de aço inox foram polidos individualmente 

através de politriz, ou lixadeira metalográfica (AROPOL 2V200/AROTEC) e lixas P220, P360, 

P600 e lixa de espelhamento. Os pedaços de aço inox foram ajustados na base do tanque no 

prato inferior, suportados através de 126 arrebites com um leve aperto na base. As dimensões 

dos arrebites foram: diâmetro interno de 2,3 mm e 4 cm de comprimento, para favorecer o 

contato necessário direto entre a superfície refletora e a POF polida, ou modo face to face, do 

idioma inglês.  A Figura 36 apresenta o detalhe da montagem do arrebite ajustado à superfície 

refletora e essa conectada às POFs do modo face to face. 

 

Figura 35: Esquema para medição da potência óptica das supefícies refletoras  
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Figura 36: Detalhe da montagem das POF no prato inferior com as superfícies refletoras 

ajustadas aos arrebites.  

 

 
 Medição PAR com e sem superficies refletoras  

 

Foi feita a montagem do barrilete com 50 L de meio ASM1-modificado com o aparato 

de distribuição das POF devidamente ajustados ao aço inox polido e foram medidas a radiação 

PAR na posição mais próxima ao centro do disco, entre as hastes e no intervalo entre o disco e 

o tanque. As medições foram feitas antes a pós a montagem com aço inox polido para avaliação 

do possível aumento da radiação PAR e a Figura 37 apresenta o esquema do disco internamente 

e os pontos de medição dentro do tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:  Região interna do barrilete, onde foram feitas as medidas PAR. 



63 

 

 

 

Ensaios de cultivos de microalgas 

 
 Cultivo de ativação 

 
O cultivo de ativação das células foi obtido a partir da transferência da cultura de 

microalga do tubo e frasco tipo Erlenmeyer de preservação mantidos em incubadora para o 

sistema de cultivo de 1000 mL com a adiçāo de meio de cultura ASM1 em frascos de capacidade 

de 1,5 litros. As amostras foram inoculadas em fluxo laminar para evitar contaminação no 

momento da inoculação. E as quantidades de frascos foram diferentes para cada um dos 

experimentos iniciais e n.1 a n.3, também chamados experimentos comparativos entre os dois 

sistemas, tradicional e sob LED. Nos frascos tipo Erlenmeyer foram conectados aerômetros, 

que são compostos de uma rolha confeccionada com gaze e algodão hidrofóbico, utilizada para 

fechar o sistema, contendo um tubo de vidro que a transpassa e se estende até o fundo do frasco. 

Através deste tubo, o ar foi injetado na parte mais basal e central do frasco e se difundiu por 

toda a cultura ao sair em borbulhas. O borbulhamento proporciona a homogenização da cultura 

e com isso garantiu que todas as células tivessem mais homogeneidade nas condições físico-

químicas, como intensidade luminosa, nutrientes, grau de transferência de biomassa etc. A 

esterilização do ar injetado ocorreu através de um filtro (porosidade de 0,20 µm, 25 mm de 

diâmetro, CHROMAFIL) que se conectou entre o tubo transparente e a rede de aeração via 

conectores de silicone. A relação de células para meio de cultura foi previamente otimizada em 

1:10 (HAKALIN, 2014) e o período necessário foram de 4 dias para obtenção da quantidade 

de células necessárias para inoculação do cultivo nos sistemas tradicional e sob LED. Na 

prateleira foram utilizadas 10 lâmpadas verticais (tipo luz do dia 20W/OSRAM) e 80 cm de 

comprimento. A quantidade de radiação PAR mensurada na prateleira variou inicialmente entre 

180 e 230 µmol.m-2.s-1, imediatamente em frente ao frasco iluminado, e entre 75 e 82 µmol.m-

2.s-1 na parte de trás. Ao término do experimento os valores imediatamente em frente aos frascos 

foram próximos, e atrás dos frascos a medida oscilou entre os 63 e 75 µmol.m-2.s-1. O cultivo 

foi inciado com concentração celular com cerca de 105 cel.mL-1 e foi finalizado com cerca de 
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106 cel.mL-1. A Figura 38 apresenta uma micrografia da prateleira de um dos cultivos de 

ativação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Alguns frascos tipo Erlenmeyer com cultivo de ativação da espécie Scenedesmus 

sp. sob período de fotoperíodo de 12h para o cultivo de 50 L (n.3). 

 
 

 Cultivo de 3 L com POFs de 1 mm  

 
As POFs de 1 mm cortadas e polidas foram esterelizadas com álcool 70% sob imersão 

e limpas individualmente com algodão estéril. Antes da montagem sobre o LED as fibras foram 

colocadas sob lâmpada UV no fluxo laminar, para então montagem no LED de baixa potência. 

Com uso desse aparato foram realizados os ensaios exploratórios do crescimento das espécies 

Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. Sendo assim, em balões de vidro de capacidade de 3,5 

L foram introduzidos 300 mL de cultivo pós ativação em 2,7 L de meio ASM1. E foram 

inseridas POFs de 1 mm de diâmetro através de rolha de silicone vazada, sem orientação das 

fibras internamente. As fibras foram iluminadas por um LED de baixa intensidade. O balão foi 

envolvido com folha de alumínio, com a parte de maior brilho e reflexão voltada para o interior, 

com intuito de maximizar a disponibilidade de luz dentro do balão. A seguir o balão com o 

papel alumínio foi envolvido com folhas brancas. O aparato para iluminação foi colocado no 

interior do balão e a parte superior em contato com a rolha foi acomodada vedando os espaços 
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com fibras cerâmicas (Kool) para evitar a exposição à possível contaminação. A Figura 39 

apresenta a parte superior do balão com iluminação interna durante ensaio. Além disso, foram 

mantidos um balão de mesmo volume na prateleira com oito lâmpadas (com radiação 

fotossinteticamente ativa de 307 a 266 umol.m-2.s-1). A medição foi realizada imediatamente 

em frente ao balão e atrás o início do balão de cultivo no primeiro dia. 

  

 

 

 
 Cultivo de 3 L com POFs de 2 mm, com orifícios ou ranhuras, sob LED 

superluminescentes 

 

As POFs de 2 mm cortadas e polidas foram esterelizadas com álcool 70% e limpas 

individualmente com algodão. Antes da montagem sobre os LEDs as fibras foram colocadas 

sob lâmpada UV no fluxo laminar. Sendo assim, em balões de vidro de capacidade de 3,5 L 

foram introduzidos 300 mL de cultivo ativado em 2,7 L de meio ASM1. E foram inseridas 

POFs de 2 mm de diâmetro através de rolha de silicone vazada, sem orientação das fibras 

internamente. As fibras foram iluminadas por dois LEDs superluminescentes. Foi colocado 

também um tubo de vidro até a parte inferior do balão para entrada de ar comprimido filtrado e 

o fluxo foi de cerca de 1L.min-1. O balão foi envolvido com folha de alumínio, com a parte de 

maior reflexão voltada para o interior, com intuito de maximizar a disponibilidade de luz dentro 

do balão. A seguir o balão com o papel alumínio foi envolvido com folhas brancas. O aparato 

Figura 39: Detalhe da parte superior do balão de cultivo de 3 L sob LED (POF de 1 mm). 
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para iluminação com as fibras com furos ou arranhadas foi colocado no interior do balão e a 

parte superior em contato com a rolha foi acomodada vedando os espaços com fibras cerâmicas 

(Kool) para evitar que o cultivo ficasse menos exposto à possível contaminação. 

 
 Cultivo de 30 L com POFs de 2 mm em tanque - ensaios intermediários 

 
Foram limpos e esterilizados com álcool 70% e luz UV por 40 minutos: o tanque 

plástico, a tampa com furos, o aparato de distribuição das fibras e as POFs de 2 mm arranhadas. 

Foram autoclavados: o aparato de aeração (peça metálica e mangueiras), rolhas de silicone e 

pedaços de vidro para encaixar na tampa do tanque e o meio ASM1. As POF foram ajustadas 

ao aparato de distribuição sob fluxo laminar. A partir daí, em frente ao fluxo laminar, foram 

colocados dentro do tanque: o aparato de aeração, 27 L de meio de cultivo ASM1, aparato de 

distribuição da fibra com as 126 POFs ajustadas e 3 L de cultivo ativado da espécie 

Scenedesmus sp., totalizando 30 L de cultivo. Sendo colocadas finalmente a tampa, as 4 

mangueiras para aeração e as rolhas para vedação. A seguir, o tanque foi encaminhado para o 

local onde estavam instalados os LEDs superluminescentes e as POFs foram conectadas 

cuidadosamente, uma a uma, nos orifícios dos blocos metálicos até o fundo, para então conexão 

com os pontos de iluminação dos LEDs. E as mangueiras foram conectadas aos fluxômetros e 

a vazão de entrada de ar comprimido purificado foi de 10 L.min−1. 

Ao término dos dias de cultivo, a amostra foi coletada e centrifugada. O concentrado foi 

liofilizado para posterior caracterização. 

 

 Cultivo de 30 e 50 L em barrilete com POFs de 2 mm – ensaios 

intermediários e finais 

 
Os componentes internos do cultivo em barrilete foram basicamente os mesmos 

utilizados no cultivo descrito anteriormente, tanque de 30 L. Logo, os tratamentos quanto à 

esterilização foram os mesmos utilizados, bem como os passos adotados na montagem.  

A diferença porém pode ser vista na parte inferior do aparato de distribuição das fibras, 

onde foram colocados arrebites no prato inferior devidamente ajustados com pedaços de aço 
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inox polidos (item descrito a seguir) e conectados individualmente nas POF. Foi ainda utilizada 

cola de rápida fixação na parte superior do arrebite, para garantir a estabilidade da conexão fibra 

metal. Como feito no cultivo descrito anteriormente, o ajuste das fibras no aparato de 

distribuição foi realizado em fluxo laminar após esterilização dos itens. Outra diferença, foi a 

vedação dos orifícios da tampa que ao invés de serem feitos por rolhas de silicone, foram 

utilizados pedaços de fita crepe. As vazões de entrada de ar comprimido purificado foram de 

10 L.min−1 para o cultivo de 30 litros e de 16 L.min−1 para o barrilete de 50 litros. A partir do 

experimento em barrilete com 30 L de cultivo (n.2) foi injetado manualmente gás dióxido de 

carbono ultrapuro 5.0 (99,999 %) no período da manhã e a tarde, portanto duas vezes ao dia, 

durante 20 segundos na vazão de 1 L.min−1, para diminuir o pH acima de 8,5. 

No experimento semi – continuo (n.4) foram retirados 25 L de cultivo e introduzidos 25 

L de meio de cultivo ASM1 modificado. 

Igualmente, ao término dos dias de cada um dos cultivos, as amostras foram coletadas 

e centrifugadas, e os concentrados foram liofilizados e reservados para as análises de 

caracterização. 

 

 Cultivos de microalga de modo tradicional em laboratório 

 
O sistema tradicional de cultivo de microalgas em laboratório foi composto de estantes 

de cultivo com lâmpadas fluorescentes de 80 cm de comprimento (tipo luz do dia 

20W/OSRAM), temperatura de 23 (± 2 ºC), além de fluxômetros para entrada de ar comprimido 

e eventualmente dióxido de carbono filtrados. Para cultivos de 20 L foi utilizado galão 

transparente em policarbonato com capacidade 24 L (marca Nalgene) com 18 L de meio ASM1 

tradicional ou modificado e 2 L de cultivo ativado da estirpe Scenedesmus sp. No cultivo 

tradicional de 3 L foram utilizados: balão de vidro com 3,5 L de capacidade com 2,7 L de meio 

de cultivo ASM1 com 300 mL das espécies Scenedesmus sp e ou Monoraphidium sp. 

Para iluminação foram utilizadas 4 lâmpadas promovendo externamente cerca de 260 

µmol.m-2.s-1 e internamente foram ajustadas entre 40 e 190 µmol.m-2.s-1 , pela distância do 

frasco das lâmpadas, para se ajustar à quantidade de PAR existente no cultivo sob LED. As 
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quantidades de ar purificado injetado nos cultivos foram: 7 L.min-1 para o cultivo maior (20L) 

e cerca de 1 L.min-1 para o balão de 3 L de cultivo. A Figura 40 mostra o cultivo tradicional de 

20 L testado. O balão de 3 L fora colocada igualmente em prateleira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaios para acompanhamento microalgal  

 
Para acompanhamento diário do crescimento celular foram utilizadas duas técnicas: 

contagem celular realizada através de microscopia e a quantificação de biomassa por 

deteminação de peso seco, isenta de cinzas (CENPES/PETROBRAS, 2013; LOURENÇO, 

2006).  

 Contagem celular  

 
Para o acompanhamento cinético do crescimento celular das microalgas foi utilizado 

microscópio óptico (SC30/Olympus) e uma câmara de Fuchs Rosenthal. Durante o cultivo das 

microalgas, depois de avolumar os balões, e ou ainda os tanques, cerca de 5mL ou 50 mL de 

volume de amostra foram coletados, nos ensaios de 3 L e 30/50L, respectivamente. Com 

exceção do ensaio exploratório de cultivo de Monoraphidium sp. sob POFs arranhadas e com 

Figura 40: Micrografia do cultivo de microalgas tradicional em laboratório com 20 L de 

capacidade. 
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furos, onde foram coletados 20 mL. As coletas foram feitas no período da manhã, para efeitos 

comparativos principalmente no teor de massa seca entre as amostras.  A partir das amostras 

coletadas, foram separados cerca de 2 mL em microtubo e esse foi agitado em agiatdor Vortex, 

sendo a cultura imediatamente analisada em câmara de Fuhs Rosenthal com auxílio de uma 

placa fina de vidro acima da câmara, para garantir o volume avaliado. Os dados de contagem 

celular eram obtidos em celulas de microalgas, por mL de cultura analisado, e foram 

processados em planilha em Excel. A taxa específica de crescimento (µ) foi obtida a partir da 

relação da equação 1, onde ln xf e ln xi é o logaritmo natural do crescimento celular ao término 

e início do cultivo nos respectivos tempos final e inicial, tf e ti, que nesse trabalho será 

considerado o período de cultivo. 

 

µ = (ln xf – ln xi) / (tf – ti)  eq. 1 

 

 Determinação de peso seco 

 

O ensaio para determinação de peso seco foi feito nos experimentos de n.1 a n.4 por 

gravimetria, descontando as cinzas, após calcinação das membranas de vidro, somente a partir 

do experimento 3. Cerca de 10 a 15 mL de amostra foram filtradas a vácuo através do sistema 

kitasato, utilizando-se membrana de vidro com tamanho de poro de 0.7 µm previamente pesada 

e tratada em forno de mufla a 575 °C por 1 h. Estas análises foram realizadas em duplicata. 

Apenas por questão de uso de uma terminologia melhor empregada na descrição desse trabalho, 

a expressão peso seco será substituída por massa seca na continuidade da descrição.  

Após a filtragem da amostra, um volume de solução de lavagem NH4HCO3 (0.5 M) 

equivalente ao volume da amostra filtrada foi usado para remover o excesso de sais na 

membrana. Em seguida, a membrana foi retirada do sistema de filtração a vácuo e transferida 

para secagem em estufa a 60 °C por 1h, para sua posterior pesagem a temperatura de 25°C. A 

massa da membrana com cinzas foi calculada utilizando a equação 2. Sendo Pbi a massa inicial 

de biomassa, considerando a parte inorgância (cinzas) presente, Pbt massa total de biomassa e 

Pmi massa da membrana calcinada previamente. 
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Pbi = Pbt – Pmi   eq. 2 

 

A membrana, após pesagem da amostra de microalgas retida, foi tratada novamente em 

forno de mufla a 575 °C por 1 h para calcinação e transferida para um dessecador, onde foi feito 

vácuo. As membranas foram pesadas em temperatura de 25°C. A massa de cinzas foi calculada 

utilizando-se a equação 3. Sendo Pc a massa de cinzas e Pmf massa da membrana após 

calcinação.  

 

Pc = Pmf -Pmi         eq.3 

 

A massa de microalgas obtida após o desconto das cinzas (Pbf) foi calculada a partir da 

quantidade de biomassa inicial, sem o desconto das cinzas (Pbi) menos massa das cinzas (Pc) e 

correlacionou-se ao volume de amostra filtrada (va), equação 4. 

 

Pbf = (Pbi – Pc)/ va   eq.4 

 

A produtividade de biomassa (Px) é definida como a relação entre as biomassas final e 

inicial (xf  e xi ) em g.L-1 pelo tempo de cultivo em dias (tf e ti ) como apresentado na equação 5. 

 

Px = (xf – xi) / (tf - ti)   eq.5 
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 Acompanhamento do pH 

 

Foi também acompanhado o pH do cultivo retirado diariamente utilizando medidor de 

pH (MS3 basic/ IKa). A partir do cultivo de 30 litros em barrilete (exp. n.2), foi verificado o 

pH pela manhã e a tarde, além de antes e após a injeção de CO2.  

 

 Medições da radiação fotossinteticamente ativa  

 

A radiação luminosa fotossintéticamente ativa (PAR) foi mensurada periodicamente 

com o auxílio de um irradiômetro de escala labotorial - QSL – 2100. As medições foram 

realizadas internamente no início e ao término do cultivo por segurança quanto à contaminação.  

As medições foram realizadas através da introdução do sensor pelos furos da tampas 

confeccionadas de modo que os furos fossem ajustados entre as hastes do discos de distribuição 

das fibras. As medidas foram realizadas nas alturas mais próximas ao centro e mais próximas a 

borda do tanque de cultivo (n.1 a n.4), para se obter uma medida mais representativa da radiação 

PAR no interior do tanque.  As entradas nas tampas podem ser obervadas na Figura 41.  

 

 

Figura 41: Detalhe das entradas nas tampas dos barrilete e tanque plástico para medição PAR 
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Ensaios de caracterização centesimal da biomassa microalgal 

 

Os ensaios de caracterização das biomassas produzidas nos experimentos de n.1 a 4 são 

apresentados nesse ítem. Foram realizadas as determinações dos teores de: lipídeos totais, óleos, 

proteínas e carboidratos, cujos ensaios são descritos a seguir: 

 

 Determinação do teor de lipídeos totais 

 

Foi escolhido para essa determinação o método de Bligh e Dyer  para extração e 

quantificação de lipídeos (J., 1959) por ser tradicionalmente utilizado. Sendo assim, foram 

pesados cerca de 400 mg de biomassa liofilizada diretamente em tubo tipo Falcon e adicionados 

5 ml de ácido clorídrico 2 M. Esse permaneceu durante cerca de 1h em banho de 80°C para 

facilitar a digestão ácida da amostra. A seguir, em temperatura ambiente, a amostra foi 

centrifugada em 2.000 rpm por 15 minutos. Foi retirado o excesso de ácido clorídrico com 

auxílio de seringa de vidro de ponta longa, acumulado na parte superior do tubo. A seguir, 

adicionou-se 4 mL de metanol P.A. e agitou-se por alguns segundos em agitador vortex. Então 

adicionou-se 2 mL de clorofórmio P.A. e agitou-se em vortex novamente por 2 minutos. A 

partir daí, foram colocados 3,6 mL de água ultrapura e agitou-se novamente no vortex por mais 

2 minutos. Finalmente colocou-se o tubo tipo Falcon em centrífuga por 15 minutos a 2.000 rpm. 

Ao retirar o tubo cuidadosamente foi possível separar a amostra inicial em 3 fases. Fase superior 

em metanol e água (fase mais polar), fase intermediária onde a biomassa digerida se acumulou 

e acumulada ao fundo a fase composta de clorofórmio e lipídeos. E essa última parte foi a fase 

extraída com auxílio de seringa de vidro com ponta longa, sendo separada em balão 

previamente limpo, seco e pesado para determinação posterior do teor de lipídeos totais. Foi 

ainda refeita a extração por mais duas vezes, adicionando 4 mL de solução 10% 

metanol/clorofórmio (v/v) e agitando-se no vortex por 2 minutos. Por fim, centrifugou-se a 

amostra por 15 minutos em 2.000 rpm. O balão com os solventes e lipídeos foi colocado no 

rotaevaporador a 75°C e vácuo para completa evaporação dos solventes. O balão foi colocado 

em estufa a 105°C por pelo menos 2 horas. Sendo por fim o balão pesado na mesma balança 
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analítica da pesagem do balão limpo e seco. Os lipídeos foram obtidos pela seguinte relação 

percentual:  

 

TL = 100 x (mf-mi)/ ma  eq.6 

 

Onde, mf é a massa final (massa do balão mais amostra), mi é massa inicial do balão, 

ma é a massa da amostra pesada inicialmente e TL o teor de lipídeos totais. 

 

 Determinação do teor de Óleos 

 

Para determinação de óleos foi utilizado método baseado no método de referência 

desenvolvido por Schmid-Bondzynski-Ratzlaff  (IDF, 1986). Em um frasco tipo Erlenmeyer de 

50 mL foi colocado 0,5 g de biomassa e adicionados 10 mL de ácido clorídrico 8 M. O frasco 

foi colocado em banho de 70°C por 10 minutos para digestão ácida e a seguir o frasco foi 

colocado durante o período de 10 minutos à temperatura de 25°C. A seguir foram adicionados 

10 mL de etanol P.A. e homogeneizou-se delicadamente por 30 segundos em movimentos 

rotatórios. Então se adicionou 25 mL de eter etílico P.A. seguidos de 25 mL de éter de petróleo 

e agitou-se vagarosamente por 1 minuto. E frasco foi colocado em mesa onde aguardou por 15 

minutos, o que permitiu a separação mais evidente das fases. Retirou-se então a fase superior 

etérea e a transferiu para um funil de separação. Repetiu-se três vezes a extração em etanol, 

seguido de éter etílico e éter de petróleo, mantendo-se os mesmos volumes, modo de agitação 

e tempo de separação das fases. Sendo recolhidas todas as fases etéreas para o mesmo funil de 

separação. A seguir, lavou-se com água ultrapura até pH igual à água antes do contato com a 

fase apolar. A fase etérea com pH ajustado foi transferida para um balão previamente limpo e 

pesado, e esse foi levado a rotaevaporação a 65°C até completa evaporação de solventes. O 

balão foi aquecido a seguir em estufa a 102,5°C por cerca de 2 horas. A determinação do teor 

de óleos foi obtida com uma relação similar a mencionada anteriomente (eq. 6), porém com os 

dados do ensaio para determinação de óleos. A Figura seguinte mostra alguns frascos tipo 

Erlenmeyer no período de espera da separação entre as fases. 
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 Determinação do perfil graxo das frações lipídicas extraídas  

 

Para permitir a identificação dos perfis de ácidos graxos presentes nas biomassas 

produzidas nos experimentos comparativos n.1 a n.4, as frações lipídicas extraídas foram 

submetidas ao ensaio de metanólise, descrito por Yoo et al. (YOO, C.; JUN, S.Y.; LEE, 2010). 

Sendo assim, foi adicionado 1 mL de solução saturada de KOH em metanol no balão 

rotaevaporado, tanto com as frações lipídicas como as de óleos, sendo este submetido a banho 

de aquecimento por 10 minutos a 75°C. Foram colocados 2 mL de metanol com 5% HCl e 

novamente banho por 10 min a 75°C. Para finalizar, em temperatura de 25°C foram acrescidos 

2 mL de hexano e 2 mL de água. Sendo recolhida a fração superior para análise em 

cromatógrafo gasoso – CG. 

Na fase esterificada, foram adicionados 1,2 mL de heptano P.A. A amostra foi agitada 

manualmente até homogeneização e submetida à análise cromatográfica em CG (cromatógrafo 

gasoso) 2014, com injector automático a 250 ºC com fluxo de 20 mL.min-1, split 1:20, 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 30 m x 0,32 

mm x 0,25 µm. Os ácidos graxos foram identificados por comparação com padrões de ésteres 

Figura 42:   Amostras após colocação de solução apolar para separação. 
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mistos CRM 47885/ Supelco®37 em diclometano e o perfil determinado pelas áreas integradas 

para cada pico.  

Os resultados apresentados foram os obtidos a partir das frações resultantes dos ensaios 

de determinação de lipídeos totais, para os exp. n.1 a n.3, e do teor de óleos para o exp. n.4. 

 

 Determinação do teor de carboidratos 

 

O ensaio colorimétrico descrito por Dubois et al. (DUBOIS, M. GUILLES, K.A. 

HAMILTON, 1956) para determinação do teor de carboidratos totais solúveis em água foi o 

método utilizado em todas as biomassas liofilizadas nos experimentos n.1 a n.4. Nesse método 

os açúcares reagiram com o fenol e o ácido sulfúrico promovendo uma reação exotérmica, e a 

solução resultante foi de coloração laranja que foi quantificada através do ensaio de 

espectrofotometria de UV. 

 Previamente foi adotado o método de Myklestad e Haug para tratamento das biomassas 

de microalga para liberação dos carboidratos. Para isso, pesou-se entre 10 – 20 mg de biomassa 

seca num tubo de ensaio de vidro longo, devidamente lavado e seco, e foram adicionados 2 mL 

de solução de H2SO4 80 %, sendo o tubo imerso em um banho de gelo. Em seguida as amostras 

foram deixadas para digestão sob refrigeração por um período de 16 – 20 h, durante o qual, é 

finalizada a liberação dos açúcares (MYKLESTAD, S. AND HAUG, 1972)  

A seguir, foram adicionados 6 mL de água deionizada e o extrato foi filtrado em 

membrana de fibra de vidro previamente tratada em forno de mufla por 1 h e 575 °C para 

eliminar qualquer presença de material orgânico. Do filtrado, foram coletados 100 µL para o 

interior de um segundo tubo de ensaio de vidro longo que foram diluídos em 900 µL de água 

ultrapura, totalizando 1 mL de solução. Em seguida 0,5 mL de solução de fenol 5 % foram 

adicionados e, para finalizar a reação, adicionou-se 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

Tomou-se o cuidado de adicionar tanto o fenol e como o ácido sulfúrico diretamente na amostra 

e não pelas paredes do tubo de ensaio para minimizar reações em tempos diferentes. A partir 

daí, agitou-se vigorosamente a mistura em agitador Vortex por 30 segundos sendo deixados a 
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seguir por 30 minutos em repouso para atingir a temperatura de 25°C. A análise em 

espectrofotômetro foi em comprimento de onda de 485 nm, conforme o indicado pelo método. 

A quantificação de carboidratos totais foi possível graças à realização da curva de 

calibração com o padrão analítico da D-glicose em um intervalo de 0 - 60 mg.L-1, cuja equação 

linear é apresentada a seguir (eq.7). Logo, nesse trabalho foi possível a determinação dos 

carboidratos totais em percentual massa – massa, devido a relação da massa pesada no padrão 

com as obtidas nas amostras. Na equação 7 o termo y corresponde a absorbância obtida no 

espectrofotômetro e o x a concentração de carboidratos totais. 

 

y=0,0145x e  R2=0,99 eq.7 

  

 Determinação do teor de proteínas 

 

O ensaio de proteínas foi gentilmente realizado pelo Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos EQ/UFRJ que utilizou o método clássico de Kjeldahl modificado  (LUTZ., 1995) 

que baseia-se na determinação do nitrogênio protêico A etapa de digestão das amostras foi 

realizada com ácido sulfúrico, onde foram pesadas 0,1 grama de biomassa de microalga seca 

em três tubos de digestão identificados, adicionados em cada um destes 5 mL de ácido sulfúrico 

P.A. e catalisador de selênio em cada amostra. Em seguida, os tubos foram colocados em um 

bloco digestor modelo MA-4025 /MARCONI até atingir a temperatura de 300 ºC (digestão da 

biomassa, solução totalmente transparente). 

Para a destilação das amostras digeridas, foi adicionado solução de hidróxido de sódio 

60% para neutralizá-las. Cada amostra foi destilada em destilador modelo MA-036/ 

MARCONI. Foi coletado o destilado em solução formada de: ácido bórico a 2%, soluções 

indicadoras de verde de bromocresol e vermelho de metila a 0,2 % m/v. O mudança de 

coloração indicou a presença de nitrogênio, assim o processo continuou até que todo o 

nitrogênio tivesse reagido. 
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No final, as três amostras foram tituladas utilizando solução de ácido clorídrico 0,05 M. 

O volume gasto de solução titulante para cada umas das amostras foi de 9 mL, indicando o teor 

de nitrogênio recuperado. Para a determinação de proteínas foi utilizada a seguinte equação: 

 

Teor de proteína (% m/m) = (V x 0,14 x F)/M  eq. 8 

 

Onde, V é diferença entre o volume das solução de ácido sulfúrico 0,05 M, em mL e o 

volume de solução de ácido clorídrico 0,05 M, gastos na titulação. F é o fator de convenção 

(6,25) e M a massa de amostra pesada em gramas. 

 

 

Análise Estatística dos dados obtidos na composição centesimal 

 

Foram realizados os cálculos das médias e desvios padrão dos resultados das análises 

em duplicata, em todos os ensaios de caracterização, com excessão do ensaio de proteína que 

foi realizado em triplicata, pelo Programa Microsoft Office Profissional Plus Excel 2016.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância – fator único (ANOVA), seguida 

de comparações múltiplas de Turkey (P≤0,05) para o ensaio de proteínas, carboidratos, lipídeos 

totais e óleos. Para as comparações entre os experimentos pareados (n.1 a n.3) foi aplicado teste 

de F de variância e a seguir testes de t para amostras em pares, pelo programa Programa 

Microsoft Office Profissional Plus Excel 2016. 

Os gráficos de crescimento microbiano foram realizados pelo software OriginPro versão 

8.0, com 5% de erro. 
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Metodologia de ensaios adicionais 

 

 Determinação da intensidade luminosa PAR dentro do tanque com POFs 

furos e ranhuras, em água.  

 

Em barrilete de 50 L com essa capacidade de água ultrapura foram introduzidos aparato 

de distribuição de fibras com POFs devidamente iluminadas por dois LEDs 

superluminescentes. O ensaio foi realizado tanto para POFs arranhadas como aquelas com 

orifícios. 

 Para determinção das posições dentro do tanque, buscou-se as posições mais 

representativas diante da disposição do aparato com dois pratos paralelos. O primeiro prato 

ficou distante em 16,2 cm da parte superior do parafuso de aço inox. O segundo ficou a 13,5 

cm do primeiro prato, que por sua vez ficou a 5,4 cm do fundo do barrilete. Foram feitas 

medidas de radiação PAR entre as hastes dos pratos na posição mais ao centro do tanque. Além 

disso, foi avaliado o intervalo existente de 5 cm entre o os pratos e o tanque, através da medição 

PAR acima do primeiro prato, entre os pratos e na região abaixo do segundo prato. A Figura 43 

mostra a visão dentro do barrilete iluminado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: POFs iluminadas internamente em água ultrapura. 
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 Medição de potência óptica de diferentes posições no bloco de alumínio, com 

POF de 2 mm iluminada por LED superluminescente. 

 

Foram feitas medições de potência óptica em cinco pontos dos 64 pontos para entrada 

das POFs no bloco de alumínio montado em LED superluminescente de 25 pontos de 

iluminação. O detector, o medidor de potência e as condições de análise foram os mesmos 

utilizados no ensaio de medição de potência das superficies refletoras. A Figura a seguir mostra 

os pontos mensurados no bloco de alumínio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medição de potência óptica das POFs arranhadas, com orifícios e após 

cultivo 

 

Foram realizadas medições de potência em POFs arranhadas e com orifícios, além da 

POF em contato com o cultivo de 30 L em tanque plástico. Como referência foi utilizado como 

fonte um LED azul de baixa potência, sendo considerados os valores percentuais de perda de 

potência óptica em função da POF íntegra. O detector é modelo 918D/Newport e o medidor de 

potência 1936C/Newport. As condições de medição foram: corrente continua (CW cont.), faixa 

de medida automática e comprimento de onda em 488 nm, devido a utilização de um LED azul 

de baixa potência como fonte, apenas para fins de comparação.  

 

 

Figura 44: Posições das medições de potência óptica na ponta da fibra iluminada 
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 Medição de potência elétrica dos sistemas de cultivo sob LEDs e tradicional. 

 

A corrente elétrica utilizada nos sistemas tradicional de cultivo e sob os LEDs 

superluminescentes foi verificada com uso de multímetro. A partir daí, com uso da relação entre 

voltagem (V) e corrente elétrica (i) foi possível verificar qual dos sistemas apresenta consumo 

superior, ou seja, onde a potência elétrica (P) foi superior.  

 

P = (V. i)  eq.9  

 

Na medição de corrente elétrica do sistema tradicional foi considerado tanto o consumo 

das lâmpadas, mas também dos respectivos reatores. Enquanto no sistema sob LEDs foram 

consideradas as baterias e ventoinhas conectadas aos dissipadores de calor.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo estão apresentados os resultados e discussão dos experimentos realizados 

para o cultivo das microalgas sob LEDs através de POFs, bem como dos ensaios ópticos que 

propiciaram a montagem dos diferentes aparatos de iluminação. Além dos sistemas tradicionais 

para comparação e ensaios adicionais. Os ensaios adicionais proveram dados experimentais 

para continuidade dos experimentos em trabalhos futuros. 

 

Sistemas de cultivo de microalgas em tanques opacos, testes iniciais e 

escalonamento. 

Foram realizados ensaios exploratórios de crescimento de microalgas para duas 

espécies: Monoraphidium sp. e Scenesdesmus sp. através de iluminação interna através de POFs 

iluminadas por LEDs em balão de 3 L em meio de cultura ASM-1. A primeira espécie testada 

foi feita em duplicata e a segunda apenas uma vez, seguindo para o cultivo em maior volume, 

e as medições de contagem de células e medida do teor de massa foram realizadas em duplicata. 

Foram utilizadas para esses primeiros ensaios POFs de 1 mm de diâmetro, sem qualquer 

modificação nas laterais da fibra. Esses experimentos tiveram por intuito a observação do quão 

efetivo seria o cultivo iluminado internamente por LED através das POFs e comparando-se ao 

cultivo tradicional de igual volume. Os resultados mostraram um crescimento celular pouco 

superior ao sistema tradicional, como pode ser visto nas curvas de crescimento na Figura 45. E 

a partir dessa observação, realizou-se o cultivo da espécie seguinte sob as mesmas condições, 

e o crescimento celular apresentou diferente desempenho em relação a estirpe anterior, como 

pode ser observado nas curvas apresentadas na Figura 46. A coloração azul foi escolhida para 

elaboração da curva de cultivo obtida nos ensaios exploratórios. 
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FIGURA 45: Perfis cinéticos da espécie Monoraphidium sp., dos cultivos tradicional e sob LED 

em sistema de 3 L, sob LED de baixa intensidade, cultivada em meio ASM1, 1 L.min-1 de ar e 

24 ºC. Os valores são a média de três réplicas ± erro. 
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FIGURA 46: Perfis cinéticos da espécie Scenedesmus sp., dos cultivos tradicional e sob LED em 

sistema de 3 L, sob LED de baixa intensidade, cultivada em meio ASM1, 1 L.min-1 de ar e 24 

ºC. Os valores são a média de três réplicas ± erro. 

 
Como o LED utilizado como fonte de luz não foi identificado, posteriormente aos 

cultivos fez-se a tentativa de estimar a quantidade de luz entregue dentro do balão. Para tanto, 

fez-se medidas com uso de luxímetro e os valores obtidos foram entre 120 -150 lx. A relação 
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de lux para radiação fotossintericamente ativa (PAR), considerando a luz solar com fonte é de 

54 e a conversão considerando um LED com fonte dependerá da cor do LED e de sua potência, 

logo, se considerando LED branco de baixa potência 7 o fator de divisão será 45 (THIMIJAN, 

RICHARD W., HEINS, 1983). Ou seja, se considerado o número máximo medido de 150 lx 

resultaria em cerca de 3 umol.fotons.m2.s-1 o que não corresponde provavelmente a realidade 

observada pelo crescimento celular, principalmente percebido na primeira espécie. Na 

prateleira do cultivo tradicional foi mensurada quantidade disponível na região externa ao balão 

de vidro de 200 umol.fotons.m2.s-1.  Apesar disso, o crescimento aconteceu em ambas as 

estirpes e em pelo menos uma delas superou o cultivo tradiconal em prateleira, o que sugere 

que essa medição não foi representativa da quantidade de radiação PAR entregue dentro do 

cultivo. 

Na continuidade dos ensaios, foi possível a utilização de um LED superluminescente 

com 64 pontos de iluminação e esse foi inicialmente testado com a espécie Monoraphidium sp. 

em um balão de igual volume (3 L), com dois tipos de modificação nas fibras de 2 mm de 

diâmetro, com ranhuras e orifícios. As ranhuras e orifícios foram feitos através de avaliação 

visual da saída de luz através das deformações feitas na fibra, sendo escolhida a condição onde 

a fibras apresentaram maior intensidade na saída de luz. A avaliação foi feita manual e 

visualmente, ou seja de modo empírico, sendo considerado como melhor condição de 

modificação, além da saída de luz, a resistência mecânica superior. A condição utilizada pode 

ser o início para uma futura otimização. 

 Os cultivos foram acompanhados durante 47 horas, através de três coletas e medições 

PAR, como exemplificado na Figura 47 e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 10. 

Os resultados sugerem que as fibras com ranhuras entregam uma maior quantidade de luz e que 

a fase de adaptação do microorganismo iluminado através das POFs com orifícios é menor, se 

comparada as POFs arranhadas. Apesar disso, ambas apresentam valores bastante próximos 

quanto à quantidade de massa e células produzidas no terceiro ponto de coleta. 

A quantidade de radiação PAR entregue pelo LED de alto brilho é alta, se comparada 

ao cultivo tradicional e todas as medidas foram feitas internamente nos balões de 3 L. Sendo o 

                                           
7 http://www.advancedaquarist.com/2013/2/equipment 
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valor ainda superior no cultivo sob POFs arranhadas frente às POFs com orifícios. A medida 

PARmáx foi 700 umol.fotons.m2.s-1 no cultivo sob ranhuras enquanto que sob orifícios foi de 

590 umol.fotons.m2.s-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Fotoperíodo de cultivo sob POFs arranhadas e com orifícios. 

 

 
Tabela 10: Resultados obtidos para o ensaio com POFs arranhadas, com orifícios e tradicional 

 
Amostras Experimentos Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 

Cultivo sob 

POFcom orifícios 

Contagem celular 7,5x105 1,1x106 1,29x106 

Massa seca (mg. L-1) 17,33 34,17 54,5 

PARfaixa (umol.fotons.m2.s-1) 200-590 50-480 200-386 

Cultivo sob 

POFcom ranhuras 

Contagem celular 6,6x105 4,65x105 1,45x106 

Massa seca (mg. L-1) 17,33 15,17 51,20 

PARfaixa (umol.fotons.m2.s-1) 300-700 300-700 65-560 

Cultivo 

tradicional 

Contagem celular 7,25x105 6,65x105 7,4x105 

Massa seca (mg. L-1) 23,83 25,50 40,00 

PARfaixa (umol.fotons.m2.s-1) 130-183 70-97 60-80 

 

Os resultados obtidos foram apresentados no Congresso Internacional de Fibras Ópticas 

Plásticas - POF 2014/Japão. 

Para continuidade dos estudos foi necessário escolher uma espécie para o escalonamento 

do cultivo, uma vez que se tinha disponível somente um tanque e um par de LEDs com 25 



85 

 

 

 

pontos individualizados de iluminação para o ensaio. Logo, levou-se em consideração a 

diferença de resposta entre as duas espécies, no cultivo realizado de 3 L, sendo escolhida 

primeiramente a espécie Scenedesmus sp. por ser a estirpe onde o crescimento foi menos 

expressivo sob LED e POFs com ranhuras, logo a observação de eventuais melhorias poderia 

ser melhor evidenciada. 

Além disso, a Scenedesmus sp. é conhecida na literatura por ser resistente durante o 

cultivo devido sua maior tolerância a altos teores de dióxido de carbono, produzindo teores 

consideráveis de carboidratos, lipídeos e clorofila em cultivo em ambientes abertos (BASU, S.; 

ROY, A.S. MOHANTY, K.; GHOSHAL, 2014), o que propicia robustez ao cultivo. 

Adicionalmente, esta apresentou maior teor lipidico em cultivos feitos em ambientes semi-

abertos (SOFIA; MORAIS, 2014) 

Quanto ao tipo de modificação na fibra, a ranhura foi escolhida inicialmente pela maior 

resistência mecânica, fator importante para o escalonamento, e por não haver dados robustos 

que mostrem melhor desempenho das fibras com orifícios. A Figura 48 mostra os balões com 

cultivo de Scenedesmus sp. iluminados por POFs com ranhura e com orifícios, ao término no 

cultivo. E a Figura 49 apresenta os cultivos não iluminados ao término.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Foto de balões volumétrico de 3 L com cultivo iluminado pelas POFs arranhadas 

(a) e com orifícios (b), respectivamente.  

 

a b 
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O cultivo sob ranhuras parece mais intenso na coloração verde, o que pode sugerir maior 

quantidade de biomassa, o que poderia ser confirmado através do ensaio de peso seco, mas a 

suspeita não se confirmou, logo surgiou a suspeita de maior quantidade de clorofila, que pode 

ser confirmada em possíveis estudos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização do cultivo com maior volume, 30 L (portanto 10 vezes superior ao 

anterior testado) foi utilizado um tanque plástico com um suporte para arranjo interno para 

distribuição das fibras. O primeiro aparato de distribuição das POFs testado com três níveis de 

9 hastes não foi bem sucedido, logo nos primeiros dias de análise. A primeira dificuldade 

encontrada foi a sustentação do aparato independente das fibras, pela ausência de pontos de 

apoio que permitissem a integridade das fibras após montagem. A outra dificuldade foi quanto 

o excesso de peças móveis, propriciando uma impregnação generalizada das microalgas a 

medida que ocorreu crescimento microbiano. Logo, os resultados de contagem obtidos foram 

descartados.  

Figura 49: Fotos de balões volumétrico de 3 L com cultivo sob POFs com orifícios e ranhuras, 

respectivamente, da esquerda para direita. 
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O segundo aparato de distribuição foi construído com o menor número possível de peças 

móveis para desfavorecer a impregnação de microalgas e facilitar a aeração. Nesse as peças 

foram escolhidas de modo a garantir a distribuição, mas também a integridade das fibras. A 

Figura 50 mostra as fotos do aparato após o cultivo n.4, ou seja, após mais de 30 dias de cultivo. 

A aeração empregada foi obtida empiricamente, sendo testada inicialmente com o 

primeiro aparato de distribuição das fibras. A partir da substituição desse, o valor de entrada de 

ar comprimido purificado foi ajustado de 10 L.min-1 (2,5 L.min-1 por mangueira) no cultivo de 

30 L, o que se mostrou satisfatório, uma vez que impediu a impregnação das microalgas ou 

formação de biofilme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a construção do tanque de 30 L com o aparato de distribuição das fibras eficiente 

e a aeração ajustada, foi possível a realização do primeiro cultivo de microalga desse trabalho 

em maior volume em escala laboratorial, iluminada por LEDs através de POFs arranhadas, com 

volume superior ao convencional em laboratório (20 L). A partir desse cultivo (n.1) a 

quantidade de radiação PAR foi modificada nos cultivos tradicional de modo que fossem mais 

próximas inicialmente aos culttivos sob LEDs. E os valores monitorados de pH foram entre 7 

e 8,0 que é um valor razoável para a espécie (HAKALIN, 2014)  

Os resultados gráficos de crescimento celular podem ser observados na Figura 51 e as 

quantidades de biomassa produzidas nos sistemas são apresentados nas figuras seguintes. A 

Tabela 11 apresenta os resultados inicial e final obtidos de modo comparativo. O resultado foi 

Figura 50: Foto da peça de distribuição com as fibras com superficies refletoras após o cultivo n. 4 
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superior em crescimento celular no tanque de 30 L comparado ao observado no cultivo sem 

orientação das fibras em 3 L, o que favoreceu a velocidade específica do sistema de cultivo sob 

LEDs.  Apesar disso, a produtividade do tanque tradicional de 20L (CT1) foi superior. A 

quantidade de células produzidas foram de 3,3x106 cel.mL-1, o que foi coerente ao obtido em 

estudos anteriores de cerca de 4,2 x106 cel.mL-1 com a mesma estirpe em frasco de 1 L 

(HAKALIN, 2014). Nesse trabalho anterior, após mudanças no meio de cultivo foi possível 

obter até a ordem de 107 cel.mL-1, o que mostra potencial de aumento do número de células na 

continuidade dos ensaios. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

1x10
6

2x10
6

3x10
6

4x10
6

5x10
6

 Tanque plasticoC
o

n
t.

 c
e

lu
la

r 
(c

e
l.
m

L
-1
)

Tempo (dias)

 Cultivo tradicional 1

 

Figura 51: Perfis cinéticos da espécie Scenedesmus sp. nos cultivos tradicional e sob LEDs 

superluminescentes em tanque plástico de 30 L. Meio ASM1, 10 L.min-1 de ar e 23 ºC. Os 

valores são a média de duas réplicas ± erro. 
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Figura 52: Perfis dos crescimentos de biomassa e de células da espécie Scenedesmus sp. 

cultivada em tanque plástico com 30 L sob LEDs superluminescente, com PARmáx. 121 µmol 

fótons m-2 s-1, em meio ASM1, 10 L.min-1 de ar e 23 ºC. Os valores são a média de duas réplicas 

± erro. 
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Figura 53: Perfis de crescimento de biomassa e celular da espécie Scenedesmus sp. cultivada 

em condições tradicionais, PARmáx. 130 µmol fótons m-2 s-1 em meio ASM1, 7 L.min-1 de ar e 

23 ºC. Os valores são a média de duas réplicas ± erro. 
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Tabela 81: Dados de crescimento celular, biomassa produzida, medição PAR entre outros nas 

condições de cultivo em tanque plástico de 30 L sob LEDs e tradicional. 

 

Amostras 
Cont. celularinicial e 

final (cel. mL-1) 

Biomassa 

inicial e final 

(mg.L-1) 

Produtividade 

(mg.L-1. d-1) 
µ (d-1) 

Inicial PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-

1) 

Final PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Tanque 

plástico 
8,6x105 a 3,3x106 89,25 a 260 14,23 1,03x10-1 46-121 30-50 

Cultivo 

Trad. 1 
7,9x105 a 2,2x106 83,75 a 276 16,02 5,48x10-2 107-130 >1-100 

 

Após o cultivo de 12 dias, as culturas foram recolhidas, centrifugadas, congeladas e 

liofilizadas para posteriores análises de caracterização. A Figura 54 mostra a abertura da tampa 

do tanque plástico e as fibras arranhadas iluminadas, ao término do cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cultivos tradicionais foram feitos em todos os experimentos de n.1 a n.3 de forma 

similar, a diferença foi na distância das lâmpadas na prateleira de modo a tornar as medidas de 

Figura 54: Detalhe do tanque plástico de 30 L, sem a tampa, no momento da retirada de cultivo 

para posterior caracterização.  
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PAR comparáveis entre os sistemas de cultivo. A Figura 55 mostra o cultivo tradicional no 

início e ao término de 12 dias de experimento.  

A partir dos dados obtidos, foi construído um segundo tanque do tipo barrilete, de 

capacidade de 50 L, com a presença de torneira e visualizador de nível, para facilitar a produção 

de um cultivo com volume ligeiramente maior, com possibilidade de produção de modo 

contínuo ou semi-contínuo.  

Inicialmente, fez-se o cultivo de 30 L com o mesmo aparato de distribuição interna das 

fibras na expectativa de obtenção de resultados similares ao tanque anterior, para a partir dos 

dados aumentar o volume de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cultivo n.2 algumas observações foram possíveis, entre elas: As fibras visivelmente 

ficaram iluminadas na parte superior ao cultivo, e não somente no interior. Uma vez que foram 

utilizadas as mesmas fibras arranhadas em um tanque ligeiramente mais largo que o anterior, 

parte das ranhuras ficaram expostas porque o cultivo ficou em nível ligeramente abaixo das 

POFs iluminadas, o que acarretou em iluminação diferenciada no cultivo sob LEDs. Ou seja, 

Figura 55: Fotos do cultivo tradicional em prateleira no ínicio e após 12 dias de cultivo. 
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enquanto a parte interior tanque do cultivo recebeu menor incidência de luz, a parte de cima do 

cultivo foi exposta a uma iluminação adicional, apesar disso decidiu-se seguir com o 

experimentos para observar os impactos nos resultados. O pH monitorado passou a aumentar 

um pouco, o que fez com que a partir do experimento n.2 fosse injetado CO2 ultrapuro duas 

vezes por dia, de modo manual, na tentativa de minimizar o aumento de pH. Com essa mudança 

o valor de pH foi mantido inferior á 8,3 nos experimentos n.2 a n.4. O cultivo tradicional para 

compará-lo foi mantido da mesma maneira, sendo diminuída ligeiramente a radiação PAR 

afastando-se o tanque das lâmpadas na tentativa de aproximar a quantidade de radiação PAR 

disponível no interior do cultivo.  

Os resultados foram influenciados pela mudança de iluminação e as Figuras 56 a 58 

mostram as curvas de crescimento celular e biomassa produzida. As curvas ficaram bastante 

alteradas, o que evidenciou a necessidade de iluminação homogênea. A baixa iluminação no 

cultivo tradicional potencializou a produção de biomassa, o que não aconteceu com o cultivo 

iluminado de modo diferenciado sob LEDs. Na medição PAR dentro do tanque sob LEDs 

considerou o fator de imersão enquanto na parte externa ao tanque, superior ao cultivo, esse 

fator foi descontado, de modo a permitir a comparação correta entre os valores. A Tabela 12 

mostra os resultados condensados de início o fim do experimento. O teor de inorgânicos 

começou a ser descontado a partir do exp. n.2. e ficou abaixo de 0,5x10-2 % da quantidade de 

biomassa produzida, ou seja, pouco expressivo. 
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Figura 56: Perfis cinéticos da espécie Scenedesmus sp. nos cultivos tradicional e sob LEDs 

superluminescentes em barrilete de 30 L. Meio ASM1, 10 L.min-1 de ar e 24 ºC. Os valores são 

a média de duas réplicas ± erro. 
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Figura 57: Perfis dos crescimentos de biomassa e de células da espécie Scenedesmus sp. 

cultivada em barrilete de 30 L sob LEDs superluminescente, com PAR variada entre 42 e 200 

µmol fótons m-2 s-1, em meio ASM1, 10 L.min-1 de ar e 24 ºC. Os valores são a média de duas 

réplicas ± erro. 
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Figura 58: Perfis de crescimento de biomassa e celular da espécie Scenedesmus sp. cultivada 

em condições tradicionais, PARmin. 40 µmol fótons m-2 s-1, em meio ASM1, 7 L.min-1 de ar e 

24 ºC. Os valores são a média de duas réplicas ± erro. 

 

 

Tabela 12: Dados de crescimento celular, biomassa produzida, medição PAR entre outros nas 

condições de cultivo em barrilete com 30 L sob LEDs e tradicional. 

 

Amostras 
Cont. celularinicial e 

final (cel. mL-1) 

Biomassa 

inicial e final 

(mg.L-1) 

Produtividade 

(mg.L-1. d-1) 
µ (d-1) 

Inicial PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Final PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Barrilete 

com 30 L 
1,5x105 a 2,3x106 76,63 a 223 9,17 1,03x10-1 

29-42 (internamente) 

e 200 (externamente) 

>1 – 12 

(internamente) e 200 

(externo) 

Cultivo 

Trad. 2 
5,5x105 a 2,4x106 

102,34 a 

370 
16,70 5,48x10-2 40 - 100 >1 - 106 

 

Os cultivos do experimento n.2 ao término dos 16 dias foram recolhidos, centrifugados, 

congelados e liofilizados para posterior caracterização. E a partir da observação dos resultados, 

evidenciando a necessidade de submersão completa das ranhuras, preparou-se o terceiro cultivo 

com 50 L em barrilete (n.3). 
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Para o aumento de 30 L para 50 L a vazão passou a 16 L. min-1 e percebeu-se que nessa 

vazão o cultivo ficou aerado, ou seja, não apresentou visível deposição de biofilme, como os 

cultivos anteriores. Essa observação sugeriu que a razão de cerca de 0,3 L.min-1 de ar purificado 

por litro de volume de cultivo é suficiente para permitir uma agitação razoável, de modo a 

impedir a agregação de biomassa nessas condições de cultivo, ou seja, considerando a estirpe 

Scenedesmus sp., iluminação, tipo e modificação da fibra, meio de cultura, temperatura e pH. 

E a otimização da aeração através de ferramenta estatística apropriada poderá ser assunto para 

estudos posteriores. 

Para construção do cultivo de 50 L parâmetros foram acrescidos na tentativa de avaliar 

o potencial no aumento da escala, de modo a aumentar a produção a partir de pequenas 

melhorias, sem troca de fontes ou alterações que gerassem custos altos adicionais. Sendo assim, 

buscou-se uma intensificação da iluminação interna ao cultivo através da reflexão da luz de 

chegada na ponta da fibra. Para isso foram testadas duas técnicas de reflexão, foram elas: 

depósito de filme fino através de técnica de Sputtering e apenas contato de direto com um metal 

polido.  

Para a avaliação das técnicas, foram preparados corpos de prova de POF de 2 mm de 

diâmetro com 10 cm de comprimento e esses foram submetidos às duas técnicas. Pela técnica 

de Sputtering, foram testadas as deposição em Alumínio, por ser o metal disponível no 

Laboratório de Filmes Finos/COPPE de maior índice de reflexão, porém a deposição não foi 

tão eficiente saindo facilmente. Apesar disso, foi feita a medição de potência óptica antes e após 

a deposição possível de Alumínio. Além disso, em outro corpo de prova foi feita a deposição 

prévia de Titânio e então Alumínio e igualmente foi medida a potência óptica.  

Como alternativa, foi também testado o contato direto com pedaço de aço inox polido e 

a potência óptica foi igualmente mensurada. Todos os resultados estão apresentados na Tabela 

13. Apesar do valor maior de potência óptica obtido no filme com deposição de Alumínio, esse 

não pode ser utilizado como superfície refletora da luz na ponta da POF devido a já mencionada 

falta de aderência à superfície da POF. Sendo portanto utilizado o contato direto com aço inox  

polido.  
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Tabela 93: Dados de potência óptica resultante da reflexão da luz incidente nas superfícies. 

 

Amostras Background 
POF com filme fino 

de alumínio 

POF com filme fino 

de titânio seguido de 

alumínio 

Contato com aço 

inox polido  

Potência 

óptica (nW) 
229,9 931,4 558,0 760 

 

A partir daí, pedaços de aço inox foram cortados e polidos. Sendo a seguir ajustados 

através de arrebites no disco inferior do aparato de distribuição das fibras e colocados em 

contato direto com as POFs arranhadas devidamente polidas. Foi medida a radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR) dentro do tanque. O ensaio foi feito em meio de cultivo ASM1 

modificado antes e após a colocação das superficies refletoras. Os resultados mostraram um 

aumento da radiação, como exposto na Tabela 14.  Os ganhos em radiação PAR foram 

superiores aos 60% em todos os três pontos medidos do barrilete, o que mostra que nessa 

condição existe maior quantidade de luz disponível para o meio de cultivo. 

 

Tabela 104: Dados de medição PAR antes e após a colocação da superfície metálica na ponta 

da POF. 

 
Pontos de medição PAR sem SR* PAR com SR* Ganho (%) 

Ponto central 141 236 67 

Ponto entre as hastes 96 175 82 

Ponto na lateral do discos 93 172 85 

*SR: Superfície Refletora. 

 

A partir desses dados foram montados os experimentos finais, n. 3 com 50 L de cultivo 

em barrilete com as superficies refletoras nas pontas das POFs submerssas. E quanto ao meio 

de cultura, foi realizada uma modificação nos teores de nitrogênio e magnésio após orientação 

de um parceiro do projeto (CENPES/PETROBRAS) com base em dados experimentais obtidos 

em planta piloto localizada em Extremoz-RN. A orientação foi acatada por manter o objetivo 

de potencializar o crescimento celular, avaliando o potencial de produção das microalgas no 
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tanque opaco, sem maiores impactos nos custos. Deste modo, foi igualmente preparado um 

cultivo tradicional de 20 L com uso do mesmo meio de cultivo para fins comparativos (CT3). 

Os resultados obtidos foram perceptíveis quanto ao maior crescimento celular sob LED o que 

mostrou potencial de continuação do cultivo de modo contínuo. Apesar disso, a quantidade de 

biomassa produzida no tanque sob LEDs não acompanhou igual tendência, o que impactou a 

produtividade. Por motivos não completamente compreendidos, a aclimatação das células no 

meio ASM1 modificado parece ter sido diferenciada nos sistemas, sob LED e tradicional, uma 

vez que a quantidade de biomassa das células iniciais foi inferior aos demais cultivos (n.1 e 

n.2), ainda que a quantidade de células por volume tenha sido próxima. As Figuras 59 a 61 

mostram as curvas de crescimento celular e as biomassa produzidas em ambos os cultivos. A 

Tabela 15 resume os resultados obtidos. A produtividade foi superior no cultivo tradicional 

frente ao cultivo sob LEDs (18,43 a 13,01 mg.L-1.d-1 do cultivo sob LEDs) nesse primeiro 

cultivo em maior volume (50 L), porém na continuidade das bateladas mostrou recuperação do 

cultivo sob LEDs.  
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Figura 59: Perfis cinéticos da espécie Scenedesmus sp. nos cultivos tradicional e sob LEDs 

superluminescentes em barrilete de 50 L. Meio ASM1 modificado, 16 L.min-1 de ar e 23,5 ºC. 

Os valores são a média de duas réplicas ± erro. 
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Figura 60: Perfis dos crescimentos de biomassa e de células da espécie Scenedesmus sp., 

cultivada em barrilete de 50 L sob LEDs superluminescente, PARmáx. 180 µmol fótons m-2 s-1, 

em meio ASM1 modificado, 16 L.min-1 de ar e 23,5 ºC. Os valores são a média de duas réplicas 

± erro. 
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Figura 61: Perfis de crescimento de biomassa e celular da espécie Scenedesmus sp., cultivada 

em condições tradicionais, PARmáx. 188 µmol fótons m-2 s-1, meio ASM1 modif. , 7 L.min-1 de 

ar e 23,5 ºC. Os valores são a média de duas réplicas ± erro. 
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Tabela 115: Dados de crescimento celular, biomassa produzida, medição PAR entre outros nas 

condições de cultivo em barrilete com 50 L sob LEDs e tradicional. 

 

Amostras 

Cont. 

celularinicial e final 

(cel. mL-1) 

Biomassa inicial e 

final (mg.L-1) 

Produtividade 

(mg.L-1. d-1) 
µ (d-1) 

Inicial PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Final PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Barrilete 

com 50 L 

2,2x105 a 

3,5x106 

22,90 a 

204,99 
13,01 1,84x10-1 48-180 32-50 

Cultivo 

Trad. 3 

2,05x105 a 

2,45x106 

26,00 a 

302,15 
19,73 1,65x10-1 98-188 >2-120 

 

Após os 14 dias de cultivo foi recolhido o cultivo tradicional (CT3) de 20 L, 

centrifugado, congelado e liofilizado para posteriores análises de caracterização, enquanto o 

cultivo sob LED foi retirado cerca da metade do volume e adicionado o equivalente de meio de 

cultivo fresco. Essa quantidade de células retiradas foi função da curva de crescimento celular, 

de modo que o cultivo seguinte (cultivo em modo semi- contínuo) iniciasse no ponto máximo 

de velocidade da reprodução celular. Com a entrada de meio fresco por uma das entradas na 

tampa, foi gerada uma espuma que atrapalhou um pouco a medição PAR, por gerar pontos 

diferentes de contato com o sensor, o que possivelmente acarretou em medições com faixa 

amplas de 6 a 75 µmol.fotons.m2.s-1, e se repetiu na batelada seguinte. Foi então realizado o 

cultivo continuado (n.4a) que foi acompanhado por 6 dias e a partir do acompanhamento do 

crescimento celular foi realizada a continuidade da segunda batelada, totalizando duas bateladas 

continuadas. A primeira batelada confirmou que a maior quantidade de células é decisiva para 

aumento da produtividade, por apresentar uma produtividade superior ao cultivo anterior. A 

curva de crescimento das duas bateladas, em continuação ao primeiro experimento de 50 L está 

apresentada na Figura 62. É possível perceber um comportamento anômalo na curva de 

crescimento entre as duas bateladas, e a diferença se mantém na produtividade superior da 

primeira batelada frente à segunda (Figura 63). 

 Uma possível causa foi a ocorrência de interrupções na entrada de ar comprimido 

purificado por duas vezes no período do cultivo, no dia 1 e dia 4. Cada período de ausência de 
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entrada de ar foi de cerca de 6 a 12 horas. Outras possíveis causas podem ser investigadas na 

repetição do ensaio. A tabela 16 apresenta os resultados condensados. 

Todos os dois cultivos em batelada foram recolhidos em garrafão, centrifugados e a 

biomassa concentrada foi congelada e liofilizada para análises de caracterização. A Figura 64 

mostra os garrafões recolhidos ao término da segunda batelada. 
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Figura 62: Perfis cinéticos da espécie Scenedesmus sp., cultivada em barrilete de 50 L sob 

LEDs superluminescente e as respectivas bateladas obtidas pelo cultivo semi-contínuo. 

PARinicial em 180 µmol fótons m-2 s-1 e nas bateladas com PARmáx entre 75-78 µmol fótons m-2 

s-1, meio ASM1 modificado, 16 L.min-1 de ar e 23,5 ºC. Os valores são a média de duas réplicas 

± erro. 
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Figura 63: Perfis dos crescimentos de biomassa e de células da espécie Scenedesmus sp. 

cultivada em barrilete de 50 L sob LEDs superluminescente e as respectivas bateladas, obtidas 

pelo cultivo semi-contínuo. PARinicial em 180 µmol fótons m-2 s-1 e nas bateladas com PARmáx 

entre 75-78 µmol fótons m-2 s-1, meio ASM1 modificado, 16 L.min-1 de ar e 23,5 ºC. Os valores 

são a média de duas réplicas ± erro. 
 

Tabela 126: Dados de crescimento celular, biomassa produzida e medição PAR nas condições 

de cultivo semi-contínuo sob LEDs. 

 

Amostras 

Cont. 

celularinicial e final 

(cel. mL-1) 

Biomassa inicial e 

final (mg.L-1) 

Produtividade 

(mg.L-1. d-1) 
µ (d-1) 

Inicial PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Final PARfaixa 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Batelada 

1 

2,2x105 a 

3,5x106 
97,7 a 207,98 18,38 3,89x10-2 *6-75 30-48 

Batelada 

2 

2,05x105 a 

2,45x106 
86,7 a 197,49 11,08** 4,91x10-2 *6-78 27-45 

*presença de espuma.   ** problemas com aeração durante o cultivo. 
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Figura 64: Micrografia dos garrafões com os cultivos recolhidos ao término do experimento 

n.4. 

 

Pela literatura, Ho et al. atingiram 1,34 g.L-1 de biomassa quando cultivou S. obliquus 

com 2,5 % de CO2, meio DM, sistema de 1 L, pH 6,2, 300 rpm, 140 µmol fótons m-2 s-1 e 28 

ºC (HO; CHEN; CHANG, 2012). Enquanto TANG et al. cultivaram S. obliquus com 30 % de 

CO2 e obteve 1,03 g.L-1 de biomassa (TANG, D.; HAN, W.; LI, P.; MIAO, X.; ZHONG, 2011) 

. Em estudos anteriores com a mesma estirpe desse trabalho, foram obtidos 124 mg.L-1.d-1 em 

um balão de 1 L de cultivo em condições otimizadas, utilizando meio modificado (HAKALIN, 

2014) o que mostra que existe potencial de aumento da produtividade de biomassa para a estirpe 

analisada. 

Nas amostras de biomassa liofilizadas fez-se a determinação do teor de umidade nos 

experimentos de n.1 a n.4 e a seguir foi realizada a caracterização das biomassas nos principais 

componentes presentes. Os resultados médios com os desvios padrão estão apresentados na 

Tabela 17.  

Na literatura Becker menciona teores de proteína e carboidratos para a espécie 

Scenedesmus Obliquus entre 50-56 % e 10 a 17% em massa seca, o que corresponde 

praticamente ao intervalo encontrado para a estirpe Scenedesmus sp. de 49 a 61% para proteínas 

e de 10 a 14% de caboidratos (BECKER., 1994). Quanto ao teor de lipídeos totais, os teores 
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entre 10 e 19% são compatíveis ao encontrado por Andruleviciute et. al. de 15,1% 

(ANDRULEVICIUTE, V.; MAKAREVICIENE, V.; SKORUPSKAITE, V; GUMBYTE, 

2014)  e de pelo menos 10,9% encontrados por (HAKALIN, 2014). Dentre os lipídeos totais, o 

teor de óleos apresentou o intervalo entre 10 a 14%.  

Nos resultados obtidos de caracterização foram realizados testes de análise de variância 

- ANOVA fator único para os quarto principais componentes das microalgas: carboidratos, 

proteínas, lipídeos e óleos, sendo obtido valor de p-value menor ao valor esperado de 0,05 para 

três componentes, com 95% de confiança, exceto para o teor de óleos. Para o teor de óleo o p-

value foi superior, apesar de próximo ao valor de 0,05, por isso aplicou-se para todos os 

resultados obtidos da caracterização o teste de Turkey e sequencialmente o teste t para os 

sistemas pareados e entre o resultados do cultivo de 50 L sob LEDs e as bateladas 1 e 2, o que 

mostrou algumas diferenças estatísticas. 

Nos teores de proteínas e lipídeos totais foi encontrada diferença estatística nos 

experimentos pareados de n.2 a n.4, ou seja, estatisticamente o valor de 19% de lipídeos totais 

obtidos para o cultivo tradicional no exp. 2 (CT2) apresentou superioridade estatistica ao 17% 

do cultivo em tanque plástico. No teor de proteína a diferença estatística observada apresentou 

superioridade do tanque plástico, frente ao CT2, 53 a 51 %. No experimento n.3 houve a maior 

diferença no teor de lipídeos totais, 10 e 16% para os cultivos sob LEDs e tradicional (CT3). 

Nos teores de proteína não houve tamanha diferença, 56 e 55%, respectivamente. No 

experimento 4 a diferença estatística mostrou vantagem da amostra batelada 1 frente a batelada 

2, no teor de lipídeos de 17% a 14%, e os teores de proteínas foram respectivamente 57 e 49%. 

Para os teores de óleo foi encontrada ligeira diferença apenas no teste t para o exp. n.4, entre as 

bateladas 1 e 2, sendo obtidos os teores de 13 e 14%, ou seja, praticamente iguais tendo em 

vista que o ensaio analítico não é exaustivo. Mas também, foi encontarada diferença pelo teste 

t entre os teores de óleo obtidos na batelada 1 e o cultivo de 50 L sob LEDs, 14 e 10%, 

respectivamente.  

Para o teor de carboidratos não foi encontrada diferença estatística entre todos os 

experimentos aplicando os dois testes, após o resultado da ANOVA fator único. Ou seja, as 

evidências de diferenças estatísticas encontradas em todos os testes foram nos teores de 
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proteínas e lipídeos totais. No experimento n.1 houve semelhança estatística em todos os 

resultados dos ensaios de caracterização. 

 

Tabela 137: Dados de caracterização da biomassa seca obtida sob LEDs e método tradicional 

de cultivo, nos diferentes experimentos. 

 

Exp. Amostras 
Lipídeos 

(%m/m) 
Óleo (%m/m) 

Carboidratos 

(%m/m) 

Proteína 

(g/100g) 

Umidade 

(%m/m) 

n.1 

Tanque plástico 12,5 ± 0,29 10,8 ± 0,20 13,7 ± 1,14 60,8 ± 0,71 3,12 

Cultivo 

tradicional 1 
13,2 ± 0,30 11,0 ± 1,12 13,4 ± 0,35 57,2 ± 2,18 4,43 

n 2 

Barrilete 30 L 16,7 ± 0,21 13,0 ± 0,55 12,4 ± 0,39 53,1 ± 0,3 5,97 

Cultivo 

tradicional 2 
19,4 ± 0,06 9,6 ± 0,85 12,6 ± 0,77 50,6 ± 0,34 6,23 

n 3 

 

Barrilete 50 L 9,6 ± 0,59 9,6 ± 0,17 10,4 ± 0,59 56,07 ± 0,68 2,44 

Cultivo 

tradicional 3 16,2 ± 0,26 13,6 ± 2,25 13,6 ± 0,28 54,6 ± 0,71 3,75 

n 4 

Batelada 1 17,3 ± 0,58 14,4 ± 0,31 10,0 ± 0,07 56,8 ± 1,21 0,027** 

Batelada 2 13,6 ± 0,38 12,5 ± 0,42 10,9 ± 0,16 49,4 ± 1,73 0,025** 

**Foi utilizado liofilizador diferente das demais amostras. 

 

O resultado onde a diferença foi superior entre os experimentos pareados foi no teor de 

lipídeos do exp. n.3 (cerca de 10 %m/m para o barrilete de 50 L e 16% m/m para o CT3) e não 

foi possível a realização de triplicata da amostra barrilete de 50 L para confirmar, isso porque 

cerca de metade da amostra foi descaracterizada por ataque possivelmente fúngico, como 

sugere o aspecto da amostra apresentada na Figura 65. Sobre esse evento, inicialmente cogitou-
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se a possibilidade de formação de hidratos devido a mudança dos teores de nitrogênio e 

magnésio a partir desse experimento. Apesar disso, nos cultivos seguintes as amostras batelada 

1 e 2, onde foram empregadas as mesmas condições nutricionais, não houve a mesma 

ocorrência. A formação de hidratos não pode ser completamente descartada, mesmo depois do 

cultivo das duas bateladas seguintes porque essas duas amostras foram liofilizadas em 

equipamento mais potente para realização de vácuo, devido a problemas de manutenção 

corretiva extraordinária no liofilizador anteriormente utilizado. Logo, o evento pode ter 

ocorrido por alguma contaminação de origem desconhecida ou não. A Figura 66 apresenta a 

imagem das amostras do exp. n.3 liofilizadas, sob LEDs e tradicional. Os aspectos das amostras 

bat 1 e bat 2 liofilizadas são idênticos ao da amostra tradicional liofilizada CT3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Parte da biomassa seca da amostra barrilete 50 L, após 24h de liofilização. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Biomassas secas das amostras barrilete 50 L e cultivo tradicional (CT3), 

respectivamente. 
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Para complementar a caracterização das biomassas foi realizado o perfil lipídico ou de 

triglicerídeos (TG) das frações resultantes dos ensaios de determinação dos teores de lipídeos e 

óleos. Os resultados mostraram que quase todos os cultivos sob LEDs apresentaram 

predominância de ácidos graxos monosaturados (MUFA’s), seguidos de ácidos graxos 

saturados (SAFA’s) e poliinsaturados (PUPA’s), porém sem expressiva predominância entre os 

saturados e poli-insaturados, com excessão do cultivo tradicional no experimento n.1, onde 

houve proximidade entre eles. O destaque geral cabe ao ácido palmitoléico (C16:1) por ter 

apresentado composição de cerca de 30% em praticamente todos os experimentos. O mesmo 

não foi observado em cultivos anteriores da mesma espécie, onde a predominância foi de 

SAFA>MUFA>PUFA (HAKALIN, 2014) onde os cultivos foram feitos sob iluminação 

superior, cerca de 400 umol.fotons.m2.s-1. Isso evidencia o que é mencionado pela literatura 

sobre as microalgas, onde as condições de cultivo são decisivas para a distribuição de produtos 

(RICHMOND, 2004).  

A Tabela 18 resume alguns exemplos de ésteres saturados, monosaturados e 

poliinsaturados existentes e os percentuais totais de cada um dos grupos.  

Durante a identificação dos compostos através do padrão cromatográfico foi possível 

perceber picos não identificados em algumas amostras, o que pode ser observado pelo teor 

idenficado inferior a 100% em todas as amostras. Isso evidencia que outros padrões seriam 

necessários, ou ainda, outras análises poderiam ser utilizadas, como CG-MS (cromatografia 

acoplada à espectrometria de massas) para maior identificação dos compostos presentes.  
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Tabela 18: Percentuais de alguns triglicerídeos (TG) e os percentuais totais de ésteres saturados 

(SAFA), monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados (PUFA). 

 

 

 

 

TG 

n.1 n.2 n.3 n.4 

LEDtanque CT1 LEDbarrilete 30L CT2 LED barrilete 50L CT3 Bat1 Bat2 

Capróico (C6:0) 1,29 0,00 0,74 0,72 0,67 1,08 6,18 1,96 

Láurico (C12:0) 0,64 0,52 0,69 0,87 0,09 0,00 0,33 0,47 

Mirístico (C14:0) 0,65 0,84 0,20 0,25 0,44 0,00 0,15 0,13 

Palmítico (C16:0) 
0,30 1,52 0,97 1,94 1,19 0,88 0,93 0,45 

Esteárico (C18:0) 
0,68 0,54 0,83 0,45 0,42 0,59 1,09 2,38 

Araquídico (C20:0) 
0,88 2,32 0,32 0,08 0,19 3,36 0,68 0,68 

Lignocérico 

(C24:0) 
1,17 0,99 0,83 0,65 0,16 1,56 

1,69 4,31 

SAFA (outros) 12,2 

 
12,6 

5,06 6,41 5,18 5,22 
9,29 9,52 

SAFA (%) 17,9 19,6 9,93 11,4 9,35 12,7 13,7 20,0 

Palmitoléico 

(C16:1) 
29,3 

4,34 26,3 27,8 25,6 25,2 

25,88 22,9 

Oleico (C18:1) 3,01 4,37 6,01 1,92 9,60 2,79 8,06 9,20 

MUFA (outros) 8,42 
11,9 11,92 12,44 6,08 9,87 

7,73 9,24 

MUFA (%) 41,2 20,7 44,2 42,0 41,0 38,0 42,0 41,0 

Linoleico (C18:2) 1,76 1,82 0,9 0,82 1,20 0,55 3,42 2,59 

Linolênico (C18:3) 4,00 6,78 4,15 4,34 9,39 3,1 4,13 2,87 

Eicosanóico 

(C20:3) 
1,40 2,84 1,17 0,19 0,61 

1,28 2,23 2,48 

Eicosapentanóico 

(C20:5) 
0,66 0,56 0,18 0,00 0,26 

0,00 0,51 0,81 

Docosadienóico 

(C22:2) 
3,59 1,87 3,11 4,26 7,25 

5,23 6,88 2,45 

PUFA (outros) 
1,71 9,85 2,16 1,75 2,69 2,91 3,05 4,24 

PUFA (%) 16,5 24,0 12,2 11,4 25,2 14,3 18,5 12,7 

TOTAL IDENT.(%) 75,6 64,3 66,3 64,8 75,6 65,0 74,2 73,7 
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Resultados dos ensaios adicionais 

 

Foram realizadas as medições PAR nos ensaios dentro do barrilete de 50 L com água 

ultrapura, tanto nas POFs arranhadas e como nas com orifícios. As medições foram realizadas 

em cada um dos 18 intervalos entre as hastes e esses estão apresentados na Tabela 18. As 

medições foram realizada mais próximas ao centro do aparato de distribuição e mais ao centro 

das hastes. E as medições antes, entre e abaixo dos discos igualmente estão incluídas ao fim da 

mesma Tabela. Tomou-se o cuidado de centralizar o aparato de distribuição das fibras dentro 

do barrilete para as medições. Os resultados de PAR entre os dois tipos de modificações das 

fibras são comparáveis, não havendo destaque para um tipo de modificação frente ao outro, 

levando-se em consideração a disponibilidade de radiação fotossinteticamente ativa.  

  

Tabela 19: Dados de medição PAR dentro do tanque com água ultrapura, com as POFs 

arranhadas e orifícios. 

Intervalo entre 

hastes 

PAR POF arranhada 
(umol.fotons.m2.s-1) 

PAR POF com orifícios 

(umol.fotons.m2.s-1) 

1 244/329 228/301 

2 218/255 229/308 

3 207/260 238/280 

4 230/307 232/278 

5 231/314 230/266 

6 257/321 237/327 

7 229/345 223/281 

8 247/320 223/272 

9 265/307 218/306 

10 274/391 201/301 

11 260/305 208/268 

12 254/316 229/287 

13 233/291 287 

14 238/283 222/296 

15 240/287 220/288 

16 217/282 243/300 

17 234/277 231/293 

18 237/334 223/329 

média 225/292 240/307 
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Tabela 19 (cont.): Dados de medição PAR dentro do tanque com água ultrapura, com as 

POFs arranhadas e orifícios. 

 
Posição no 

barrilete 

PAR POF arranhada 
(umol.fotons.m2.s-1) 

PAR POF com orifícios 

(umol.fotons.m2.s-1) 

Acima do disco 

superior 

154 155 

entre dos discos  200 179 

Abaixo do disco 

inferior 

219 144 

 

Devido a não centralidade entre os pontos de ilumação do LED superluminescente (25 

pontos) e o bloco de Alumínio (64 pontos) fez-se a medição de potência óptica em cinco pontos 

do bloco com o intuito de verificar os valores. Os resultados obtidos após cinco medições em 

cada um dos pontos nos extremos do bloco são apresentados a seguir e a medição no ponto mais 

ao meio do bloco foi única porque a fibra de contato derreteu conectada ao ponto de iluminação, 

o que evidencia a temperatura superior aos 70°C. Isso mostra que a dissipação de calor não foi 

perfeitamente eficiente. A Figura 67 mostra o detalhe das duas POFs encaixadas mais ao centro 

do bloco metálico. Apenas foi medida a potência óptica da primeira fibra, a segunda foi 

encaixada na tentativa de medição da potência óptica em duplicata, o que não foi possível. A 

Tabela 20 apresenta os resultados de potência óptica obtida para cada um dos cinco pontos no 

bloco mensurados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Bloco metálico de suporte das POFs com duas fibras fixadas após serem 

derretidas ao centro.  
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Tabela 20: Medição de potência óptica em cinco pontos de entrada das POFs no bloco de 

alumínio. 

 

Pontos no bloco Potência Optica  (mW) 

a 18,4 ± 0,95 

b 2,8 ± 0,04 

c 20,6 ± 1,02 

d 3,12 ± 0,03 

e (ponto central) 32,6 

 

Foi também realizada a medição da corrente elétrica nos sistemas tradicional e sob LED, 

e mostraram que são consumidos 0,720A para o sistema tradicional (sendo considerado quatro 

lâmpadas e os reatores) e 1,488A no sistema com os LEDs superluminescentes (considerando 

os dois LEDs, as baterias e ventoinhas). Foi medida ainda a voltagem oferecida no laboratório 

de cultivo Greentec/EQ e a medição confirmou 123,4 Volts. Como no cultivo tradicional foram 

cultivados 20 L e no sistema sob LEDs foram produzidos até 50 L, isso permite concluir, 

aplicando a relação apresentada nas eq.8, que existe uma relação de consumo de potência 

elétrica por volume de cultivo de 4,4 para 3,7 Watts por litro de cultivo obtido, para os sistema 

tradicional frente ao sob LEDs. Sendo assim, o sistema sob LEDs superluminescentes 

consomem 17,5% menos energia elétrica que o sistema tradicional de cultivo em laboratório. 

Esse ganho do uso do LED é considerável em um possível escalonamento. 

A última avaliação realizada foi a medição de potência óptica nas pontas das fibras 

arranhadas e com orifícios testadas (as mesmas utilizadas na medição PAR em água ultrapura) 

e compará-las as fibras íntegras. Foram escolhidas duas fibras com cada uma das mofificações. 

Além da medição de potência da fibra arranhada após uso no cultivo n.1. Os resultados são 

apresentados na Tabela 21. Se considerado que a quantidade de potência óptica entregue na 

ponta da fibra é uma fração da quantidade total disponível inicialmente, antes da modificação, 

o percentual entregue na ponta da fibra íntegra foi considerado o 100%. Por esses resultados, 

cerca de 50 a 45% da quantidade de potência óptica foi entregue através das ranhuras, não 

excluindo a possibilidade de parte dessa energia ser dissipada na rugosidade da própria ranhura, 

e não sendo disponível para o meio de cultivo como radiação PAR.  
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Nos orifícios, as quantidades que chegam a ponta da fibra são menores (28 a 38 %) o 

que poderia sugerir que a quantidade de potência óptica disponível no meio é maior, apesar 

disso, a mesma perda nas deformações da ranhura são possíveis.  

Na POF após os 12 dias de imersão no cultivo, foi percebido uma diminuição da 

capacidade de entrega de luz na ponta da fibra, cerca de 19 %, o que não inviabilizou a obtenção 

de biomassa durante o cultivo e foi evidenciado pelos resultados da amostra bat.1. 

 

Tabela 21: Medição de potência óptica das POFS sob condições diferentes. 

 

POFs 
Potência Optica 

(µW)   

Estimativa % de potência optica 
medida na ponta da POF  

Integra 517,9  ± 0,23 100% 

Arranhada 1 260,3 ± 0,04 50,3 

Arranhada 2 289,7 ± 1,32 55,9 

Com orifícios 1 198,8 ± 0,20 38,4 

Com orifícios 2 142,5  ± 0,08 27,5 

Após cultivo (12 dias) 223,0 ± 1,61 

30,9 %, considerando a POF 

integra. 

81,1 % se considerado a média das 

POFs arranhadas 
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7. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho obteve avanços na melhoria na distribuição da iluminação interna 

do FBR e na obtenção de microalgas em tanques opacos em quantidade comparável ao sistema 

tradicional e com um expressivo resultados de redução do consumo de energia elétrica (17%). 

Adicionalmente lança-se os fundamentos para produção em maior escala. Esse foi o primeiro 

FBR opaco iluminado com POFs com capacidade de até 50 L desenvolvido totalmente no 

Brasil.  

Os sistemas de cultivo sob LED iluminados através de fibras ópticas plásticas são 

capazes de produzir quantidade de células de microalgas similar ao sistema tradicional sob 

condições comparáveis de aeração, de iluminação e nutrição. E a qualidade e quantidade dos 

componentes identificados são comparáveis em um possível aumento de escala e coerentes ao 

encontrado pela literatura.  

Um caráter de inovação do presente trabalho pode ser ressaltado devido ao contato 

direto do cultivo com a POF, não sendo encontrado biofilme suficiente que impedisse a 

continuidade do cultivo continuado. Nos demais tanques opacos existentes na literatura com 

culturas diversas não foram encontrados muitos exemplos onde o cultivo tivesse contato com 

as fibras, o que poderia ser explicado pela possibilidade de formação de biofilme que impedisse 

o cultivo microalgal. (GREGORY AUNER, LIVONIA, MI (US); MICHELLE A. 

BRUSATORI, STERLING HEIGHTS, MI (US); JOSEPH M. SMOLINSKI, STERLING 

HEIGHTS; WIXOM, 2014; MING-LUEN HUANG, 2014).  

Um estudo com maior quantidade de iluminação é necessário para verificar o 

desempenho em maiores quantidades de luz. Isso será possível porque as POFs possuem 

capacidade íntrinseca de transporte de luz, e a maior entrega de energia luminosa depende 

fundamentalmente do contato POF - fonte de luz. Este pode ser melhorado de imediato apenas 

pela centralização dos pontos de iluminação do LED com o bloco de sustentação das POFs, é 

o que indicam as primeiras medidas PAR dos cultivos exploratórios de 3 L com os LEDs 

superluminescentes, onde os resultados apresentaram valores de radiação PAR superiores aos 
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500 µmol.fotons.m2.s-1. Logo, em possíveis estudos futuros, o transporte de maior quantidade 

de luz pode melhorar ainda mais o crescimento e a produtividade de biomassa. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Os modelos para o cultivo de microalgas fotossintéticas podem ser classificados com 

base na sua capacidade de adaptação aos gradientes de luz e ciclos claro e escuro em 

culturas densas eficientemente agitadas , sendo assim na continuidade dos estudos pode 

ser feita a modelagem quanto ao efeito da luz na fotossíntese dentro do presente tanque 

(BÉCHET, 2014) com objetivo de avaliar a efetividade do aproveitamento PAR no 

cultivo, permitindo o ajuste mais preciso da quantidade de iluminação; 

 Introdução de sensor de pH e inserção automática de dióxido de carbono para ajuste; 

 A repetição dos cultivos n.3 e 4, onde as condições foram as mais recomendadas é 

importante. Utilizar uma fonte onde haja melhor contato POF-fonte. Repetir os 

experimentos tanto com a espécie Scendesmus sp. com a Monoraphidium sp., para 

avaliar o desempenho do tanque com estirpes diferentes; 

 Um estudo para melhor furação das fibras de modo a permitir que a luz entregue seja 

completamente dispersa ao longo do comprimento da POF, suprimindo a necessidade 

de superficies refletoras nas pontas da POF; 

 A possibilidade de uso de POFs com níveis de iluminação dentro do tanque opaco, o 

que pode ser possível caso não haja formação considerável de biofilme devido a maior 

quantidade de área de fibra para depósito; 

 As fontes luminosas podem ser subtituídas por outras fontes de maior intensidade; 

 Estudo para possível monitoramento da radiação PAR dentro do tanque através da 

correlação PAR x potência óptica, substituindo sensor PAR que permite constante 

imersão de maior custo existente no mercado; 

 Fazer o cultivo de microalgas em dois estágios sequenciais, fase inicial autotrófico 

seguido de cultivo heterotrófico, ou seja, aproveitar o tanque opaco para fazer o cultivo 

mixotrófico. Promovendo a mitigação de CO2 no primeiro estágio e um maior aumento 

de biomassa devido à complexidade carbônica da fonte orgânica na fase heterotrófica 

(TAYLOR, 2013). Ou ainda, invertendo a ordem para produção diferenciada de 

produtos (BENAVENTE-VALDÉS et al., 2016); 
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 Otimizações para a produção de lipídeos e biomassa a partir da limitação de nitrogênio, 

diferença de iluminação e introdução dinâmica de dióxido de carbono (HO; CHEN; 

CHANG, 2012). 
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