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Resumo 

 

A finitude dos combustíveis fósseis, a instabilidade do mercado do petróleo e os impactos ambientais 

associados à sua utilização têm impulsionado a produção de biocombustíveis líquidos. De entre as várias 

matérias-primas disponíveis as microalgas surgem como uma alternativa sustentável devido à elevada 

produtividade e à não interferência com as culturas alimentares, o maior problema registado nos óleos 

vegetais. 

Neste trabalho foi estudada a produção de óleo para biodiesel a partir da microalga Chlorella 

protothecoides, através da associação de dois biorreactores, um autotrófico e outro heterotrófico, em 

circuito fechado, realizando troca simbiótica das correntes gasosas. O objectivo é tirar partido do 

benefício simbiótico permitindo uma permuta de gases enriquecidos em O2 para o cultivo heterotrófico e 

CO2 para o autotrófico, para melhorar a produtividade de óleo microalgal para a produção de biodiesel. 

Paralelamente ao ensaio simbiótico, estabeleceu-se com sucesso uma correlação entre a fluorescência 

total (medida por citometria de fluxo) e o teor de ácidos gordos na biomassa. Desta forma, o teor de óleo 

da microalga pode ser monitorizado, em tempo real, através da utilização da citometria de fluxo durante o 

seu crescimento, um método mais fácil e rápido do que a quantificação dos ácidos gordos por 

cromatografia gasosa.  

A comparação entre o crescimento hetero- e autotrófico da Chlorella protothecoides revelou que o 

crescimento heterotrófico obteve a maior produtividade de biomassa e teor de lípidos, tendo estes o perfil 

de ácidos gordos mais adequado, a fim de produzir biodiesel de alta qualidade. O cultivo autotrófico 

simbiótico apresentou um aumento da taxa específica de crescimento e produtividade máxima de 

biomassa, em 120 e 140%, respectivamente, comparativamente aos valores registados no biorreactor 

controlo. O maior teor lipídico registado no ensaio simbiótico levou a um aumento da produtividade de 

óleo em 230%. No cultivo heterotrófico registou-se o comportamento inverso, um decréscimo em 20 e 

40% da taxa de crescimento e produtividade máxima de biomassa, respectivamente, no ensaio simbiótico 

em relação ao fermentador a operar separadamente. Foi alcançado um maior teor lipídico no cultivo 

simbiótico, embora a produtividade em lípidos fosse 40% mais baixa que a obtida no ensaio controlo.  

Estes resultados revelam que embora a relação simbiótica apresente diversas vantagens, seja a nível 

ambiental ou do teor lipídico produzido, é necessária uma optimização do processo para melhorar o 

crescimento da microalga em condições heterotróficas e consequentemente contribuir para a viabilidade 

económica do sistema, na produção de biodiesel. 

 

Palavras-chave: Chlorella protothecoides, biodiesel, simbiose, cultivo autotrófico, cultivo heterotrófico, 

óleo, ácidos gordos  
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Abstract 

 

In the last decades, two major concerns have encouraged the production and development of biofuels: the 

rising of fossil fuel prices and the climate change due to greenhouse gases. Among the available 

feedstocks for the production of biofuels, microalgae have been described as the most sustainable 

alternative by combining high productivity rates with usage of non-arable land and thus overcoming the 

biggest problem of vegetable oil. 

This work adresses the production of biodiesel from the microalgae Chlorella protothecoides, with the 

association of two bioreactors (in a closed loop): one photoautotrophic and the other heterotrophic, 

connected by the gas phase and allowing an exchange of O2 and CO2 gases between them, benefiting 

from a symbiotic effect. The association of two bioreactors was proposed with the aim of improving the 

microalgae oil productivity for biodiesel production. A correlation between total fluorescence of algal cells 

and fatty acid content was obtained in this work. This correlation allows a real time monitorization of the 

microalgae oil content through the use of flow cytometry, which is an easier and quicker method than the 

quantification of fatty acids by gas chromatography. 

The comparison between heterotrophic and autotrophic Chlorella protothecoides cultivation for lipid 

production revealed that the highest biomass productivity and lipid content was achieved using 

heterotrophic cultivation. Furthermore, the obtained lipids had a more suitable fatty acid profile for the 

production of high quality biodiesel than their autotrophic counterparts. The autotrophic growth showed a 

higher specific growth rate and maximum biomass productivity (120% and 140%, respectively) when 

compared to the control. Also, the lipid content was higher on the symbiotic bioreactor, inducing an 

increase of oil productivity by 230%. Otherwise, the heterotrophic growth revealed worse results on the 

symbiotic bioreactor, with a lower growth rate (20%) and lower maximum biomass productivity (40%) as 

compared to the control experiment. The lipid content was higher on the symbiotic growth, however, its oil 

productivity was 40% lower. 

These results point out an advantage of the symbiotic bioreactors association in several aspects, namely 

in environmental terms and in lipid content. However, it is important to optimize the process to enhance 

the growth of microalgae in heterotrophic conditions and thus contribute to the economic viability of the 

system, for biodiesel production. 

 

Keywords: Chlorella protothecoides, biodiesel, symbiosis, autotrophic, heterotrophic, oil, fatty acids 
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1 Motivação e Objectivo 

 

Este trabalho é o resultado da colaboração desenvolvida ao longo de seis meses com o LNEG – 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., instituição de I&D orientada para responder às 

necessidades da sociedade e das empresas. As actividades do LNEG na área da Bioenergia passam por 

contribuir para que Portugal atinja as metas europeias de redução de gases com efeito de estufa, sendo 

que os recursos endógenos baseados na biomassa, o maior recurso renovável do planeta, permitem criar 

à sua volta uma bioeconomia baseada no conhecimento que promoverá o aumento das quotas verdes 

nos biocombustíveis sustentáveis, na electricidade, calor e ainda no aparecimento de novas indústrias 

baseadas em biomateriais. 

Devido à natureza da colaboração estabelecida, o trabalho desenvolvido foi orientado para as 

necessidades da Unidade de Bioenergia desta instituição instalada no campus do Lumiar (Lisboa), no 

projecto SIMBIOALGA. O trabalho apresentado tem como principal objectivo o estabelecimento de uma 

relação simbiótica de correntes gasosas entre o crescimento da Chlorella protothecoides em condições 

autotróficas e heterotróficas, em circuito fechado, visando a produção de óleo para biodiesel. Este 

objectivo tem o intuito de melhorar o crescimento da microalga, oferecendo-lhe ar enriquecido no 

componente essencial para o seu crescimento, para ambos os tipos de cultivo. Consequentemente 

pretende-se alcançar maiores produtividades para menores custos de operação, o que torna a viabilidade 

da produção de biodiesel a partir de microalgas mais atractiva e economicamente competitiva. Além 

disso, este sistema não apresenta malefícios para o nosso planeta. De facto o balanço ambiental 

relativamente ao processo produtivo é neutro, uma vez que é realizado em circuito fechado, sendo todo o 

CO2 produzido no cultivo heterotrófico assimilado autotroficamente.  

Durante a execução deste trabalho foi avaliado o crescimento da microalga, o consumo de substrato, a 

composição da mistura gasosa dentro do circuito, e o equilíbrio da relação simbiótica. Através da 

citometria de fluxo foi possível monitorizar o teor em ácidos gordos, a dimensão e a complexidade interna 

das células (através das quais é possível identificar a fase de crescimento da microalga), e a viabilidade 

celular, complementando assim a caracterização do processo. 
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2 Introdução e Revisão da Literatura 

 

2.1 Combustíveis fósseis versus Biocombustíveis 

 

A energia é a base de sustentação da sociedade actual. O petróleo, sendo a principal fonte de energia, 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento industrial, nos transportes, no sector da 

agricultura e na satisfação das necessidades básicas do homem [1] tendo-se tornado no produto 

transaccionável mais importante na economia de cada nação. No entanto, é do conhecimento geral os 

impactos negativos que este panorama acarreta. A intensificação do uso de petróleo e de outros 

combustíveis fósseis é vista como um sério problema para a humanidade, e de ano para ano aumenta a 

sua procura, devido às contínuas necessidades energéticas mundiais, impulsionadas tanto pelo aumento 

da industrialização como populacional (ex. forte desenvolvimento da Índia e China) – Figura 2.1. Esta 

dependência pelos combustíveis fósseis derivados de fontes não renováveis associa dois grandes 

problemas. O primeiro foco deve-se ao esgotamento das reservas existentes, conduzindo à crise 

energética e consequente aumento dos preços dos combustíveis, que têm grande impacto na segurança 

energética e na vida das sociedades [2]. Relativamente ao panorama ambiental, a combustão de 

combustíveis fósseis é uma das principais fontes de emissão de gases poluentes e com efeito de estufa 

(GEE), causando efeitos catastróficos na saúde humana e danos com tendências irreversíveis na 

biodiversidade, o que coloca em risco a própria sustentabilidade do planeta [3]. Desta forma, é 

largamente aceite que é insustentável ambiental e economicamente assegurar o desenvolvimento 

industrial e social na dependência dos combustíveis fósseis. A mudança de paradigma no consumo de 

combustíveis será alcançada com o desenvolvimento de combustíveis renováveis, para os quais o 

balanço de emissões de dióxido de carbono no processo global de produção/utilização seja neutro. A 

produção deste tipo de combustíveis conduzirá à diversificação das fontes de energia, permitirá enfrentar 

as crises de fornecimento de petróleo e aumentará a independência energética dos países [4]. 

 

Figura 2.1 – População mundial e consumo energético – panorama futuro. Retirado de Neiva Correia (2011) [5]. 
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Actualmente, diversas fontes de energias renováveis estão a ser estudadas e implementadas, com 

diferentes graus de sucesso e em distintas fases de estudo e de desenvolvimento: como exemplo inclui-

se a energia solar térmica e fotovoltaica, mini-hídrica, geotérmica, eólica e a bioenergia [3]. A bioenergia é 

a energia gerada a partir da biomassa, sob a forma de electricidade, calor e combustíveis de origem não 

fóssil. Esta fonte energética é considerada renovável no sentido em que os produtos resultantes das 

técnicas de conversão da biomassa serão novamente aproveitados pelos seres vivos no seu crescimento, 

isto é, as emissões da combustão de biocombustíveis são incluídas no ciclo natural de carbono, dado que 

os organismos vegetais são biofixadores de CO2. Entende-se como biomassa, toda a “fracção 

biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica provenientes da agricultura (incluindo 

substâncias de origem vegetal e animal), da exploração florestal e de indústrias afins, incluindo pesca e 

aquicultura, bem como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e urbanos” [6]. 

Segundo o Key World Energy Statistics 2012 – IEA, os combustíveis fósseis constituem 66,2% da energia 

total consumida em todo o mundo (relativamente ao ano 2010), um valor que tem diminuído nos últimos 

anos. Relativamente ao consumo energético no sector dos transportes, 96,6% dos combustíveis são de 

origem fóssil, com a fatia de leão pertencente ao petróleo – 92,7%, tratando-se de um sector 

particularmente preocupante pela sua dependência quase total na utilização de combustíveis fósseis [7]. 

Um objectivo importante é a redução das emissões de GEE do sector dos transportes, para o que se 

deve proceder à substituição gradual dos combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, onde a 

bioenergia e os biocombustíveis poderão desempenhar um papel importante na sua concretização [8]. 

Na União Europeia (UE), em 2009, o sector dos transportes representava 31,5 % do consumo de 

combustíveis, em que o maior consumidor era o transporte rodoviário (81,9 %). Cerca de 96,7 % dos 

combustíveis consumidos neste sector eram derivados de petróleo, segundo o relatório Panorama of 

Transport [9]. No entanto, a Comissão Europeia tem tomado medidas para diminuir o consumo de 

combustíveis fósseis. No âmbito dos objectivos da União Europeia referentes às alterações climáticas e 

energias renováveis, conhecidos por “20-20-20”, é necessário os estados membros, até ao ano de 2020, 

reduzirem em 20% as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), tendo por base o ano 1990, 

produzirem 20% da sua energia a partir de fontes renováveis e melhorarem a eficiência energética em 

20% [10]. Os objectivos “20-20-20” surgiram para dar seguimento às metas resultantes do Protocolo de 

Quioto que terminaram em 2012, e constituem uma política estratégica europeia de aposta nas energias 

renováveis e diminuição das emissões dos GEE. Uma utilização mais intensa de biocombustíveis nos 

transportes faz parte do pacote de medidas necessárias para dar cumprimento ao Protocolo de Quioto e 

de qualquer outro pacote nesta matéria. Uma revisão política europeia sobre biocombustíveis [11] 

destacou uma meta obrigatória de 10% de incorporação na gasolina e gasóleo (diesel) em cada estado 

membro em 2020, acompanhada da introdução de um mecanismo de sustentabilidade. Na Tabela 2.1 é 

representado o módulo de incorporação de biocombustíveis em Portugal, de 2011 a 2020 [12]. Os 

biocombustíveis mais comuns no sector dos transportes são o biodiesel e o bioetanol, que podem 
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substituir o gasóleo e a gasolina, respectivamente. Estes combustíveis podem ser utilizados e distribuídos 

utilizando o sistema actual de distribuição dos combustíveis fósseis.  

 
Tabela 2.1 – Incorporação de biocombustíveis em Portugal. Adaptado de Gírio (2010) [12]. 

  

2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 

% de adição de biocombustíveis nos 
combustíveis fósseis (teor energético) 

5 5,5 7,5 9 10 

% de adição de bioetanol na gasolina 
(teor energético) 

0 0 2,5 2,5 2,5 

Biocombustíveis 

Bioetanol (t) 0 0 57567 57567 57567 

Biodiesel (t) 331764 331764 505740 615289 688321 
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2.2 Biodiesel 

 

Com a escassez das reservas de combustíveis fósseis e o agravamento dos problemas ambientais, o 

biodiesel vem ganhando cada vez maior importância como uma alternativa atractiva capaz de substituir 

total ou parcialmente os combustíveis líquidos de origem fóssil, principalmente no sector dos transportes, 

e contribuir com vários benefícios ambientais e socioeconómicos. De um modo geral, o biodiesel foi 

definido pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia como éster metílico produzido a partir 

de óleo vegetal ou animal, com qualidade de gasóleo, para a utilização como biocombustível [6]. Segundo 

as normas ambientais, pode ser utilizado como combustível e como aditivo para combustível, ou seja, 

pode ser usado puro, tendo a designação B100 (B do inglês Blend), ou em mistura com o gasóleo 

convencional, designando-se por B20 uma mistura formada por 20% biodiesel e 80% diesel (v/v) [13]. 

Estudos efectuados revelam que a utilização de biodiesel como combustível apresenta as seguintes 

vantagens [1], [14], [15]: 

 É biodegradável, de carácter não tóxico e proveniente de fontes renováveis; 

 Contribui para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, reduzindo a emissão de 

diversas sustâncias prejudiciais, como o monóxido e dióxido de carbono, hidrocarbonetos e fuligem 

(PM) (Figura 2.2); 

 A sua combustão não emite compostos de enxofre (SOx) para a atmosfera, um dos principais 

causadores de chuvas ácidas; 

 Possui um ponto de inflamação (flash-point) mais alto; 

 Apresenta um alto número de cetano (providencial para uma boa detonação); 

 Para misturas até 20% de biodiesel (B20) pode ser utilizado directamente em motores diesel de 

injecção directa, sem necessidade de adaptação do motor; 

 Permite uma diminuição da dependência energética dos países não detentores de reservas de 

petróleo. 

 

Além de apresentar vantagens significativas que promovem a utilização de biodiesel, o uso deste 

biocombustível apresenta também alguns inconvenientes [1], [14], [15]: 

 Aumento do teor de óxidos de azoto (NOx) nos gases de combustão (Figura 2.2); 

 Menor conteúdo energético (6-9% menos energia por unidade de volume); 

 Piores propriedades a frio - problemas de arranque a baixas temperaturas; 

 Possui menor estabilidade oxidativa – combustível mais susceptível à acidificação e consequente 

formação de sedimentos; 

 Pode provocar a corrosão de componentes de borracha dos motores; 

 Pode causar dissolução da pintura dos automóveis, sendo necessário utilizar tintas resistentes. 
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Figura 2.2 – Características da combustão e emissões do biodiesel e diesel fóssil. Retirado de Neiva Correia (2011) [15]. 

 

O biodiesel correntemente utilizado é um biocombustível essencialmente constituído por uma mistura de 

ésteres alquílicos (metílicos ou etílicos), produzido por esterificação de ácidos gordos presentes em óleos 

vegetais ou em gorduras animais, com qualidade para ser utilizado em motores diesel. No entanto, num 

sentido mais amplo, a designação “biodiesel” engloba todos os biocombustíveis obtidos a partir de óleos 

vegetais, gorduras animais ou óleos residuais alimentares que podem ser utilizados em motores diesel 

convencionais. Nesse sentido a sua produção pode ser obtida por vários processos químicos - 

craqueamento térmico (pirólise), esterificação, transesterificação, entre outros. Todavia, o processo mais 

generalizado é o da transesterificação, devido à sua relativa simplicidade e obtenção de um combustível 

cujas propriedades se assemelham ao diesel convencional [1], [13], [16].  

Sucintamente, no processo de transesterificação (Figura 2.3), os triglicerídeos (presentes no óleo ou 

gordura refinada) reagem com um álcool (usualmente de cadeia curta, metanol ou etanol) na presença de 

um catalisador (geralmente um ácido ou base forte) dando origem a ésteres metílicos/etílicos de ácidos 

gordos como produto da reacção e glicerol (também designado por glicerina) como principal subproduto. 

A glicerina formada, após purificação possui alto valor associado, e pode ser usada como matéria-prima 

nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentar. Os ésteres metílicos de ácidos gordos obtidos por 

transesterificação são designados por FAME (do inglês fatty acid methyl esters) e os ésteres etílicos por 

FAEE (fatty acid ethyl esters) [17]. 

 

Figura 2.3 – Equação geral da transesterificação de um triglicerídeo. Adaptado de Geris (2007) [17]. 
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No final da reacção formam-se duas fases líquidas imiscíveis, os ésteres metílicos/etílicos de ácidos 

gordos na fase menos densa, e glicerol, metanol/etanol e restos de água na fase mais densa, sendo as 

duas fases geralmente separadas por decantação. Posteriormente, a fase que contém ésteres metílicos 

de ácidos gordos passa por sucessivas etapas de lavagem e purificação, sendo designado biodiesel após 

a certificação segundo as normas europeias. 

A norma europeia EN 14214 [18] visa a estandardização da qualidade do biodiesel utilizado no continente 

europeu, através da avaliação de vários parâmetros de qualidade que determinam se o combustível é 

aceitável ou não para a sua utilização. No total são avaliados 25 parâmetros, seguindo-se a definição das 

propriedades mais importantes [15]: 

 Teor de ésteres (>96,5%) – está relacionado com o grau de conversão da reacção de 

transesterificação; 

 Teor de glicerol livre (<0,02%) – aumenta a viscosidade aparente e pode promover depósitos de 

carbono nos bicos de injecção; 

 Teor de glicerol total (<0,25%) – inclui glicerol livre e conjugado (mono, di e triglicéridos, e estão 

relacionados com o grau de conversão da reacção); 

 Densidade (0,860 – 0,900 kg/dm3) – influencia a eficiência da atomização do combustível. O seu 

valor diminui com o aumento do teor em ésteres; 

 Viscosidade cinemática (3,5 – 5,0 mm2/s) – afecta a atomização do combustível após injecção, e 

está relacionado com o teor de ésteres (o seu valor diminui com o aumento do teor em ésteres); 

 Índice de acidez (<0,5 mg NaOH/g) – indica o teor de ácidos gordos livres, e influencia o 

envelhecimento do combustível; 

 Teor de água (<0,05%) – pode provocar corrosão do motor, reage com os glicerídeos produzindo 

glicerina; 

 Teor de metanol (<0,2%) – provoca a corrosão de metais e a diminuição do flash point; 

 Flash point (>120ºC); 

 Estabilidade oxidativa (≥6h) – mede a degradação durante a armazenagem do biodiesel; 

 Índice de iodo (≤120g I2 / 100g amostra) – é uma medida do grau de insaturação dos ácidos gordos 

(o iodo reage com as ligações duplas). Influencia fortemente a oxidação do combustível e os 

depósitos formados nos injectores dos motores diesel; 

 Número de cetano (≥51) – está relacionado com as propriedades de ignição; 

 CFPP – Cold Filter Plugging Point (limite de filtrabilidade) – é a temperatura mais alta a que um 

determinado volume de biodiesel (20 mL) não consegue passar através de um dispositivo de 

filtração num tempo especificado (60s); 

 Teor de ésteres metílicos de ácido linoleico (≤ 12% m/m). 
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Quanto mais longa for a cadeia de ácido gordo e mais alto o seu grau de saturação, maior o número de 

cetano e a estabilidade oxidativa do biodiesel. No entanto, possui piores propriedades a frio. Já um óleo 

com um elevado índice de iodo exibe melhores propriedades a frio (ésteres metílicos de ácidos gordos 

polinsaturados apresentam um CFPP inferior ao dos monoinsaturados ou saturados) mas uma baixa 

estabilidade oxidativa. Este factor é indicativo da necessidade de equilíbrio no teor de ésteres metílicos 

presentes no biodiesel.  

Entre os biocombustíveis líquidos, o biodiesel derivado de óleos vegetais é o que apresenta uma maior 

quota de mercado, a nível mundial. Na Figura 2.4 é representada uma visão geral do consumo de 

matérias-primas para a produção de biodiesel nos últimos anos. Os óleos vegetais virgens são, de longe, 

a matéria-prima mais utilizada, e espera-se a mesma tendência nos próximos anos. Óleos de soja, de 

colza e de palma são os óleos vegetais mais utilizados, embora também se utilizem outras culturas, como 

girassol, pinhão-manso e mamona. Outras opções correntes na produção do biodiesel têm sido o uso de 

óleos vegetais usados e de gordura animal.  

 

Figura 2.4 – Visão geral do consumo mundial de óleo vegetal para a produção de biodiesel. Retirado de 
Thurmond (2008) [19]. 

 

A crescente procura de biocombustíveis tem vindo a exigir quantidades de matéria-prima cada vez 

maiores. Os efeitos mais evidentes são a subida dos preços dos produtos agrícolas e a expansão da 

superfície cultivada, conduzindo, por um lado, à desflorestação, degradação do solo e à devastação da 

biodiversidade, por outro lado, ao agravamento da fome e da pobreza nos países em desenvolvimento, 

uma vez que os terrenos aráveis, antes dedicados ao cultivo de bens alimentares, serão destinados à 

produção de matéria-prima para a produção de biocombustíveis para alimentar os mercados dos países 

desenvolvidos [13], [20], [21]. Segundo as conclusões de um relatório da ONU, embora proporcionando 

potenciais vantagens, o crescimento explosivo dos biocombustíveis poderá enfraquecer a segurança 

alimentar e aumentar os preços dos alimentos num mundo onde milhares de pessoas morrem de fome 

diariamente. A única forma de colher os benefícios dos biocombustíveis sem diminuir o abastecimento de 

bens alimentares consiste em produzir biocombustíveis que não interfiram com culturas alimentares [22]. 
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Os actuais preços do biodiesel permitem apenas uma competitividade marginal deste combustível face ao 

diesel de origem fóssil. Estudos sobre a sustentabilidade económica da produção de biodiesel indicam 

que os principais factores a ter em consideração são os custos de capital associados a cada espécie 

utilizada, a capacidade operacional de produção, o processo tecnológico requerido e os custos da 

matéria-prima. Contudo, o mais importante destes factores a considerar é a matéria-prima, que ocupa 75 

a 80% dos custos totais de operação [14]. Nas condições actuais, considera-se que o biodiesel não é 

competitivo e só o será com fontes de matéria-prima cada vez menos dispendiosas e uma tecnologia de 

conversão que permita a utilização mais eficaz da biomassa. O maior passo neste sentido envolve o 

desenvolvimento e a diversificação das fontes de matéria-prima capazes de serem produzidas em grande 

quantidade, a baixo custo e de contornar o problema da sazonalidade [23].  

Uma segunda geração de sistemas de produção de combustíveis, propondo fontes de matéria-prima que 

não constituem biomassa tradicionalmente usada na alimentação, tem sido amplamente analisada de 

modo a ultrapassar as desvantagens e limitações inerentes à utilização de plantas e cultivares terrestres. 

Embora não seja conhecida nenhuma cultura capaz de resolver totalmente os problemas energéticos 

sem prejudicar o ambiente, a cultura das microalgas são as que mais se aproximam desse objectivo. As 

microalgas são largamente encaradas como a forma mais eficiente de gerar biodiesel e representam uma 

fonte verdadeiramente renovável com o potencial de satisfazer a procura global por combustíveis líquidos 

sem comprometer a produção de bens alimentares [24], [25].  
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2.3 Microalgas como matéria-prima para biodiesel 

 

As microalgas são algas microscópicas unicelulares que se encontram em quase todos os meios 

aquáticos, doce ou salino. Ao contrário das plantas superiores, não possuem raiz, caule e folhas. [26]. Em 

ficologia aplicada, o termo “microalga” refere-se a toda a alga microscópica stricto sensu, onde se 

encontram as espécies de algas mais comuns, e as bactérias fotossintéticas (cianobactérias) 

anteriormente classificadas como Cyanophyceae [27]. A cultura de microalgas tem como objectivo 

diversas aplicações, desde a produção de produtos para a indústria farmacêutica, indústria alimentar, 

para agricultura e aquacultura. Na Tabela 2.2 encontram-se algumas das espécies de microalgas mais 

utilizadas e as suas aplicações, assim como a produção anual e a cotação dos produtos. Como se pode 

verificar, a maioria das aplicações actuais está relacionada com a nutrição, com os cosméticos e outros 

produtos de valor acrescentado [27]. 

 
Tabela 2.2 – Estado actual da produção mundial de microalgas. Adaptado de Brennan e Owende (2010) [27]. 

Microalga 
Produção anual (em 

toneladas de peso seco) 
Aplicações e produtos Preço (€) 

Spirulina 3000 

Nutrição humana 36 kg-1 

Nutrição animal - 

Cosméticos - 

Ficobiliproteínas 11 mg-1 

Chlorella 2000 

Nutrição humana 36 kg-1 

Cosméticos - 

Aquacultura - 

Dunaliella salina 1200 

Nutrição humana - 

Cosméticos - 

β-caroteno 215-2150 kg-1 

Aphanizomenon flos-aquae 500 Nutrição humana - 

Haematococcus pluvialis 300 
Aquacultura  -  

Produção de astaxantina 7150 kg-1 

 

Além das aplicações supramencionadas, as microalgas são hoje alvo de uma intensa investigação, 

visando a sua aplicabilidade numa nova área, nomeadamente a produção de energia. No entanto, 

actualmente os custos associados à produção de óleo de microalgas tornam ainda o processo difícil, 

necessitando de mais tempo e I&D para possibilitar o seu scale-up. As microalgas possuem várias 

características que lhe permitem tornar-se a matéria-prima preferencial para a produção de biodiesel em 

relação a outras culturas [2], [14], [24], [25], [28], [29]: 

 Maior eficiência fotossintética do que as plantas terrestres (3-8% nas microalgas para 0,5% nas 

plantas superiores), traduzindo-se em maiores produtividades por área; 
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 Possuem maior capacidade de remoção de dióxido de carbono por área de cultura ocupada; 

 Capacidade de sintetizar e acumular grandes quantidades de lípidos, atingindo regularmente 20 a 

50% do peso seco de biomassa, mas que em alguns casos pode ser superior a 80%; 

 Ciclo de vida curto, pelo que crescem extremamente rápido (durante o crescimento exponencial o 

tempo de duplicação poderá ser de apenas 3,5 horas); 

 Manuseamento mais fácil, por serem cultivadas em meio líquido; 

 Versatilidade em relação à utilização de água, crescendo em água doce, salobra e salgada, mas 

também em efluentes e águas residuais; 

 Possibilidade de cultivo em terrenos não aráveis (tais como salinas, desertos, etc.) elimina a 

competição por áreas correntemente utilizadas para a agricultura e produção de bens alimentares; 

 Produção não sazonal; as microalgas têm um ciclo de colheita muito curto (~1 a 10 dias, 

dependendo do processo), permitindo colheitas contínuas ao longo do ano; 

 A capacidade de crescerem em condições controladas em biorreactores pode levar a uma maior 

produção do produto desejado. 

Analisando a Tabela 2.3 podemos constatar que o potencial das microalgas para produção de 

biocombustível é enorme face às espécies terrestres, necessitando de uma área de cultura 

substancialmente menor para produzir a mesma quantidade de óleo. 

 
Tabela 2.3 – Comparação entre algumas fontes de biodiesel. Adaptado de Chisti (2007) [25]. 

Cultura Óleo obtido (L/(ha.ano)) Área de cultura (M ha) a 

Milho 172 1540 

Soja 446 594 

Colza 1190 223 

Jatropha 1892 140 

Coco 2689 99 

Palma 5950 45 

Microalga b 136900 2 

Microalga c 58700 4,5 
a Para substituir 50% do combustível gasto em transportes nos EUA. 
b 70% de óleo em peso seco. 
c 30% de óleo em peso seco.  

 

As algas produzem diversos tipos de lípidos, os quais podem corresponder a biomoléculas constituintes 

das células que funcionam como compostos estruturais em membranas, fonte de energia, metabolitos e 

produtos de armazenamento. Os lípidos são tipicamente compostos de glicerol, açúcares, ou as bases de 

ácidos gordos esterificados com um número de átomos de carbono variando de C12 a C22 [30]. Segundo a 

polaridade, estes compostos podem ser reconhecidos como polares ou neutros. Os lípidos polares 

correspondem aos principais constituintes das membranas, tais como os glicolípidos e fosfolípidos. Por 
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sua vez, os lípidos neutros correspondem maioritariamente a triglicéridos (TAG) e ácidos gordos livres 

[30]. Considerando o número de ligações duplas presentes na cadeia de ácidos gordos, muitas 

microalgas de água doce possuem principalmente ácidos gordos insaturados (50-65%), tais como ácido 

palmitoleico (C16:1), oleico (C18:1), linoleico (C18:2) e linolénico (C18:3), e também uma percentagem 

significativa de ácido palmítico (C16:0 – 17 a 40%). Entre os ácidos gordos insaturados, deve-se ter 

especial atenção aos ácidos polinsaturados, nomeadamente o ácido linolénico e os ácidos com 4 ligações 

duplas, devido à norma EN 14214 que limita em 12 e 1%, respectivamente, a sua quantidade no biodiesel 

para este ser considerado de boa qualidade. No entanto, óleos microalgais que possuam quantidades 

superiores às especificadas podem ainda assim ser usados para produzir biodiesel de boa qualidade, se 

misturados com outros óleos. Como mostra a Tabela 2.4, o conteúdo em óleo nas microalgas pode ser 

acima dos 70% por peso seco de biomassa, embora este varie entre 20 e 50% na maioria das algas.  

Tabela 2.4 – Teor em óleo atribuído a algumas microalgas. Adaptado de Chisti (2007) [25]. 

Microalga Teor em lípidos (% peso seco) 

Botryococcus braunii 25-75 

Chlorella sp. 28-32 

Crypthecodinium cohnii 20 

Cylindrotheca sp. 16-37 

Dunaliella primolecta 23 

Isochrysis sp. 25-33 

Monallanthus salina >20 

Nannochloris sp. 20-35 

Nannochloropsis sp. 31-68 

Neochloris oleoabundans 35-54 

Nitzschia sp. 45-47 

Phaeodactylum tricornutum 20-30 

Schizochytrium sp. 50-77 

Tetraselmis sueica 15-23 

 

Para além do teor lipídico, a taxa de crescimento, a composição dos ácidos gordos e as condições de 

cultivo têm que ser consideradas em simultâneo na selecção da espécie mais adequada, de forma a 

maximizar a produtividade do óleo para a produção de biodiesel.  

  



13 
 

2.4 Fontes nutricionais e condições de cultivo de microalgas 

 

Diversos estudos têm concluído que a quantidade total de lípidos e proporções relativas a ácidos gordos 

podem variar segundo factores nutricionais e ambientais, condições de cultivo e fases de crescimento 

[28], [31]. Ao nível da nutrição os macronutrientes essenciais são geralmente o carbono, azoto e fósforo. 

Nos sistemas de cultivo de microalgas, o carbono é considerado o macronutriente mais importante, uma 

vez que constitui cerca de 50 % da biomassa microalgal [32] [33]. A razão nutritiva óptima é normalmente 

dada pela razão de Redfield: 106C:16N:1P [33]. Estas proporções são consideradas óptimas para o 

crescimento da generalidade das microalgas. A razão N:P óptima de 16 para 1 dá um ponto de partida 

para posteriores estudos de limitações nutricionais. As mudanças das concentrações de nutrientes 

provocam uma alteração no crescimento normal destes microrganismos, sendo consideradas como um 

dos factores importantes na maximização do crescimento [33]. Depois do carbono, o azoto é o nutriente 

mais importante que contribui para a biomassa produzida, nomeadamente para a formação das 

proteínas. Vários estudos revelam que o crescimento celular de microalgas num meio de cultura em 

deficiência de azoto leva ao aumento do teor lipídico na célula [34–36]. Relativamente ao fósforo, este 

macronutriente é essencial para o crescimento e em muitos processos celulares tais como transferência 

de energia, biossíntese de ácidos nucleicos, ADN, etc. Embora a biomassa microalgal contenha menos 

de 1% de fósforo, é muitas vezes o factor limitante mais importante no seu crescimento [33]. À 

semelhança do azoto, a carência de fósforo no meio também proporciona uma maior produtividade 

lipídica, embora com menor eficácia. Um estudo efectuado por P. Feng (2012) [36], sobre crescimento da 

Chlorella zofingiensis com diferentes concentrações de nitrato e fosfato, revela que o teor lipídico da C. 

zofingiensis cujo crescimento foi feito num meio deficiente em azoto e fósforo é de 65,1 e 44,7% (%m/m), 

respectivamente, ambos superiores ao seu crescimento num meio completo (33,5%). No caso dos meios 

salinos, as principais diferenças relativamente aos meios de água doce são o aumento das 

concentrações de cloreto de sódio e magnésio no meio. A salinidade poderá ser utilizada como fonte de 

stress e de prevenção de contaminação numa cultura microalgal. Como exemplo apresenta-se o estudo 

de uma microalga de água salgada, Dunaliella sp., em ensaios com uma concentração de 0,5 M (mesma 

concentração, em média, da água do mar) e de 1,0 M de NaCl nos meios, resultando em teores lipídicos 

de 60% e 67%, relativamente ao valor de biomassa seca, respectivamente. Além disso, uma adição 

posterior de 1,0 M de NaCl (no meio com 1,0 M inicial) durante a fase exponencial fez aumentar o teor 

lipídico para 70% do valor de biomassa seca [37].  

As microalgas podem assumir vários tipos de metabolismo, centrado em duas formas principais de 

nutrição, autotrofia e heterotrofia, dos quais o metabolismo autotrófico é considerado o mais importante. A 

autotrofia, também chamada de fotoautotrofia, utiliza a luz como fonte de energia, convertendo-a em 

energia química através da fotossíntese, com consumo de carbono inorgânico, nomeadamente o dióxido 

de carbono. Os organismos autotróficos requerem apenas minerais inorgânicos no seu meio de cultura. A 

maioria das algas pertencem a esta categoria, embora muitas necessitem quantidades mínimas de 
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compostos orgânicos para o crescimento, tais como vitaminas. No metabolismo heterotrófico, a fonte de 

energia é exclusivamente carbono orgânico (geralmente sob a forma de glucose e/ou acetato), não 

havendo a necessidade de energia luminosa. Várias espécies de algas crescem exclusivamente na 

presença de substratos orgânicos, tornando-se uma opção viável em sistemas de produção 

convencionais de biomassa e biocompostos (fermentadores) sob condições específicas de crescimento. 

Além destas vias principais de nutrição existem outros metabolismos, tratando-se de variantes dos dois 

trofismos acima descritos. A mixotrofia (ou anfitrofia) permite assumir os dois metabolismos, auto e 

heterotrófico, utilizando simultaneamente a fonte luminosa e o substrato orgânico como fonte de energia, 

além de CO2 e substrato orgânico como fontes de carbono. Relativamente aos organismos 

fotoheterotróficos, estes necessitam de luz como fonte de energia para que os compostos orgânicos 

sejam consumidos como fonte de carbono. Existe ainda o metabolismo auxotrófico, onde as algas 

requerem apenas pequenas quantidades de compostos orgânicos essenciais, como vitaminas e 

aminoácidos [3], [33].  

Além das fontes nutricionais, outros parâmetros operacionais deverão ser tidos em conta para o 

crescimento de microalgas, nomeadamente a temperatura, pH, agitação do meio, intensidade de luz e 

regime de iluminação (para as culturas autotróficas), entre outros [24]. O pH e a temperatura do meio são 

importantes no processo de cultivo, variando entre 7 e 9 (pH) e os 20 e 30ºC para a maioria das espécies 

de microalgas [25], [38]. A luz é fundamental para o crescimento autotrófico, no entanto o seu excesso 

pode provocar foto-inibição. A fonte luminosa pode ser a luz solar ou uma fonte artificial. Quanto à 

agitação de culturas em meio líquido, evita que haja sedimentação das células, mantendo-as em 

suspensão e favorecendo a homogeneização da distribuição das células. Além disso, facilita a 

transferência gasosa de e para o meio líquido e pode contornar o efeito de foto-inibição (ou foto-

limitação), assegurando que as células não residem continuamente quer na zona bem iluminada ou na 

zona escura durante longos períodos [25]. Por outro lado, uma agitação muito elevada e altos graus de 

turbulência (devido à agitação mecânica ou bolhas de ar) podem danificar as microalgas devido à elevada 

tensão de corte [3], [39].  
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2.5 Produção de biomassa microalgal 

 

Qualquer que seja a biomassa produzida é muito importante que o processo de produção apresente 

todas as condições para que as microalgas cresçam e se multipliquem a uma velocidade tão elevada 

quanto possível. São vários os parâmetros a ter em conta na determinação da eficiência de crescimento, 

nomeadamente a produção de biomassa por unidade de volume e tempo, e as produtividades por 

unidade área e tempo. A produção de microalgas heterotróficas é realizada em biorreactores 

convencionais (fermentadores), já o cultivo de microalgas autotróficas por ser feito em sistemas abertos 

(lagoas fotossintéticas) ou fechados (fotobiorreactores).  

As lagoas fotossintéticas são “fotobiorreactores abertos”, pouco profundos (10 – 50 cm) para permitir a 

difusão de dióxido de carbono proveniente da atmosfera e a penetração da luz solar [25]. O sistema mais 

comum é o do tipo raceway pond (Figura 2.5) em que a agitação da cultura é realizada por agitação 

mecânica de pás. Os canais são construídos em cimento ou terra compactada impermeabilizada por 

plástico, preferencialmente de uma cor clara para reflectir mais eficazmente a luminosidade. Este sistema 

apresenta vantagens relacionadas com o baixo custo de construção, a quantidade reduzida de energia 

despendida na operação e fácil manutenção [3]. Contudo, a produtividade nos sistemas abertos é muito 

inferior em relação aos sistemas fechados, devido à ausência de um controlo adequado das condições de 

cultura (temperatura, luminosidade, pH, etc.), à possibilidade de contaminação, infestação ou predação 

por organismos indesejáveis e à agitação deficiente (sistema de pás não consegue, em geral, gerar 

turbulência suficiente para garantir a difusão óptima de dióxido de carbono para o meio e a 

homogeneização da cultura) [40]. Com o objectivo de aumentar a produtividade nas lagoas fotossintéticas 

são propostas algumas soluções, como a sua cobertura. Em climas frios a cobertura atenua variações de 

temperatura e impede que a camada superficial do meio de cultura congele durante a noite, já em regiões 

temperadas e subtropicais, reduz as perdas do meio por evaporação e diminui o risco de contaminação. 

A sua desvantagem reside na redução de penetração da luz no sistema de cultivo, tanto pela existência 

da cobertura, como pela condensação da água na superfície interna [41], [42]. 

A produção de microalgas em sistemas fechados permite ultrapassar as maiores dificuldades do cultivo 

em sistemas abertos, reduzindo os riscos de contaminação, permitindo um maior controlo sobre as 

condições de cultura, baixando as perdas de água ou do dióxido de carbono introduzido e possibilitando o 

cultivo de diferentes espécies de microalgas, que no seu conjunto, potenciam o crescimento e permitem 

uma maior produtividade de biomassa por unidade de área. No entanto, os fotobiorreactores fechados 

apresentam um elevado custo de construção, operação e manutenção, o que constitui uma grande 

limitação à aplicação destes sistemas a cultivos em grande escala, sendo até aos dias de hoje apenas 

utilizado na produção de compostos de elevado valor acrescentado (mercado farmacêutico e cosmético) 

[23–25], [27], [43]. Os fotobiorreactores podem ter diversas estruturas: tubular, em painel (flat-plate) ou 

coluna (Figura 2.5) [27]. 
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Figura 2.5 – Diferentes sistemas de produção de microalgas autotróficas: (A) raceway pond]; (B) coluna; (C) flat-plate; 
(D) tubular. Retirado de [76-79], respectivamente. 

Os sistemas flat-plate são fotobiorreactores constituídos por finos painéis de vidro, acrílico ou PVC, entre 

os quais circula a cultura de microalgas, sendo especialmente concebidos para maximizarem o 

aproveitamento da luz. O ar é injectado pela base, fornecendo o dióxido de carbono necessário à cultura 

e criando turbulência para homogeneizar a luminosidade captada por todas as células. Devido à sua 

turbulência eficiente, à reduzida acumulação de oxigénio na cultura, à fácil remoção de algas 

sedimentadas e reduzido gasto de energia auxiliar, os flat-plate não só permitem produtividades elevadas 

de biomassa como são encarados entre os vários tipos de biorreactores como dos mais atractivos sob o 

ponto de vista industrial [27], [44], [45], [46]. 

Os fotobiorreactores tubulares são normalmente de vidro ou plástico e surgem num conjunto de tubos 

transparentes com diâmetro inferior a 0,1 m. Estes tubos não podem ser de grande diâmetro uma vez que 

é necessária luz para que o processo de fotossíntese ocorra. Embora este sistema apresente boas 

produtividades, está sujeito à acumulação de concentrações elevadas de oxigénio, ao sobreaquecimento 

da cultura e à formação de gradientes de pH, efeito negativo que se intensifica à medida que o 

comprimento da tubagem aumenta [25], [47]. Para evitar as altas concentrações de O2, um estudo 

efectuado por Molina (2001) sugere a associação de um fotobiorreactor tubular com um sistema air-lift, o 

oxigénio é continuamente removido pela circulação de ar [81]. 

Relativamente aos fotobiorreactores cilíndricos em forma coluna (também conhecidos por tubulares 

verticais), o seu princípio é idêntico aos flat-plate, uma vez que o arejamento e mistura da cultura são 

realizados pela injecção de ar na sua base. Contudo, o formato cilíndrico do reactor prejudica a eficiência 

luminosa, a curvatura da superfície faz com que parte da luz incidente à superfície seja reflectida, não 

sendo aproveitada para o crescimento da biomassa. Estes reactores são geralmente construídos com 

materiais rígidos (acrílico ou vidro), no entanto, também podem ser constituídos por sacos de polietileno, 

denominando-se por mangas [27], [46], [47], [48]. 
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Como já foi referido anteriormente, as microalgas são seriamente encaradas como uma matéria-prima 

alternativa adequada para a geração seguinte de produção de biodiesel, no entanto, a sua I&D deverá 

avançar em força, de forma a resolver as limitações em termos de escala, produtividades e custos 

associados, viabilizando a sua utilização [49]. No crescimento autotrófico, o fornecimento de energia e 

fonte de carbono têm sido apontados entre as grandes causas das dificuldades no cultivo de microalgas. 

Relativamente à fonte de energia, elevadas intensidades luminosas combinadas com baixas 

concentrações de biomassa podem provocar foto-inibição ou foto-oxidação, já para intensidades 

luminosas baixas e/ou elevadas concentrações de biomassa aumenta o consumo endógeno de biomassa 

por respiração, por parte das células que não conseguem captar luz. Ambas as situações induzem baixas 

produtividades. Quanto à fonte de carbono, o dióxido de carbono, pode ser fornecido através de ar 

comprimido, mas o teor em CO2 no ar é apenas de 0,04%, limitando as culturas em carbono. “As 

microalgas necessitam de uma quantidade superior de dióxido de carbono, cerca de 2 a 5%, para o seu 

crescimento óptimo” [49]. A alimentação com CO2 puro tem sido economicamente inviável, surgindo a 

hipótese de utilizar gás de combustão como uma fonte de suplemento de CO2 mais barata, mas os teores 

de SO2, NOx e VOCs (Volatile Organic Compounds) contidos no gás podem provocar inibição no 

crescimento das microalgas [49]. As culturas heterotróficas, embora os seus custos de produção em 

fermentadores industriais aparentem ser inferiores aos fotobiorreactores [50], são frequentemente 

limitadas em oxigénio para concentrações altas de biomassa. As condições de arejamento são cruciais 

para o crescimento celular, afectando a taxa de crescimento específico quando as células crescem sob 

condições restritas de oxigénio. Para manter as condições aeróbias requeridas, dever-se-á fornecer 

durante a maior parte do processo uma agitação elevada, resultando em aumento de potência e 

consequente aumento de custos. A proliferação das células de microalgas pode ser negativamente 

afectada pela agitação mecânica, devido à elevada tensão de corte a que a cultura é sujeita, tratando-se 

da forma geralmente utilizada para melhorar a transferência de massa em fermentações submersas [49].  

Nasce assim uma solução que visa a produção (mais) económica de biomassa de microalgas, através do 

estabelecimento de uma relação simbiótica de correntes gasosas, estendendo-se a qualquer espécie de 

microalgas capaz de crescer sob os dois modos nutricionais, heterotrófico e autotrófico. Sendo assim, o 

CO2 adicional requerido para o óptimo crescimento das microalgas autotróficas pode ser fornecido 

através da respiração das microalgas heterotróficas. O uso de dióxido de carbono proveniente da 

respiração como fonte de carbono para produção de biomassa de microalgas autotróficas apresenta 

várias vantagens, tratando-se de uma fonte de carbono de baixo custo e isenta de compostos tóxicos. 

Além disso, o oxigénio necessário para a respiração da cultura heterotrófica pode também ser fornecido 

através da fotossíntese realizada pelas microalgas autotróficas [49]. Assim, a associação destes dois 

reactores, um sob condições auto- e outro heterotróficas, levaria a um suplemento duplo, podendo 

alcançar elevadas produtividades para menores custos de produção.  
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2.6 Métodos de colheita de biomassa e de extracção de óleo 

 

A colheita da biomassa do meio de cultura envolve uma ou mais etapas de separação sólido-líquido. 

Vários métodos de colheita são praticados, mas a centrifugação, a filtração e a floculação são os mais 

aplicados a grande escala, embora apresentem algumas limitações e nem sempre sejam os menos 

dispendiosos [51]. O processamento subsequente da biomassa de microalgas envolve vários métodos e 

a produção de diversos biocombustíveis, todavia, o biodiesel, o bioetanol, o biometano e o biohidrogénio 

são as principais opções consideradas [52]. Os métodos de processamento e conversão da biomassa de 

microalgas em biocombustíveis, em geral, são bioquímicos e termoquímicos. A conversão bioquímica 

abarca tanto a fermentação, a digestão anaeróbia e outros processos envolvendo microrganismos, como 

também a transesterificação do óleo obtido após vários processos de extracção. A conversão 

termoquímica compreende a gaseificação, a liquefacção, a pirólise e a hidrogenação [2], [53], [54]. 

A produção de biodiesel através da transesterificação implica a extracção do óleo da biomassa de 

microalgas, que pode ser feita através de vários processos, nomeadamente extracção por solventes, por 

ultra-sons, choque osmótico, digestão enzimática, com CO2 supercrítico e prensagem mecânica. Todos 

estes métodos requerem que a biomassa esteja seca, sendo necessário secar (ex. secagem ao sol) ou 

desidratar a biomassa (ex. liofilização) [51]. Embora nenhum dos métodos seja considerado o mais eficaz 

e sustentável para a etapa de extracção de óleo nas microalgas para a produção de biodiesel, os ensaios 

de extracção de lípidos têm sido, em geral, efectuados com solventes orgânicos, por serem relativamente 

rápidos e permitindo eficiências de extracção superiores a 96% [3]. 
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2.7 Chlorella protothecoides 

 

As espécies de microalgas Chlorella são eucariotas, unicelulares, sem mobilidade e de água doce, 

pertencentes ao Filo Chlorophyta. De forma esférica ou elipsoidal, as células Chlorella têm parede celular 

fina e possuem um diâmetro variando entre 2 e 10 µm. Na reprodução, que é exclusivamente assexuada, 

são formadas células-filhas (4-8-16) com a mesma forma da célula-mãe, sendo libertadas por ruptura ou 

dissolução da parede parental [82].  

Foi no final dos anos 40 que a Chlorella começou a ser investigada pela possibilidade da sua produção 

em grande escala e utilização para fins nutricionais, inclusive como fonte de proteínas, lípidos, hidratos de 

carbono, vitaminas e minerais, para tentar colmatar a carência nutricional e alimentar a população 

mundial em constante expansão [55]. A Chlorella é essencialmente conhecida pelo seu elevado conteúdo 

em carotenóides, como o beta-caroteno, a luteína e a astaxantina, e também pelo seu elevado conteúdo 

em lípidos, oferecendo benefícios na área alimentar, farmacêutica e energética. Outra característica das 

microalgas pertencentes ao género Chlorella é a sua capacidade de crescimento sob condições 

autotróficas, heterotróficas e mixotróficas [82]. Esta versatilidade de metabolismo pode oferecer muitos 

benefícios, como o estabelecimento de uma relação simbiótica, já anteriormente mencionado na secção 

2.5. 

 

 

Figura 2.6 – Imagem microscópica de Chlorella protothecoides. Retirado de [80]. 

 

A espécie Chlorella protothecoides tem sido reconhecida como um bom produtor de lípidos para biodiesel 

[49]. Para estudar a viabilidade deste efeito, Yi-Hung Chen (2012) [56] examinou as propriedades do 

biodiesel proveniente do óleo da Chlorella protothecoides. Na Tabela 2.5 estão listadas as propriedades 

do diesel convencional, de óleo da microalga, do biodiesel resultante (após transesterificação) e a sua 
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comparação com as especificações deste biocombustível no espaço europeu (EN 14214). O índice de 

acidez, o CFPP, a densidade, o índice de iodo e a viscosidade cinemática do óleo da Chlorella 

protothecoides são significativamente mais elevados que os valores correspondentes ao diesel; a 

estabilidade oxidativa deste óleo é inferior à do combustível fóssil. Estes valores notavelmente elevados 

(CFPP, densidade e viscosidade) devem-se à presença de triglicéridos que contêm geralmente entre 52 a 

54 átomos de carbono, uma vez que o óleo ainda não foi alvo da reacção de transesterificação. Após a 

reacção de transesterificação, o CFPP, a viscosidade cinemática e a estabilidade oxidativa são 

significativamente menores do que no óleo inicial, enquanto a densidade e o índice de iodo apenas 

diminuíram ligeiramente. O biodiesel proveniente da Chlorella protothecoides apresenta boas 

propriedades para combustível, preenchendo a maioria dos requisitos propostos pela norma europeia. De 

realçar o baixo valor do CFPP (-13ºC), uma propriedade que mostra o seu uso benéfico em climas frios.  

 
Tabela 2.5 – Propriedades dos MAMEs (do inglês microalgae oil methyl esters) obtidos do óleo da Chlorella 

protothecoides comparados com as especificações do biodiesel. Adaptado de Chen (2012) [56]. 

Propriedade Unidades Diesel Óleo microalgal MAMEs EN 14214 

Índice de acidez mg KOH / g <0,005 0,13 0,29 0,5 máx 

CFPP (Cold Filter Plugging Point)  ºC -6 18 -13 a 

Densidade a 15ºC kg / m3 836 919 882 860-900 

Índice de iodo g I2 / 100g 1,35 119,1 112,2 120 máx 

Viscosidade cinemática a 40 ºC mm2 / s 3,03 33,06 4,43 3,50-5,0 

Estabilidade oxidativa, 110ºC h 17,3 8,83 4,52 6,0 min 

Teor em ésteres % (m/m) 
  

97,7 96,5 min 

Teor de monoglicéridos % (m/m)     0,128 0,8 máx 

Teor de diglicéridos % (m/m) 
  

0,023 0,2 máx 

Teor de triglicéridos % (m/m)     0,045 0,2 máx 

Teor de glicerol livre % (m/m) 
  

0 0,02 máx 

Teor de glicerol total % (m/m)     0,196 0,25 máx 
a Não especificado; depende da localização e altura do ano. 

 

A composição do biodiesel obtido do óleo da microalga é mostrada na Tabela 2.6. Os ácidos oleico (18:1) 

e linoleico (18:2) são os principais ácidos gordos constituintes, com 65,2 e 18,5% da massa total, 

respectivamente. A abundância de insaturações no óleo da Chlorella protothecoides (90,7%) é um pouco 

invulgar quando comparada com perfis de ácidos gordos de outras fontes lipídicas para biodiesel, 

traduzindo-se num alto índice de iodo, 112,2 g I2 / 100 g, embora ainda dentro das especificações. As 

propriedades do óleo da espécie Chlorella protothecoides demonstram assim a sua viabilidade como 

potencial matéria-prima para a produção de biodiesel [56]. 
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Tabela 2.6 – Composição de ácidos gordos dos MAMEs obtidos do óleo da Chlorella 
protothecoides. Adaptado de Chen (2012) [56]. 

Ácidos gordos % relativa 

Ácido palmítico (C16:0) 4,7 

Ácido esteárico (C18:0) 2 

Áceido oleico (C18:1) 65,2 

Ácido linoleico (C18:2) 18,5 

Ácido linolénico (C18:3) 6,9 

Ácido araquidónico (C20:0) 1,9 

Ácido lenhocérico (C24:0) 0,6 

Ácidos gordos saturados 9,3 

Ácidos gordos insaturados 90,7 
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2.8 Citometria de Fluxo 

 

Todas as culturas de microalgas foram monitorizadas por citometria de fluxo, pelo que se apresenta nesta 

secção alguns fundamentos da técnica. A citometria de fluxo é uma técnica de análise quantitativa que 

permite caracterizar uma população ao nível de células individuais, quando as células intersectam um 

feixe de radiação. A intensidade dos sinais ópticos gerados pela radiação é então correlacionada com 

parâmetros estruturais ou funcionais das células [60]. Um citómetro de fluxo é composto por cinco 

elementos: fonte de radiação (lâmpada de mercúrio ou laser), uma câmara de fluxo, unidades de filtros 

ópticos (para selecção de um intervalo de comprimento de onda específico a partir duma gama espectral 

mais vasta), fotodíodos ou fotomultiplicadores para a detecção sensível e processamento de sinal, e uma 

unidade que processa os dados recolhidos – Figura 2.7 [61]. 

 

Figura 2.7 – (A) Representação esquemática de uma câmara de fluxo; (B) Diagrama óptico do 
citómetro de fluxo utilizado no LNEG, FACScalibur. Retirado de Lopes da Silva (2004 e 2006) [61] 

e [62], respectivamente. 

 

A suspensão celular a analisar é injectada, no seio de uma solução tampão salina (sheat fluid), e 

atravessa a câmara onde se dá a passagem célula a célula através do feixe de radiação, perpendicular 

ao fluxo [61]. O feixe de radiação de excitação ao interceptar a célula na câmara, sofre dispersão e é 

convertida em sinais e reconhecida pelos sensores. A velocidade de escoamento do fluido de 

revestimento (solução tampão) é superior à da amostra e é ajustável, o que permite o controlo da 

espessura da solução da amostra, de maneira a que passe uma célula de cada vez. Assim, podem ser 

detectadas até 100000 células por análise, em poucos minutos. 

Sempre que o feixe de radiação intercepta uma célula na câmara de fluxo, sofre dispersão na direcção 

frontal (forward scatter ou FS) e lateral (side scatter ou SS). A radiação assim dispersa é detectada 

directamente por fotodíodos (dispersão frontal) ou pode ser desviada a 90º por lentes, espelhos dicróicos 

e filtros ópticos, e detectada pelos fotomultiplicadores. A fracção de radiação detectada pelos sensores 
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FS e SS revela informações importantes tais como, respectivamente, a dimensão e complexidade da 

célula. A fluorescência intrínseca de alguns compostos celulares ou resultante da adição de corantes 

fluorescentes (fluorocromos) também é detectada pelos fotomultiplicadores (detectores de fluorescência 

FL1, FL2, FL3 e FL4), fornecendo informação adicional sobre a estrutura ou funcionalidade da célula (ex: 

clorofilas, NADPH, ácido nucleicos, lípidos, proteínas, actividade enzimática, etc.). Assim, é possível 

separar as células em subpopulações, dadas as suas diferentes funcionalidades. Os citómetros mais 

sofisticados podem possuir até 16 detectores em simultâneo (radiação dispersa e fluorescente), o que 

permite analisar múltiplas possibilidades de características e/ou componentes celulares [60], [61]. 

A citometria de fluxo permite diferenciar a viabilidade de uma célula individual através do fluocromo iodeto 

de propídio (PI) [61]. Este corante liga-se às cadeias de ADN mas não consegue atravessar uma 

membrana citoplasmática saudável. Deste modo é possível distinguir duas subpopulações de uma 

determinada população, onde as células não viáveis possuem uma membrana despolarizada, ou seja 

permeabilizada, ficando coradas pelo PI. As células coradas emitem uma fluorescência de cor vermelha, 

enquanto as células viáveis não emitem qualquer fluorescência [61]. Este método permite também 

determinar o conteúdo em lípidos de uma célula, tratando-se de uma informação crucial na produção de 

biodiesel. O corante utilizado nesta análise é o Nile Red (NR) [62, 63], um composto lipofílico que se liga 

aos lípidos celulares emitindo fluorescência vermelha e amarela. A fluorescência vermelha é obtida da 

associação do NR aos lípidos polares, essencialmente presentes na membrana citoplasmática, enquanto 

a fluorescência amarela aos lípidos neutros, nomeadamente de reservas lipídicas intracelulares [62]. Por 

fim, é determinado quantitativamente o teor dos lípidos presentes nas células, através de uma correlação 

linear entre o teor de lípidos e a intensidade da fluorescência.  

A utilização da citometria de fluxo multiparamétrica na monitorização de bioprocessos microbiológicos é, 

portanto, de grande interesse. Esta tecnologia dá informação de vários parâmetros e funcionalidades 

celulares em simultâneo, possibilitando, por exemplo, a correcção de algumas condições operacionais 

durante a evolução de um bioprocesso, melhorando o seu rendimento global. 
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3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Microrganismo 

 

A microalga usada neste estudo foi a estirpe 25 de Chlorella protothecoides, da UTEX Collection (Texas 

University of Austin, USA). As culturas autotróficas são mantidas em meio líquido MCV, enquanto as 

culturas heterotróficas são mantidas em meio MCS (composição dos meios descritos no subcapítulo 3.2). 

De forma a preservar a viabilidade da microalga, as culturas são repicadas regularmente. 

 

3.2 Composição dos meios 

 

 Meio autotrófico 3.2.1

 

O cultivo autotrófico de Chlorella foi feito em meio inorgânico completo (MCV), cuja composição se 

encontra na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Composição do meio MCV. 

Fórmula química Composto Concentração 

KNO3 Nitrato de potássio 1,25 g/L 

KH2PO4 Dihidrogenofosfato de potássio 1,25 g/L 

MgSO4.7H2O Sulfato de magnésio heptahidratado 1,0 g/L 

CaCl2.2H2O Cloreto de cálcio dihidratado 0,11 g/L 

NaHCO3 Bicarbonato de sódio 0,5 g/L 

FeEDTA.3H2O Ácido etilenodiamino tetra-acético de ferro trihidratado 0,1 mg/L 

  Solução de microelementos  1 mL/L 

 

Os compostos KH2PO4 e NaHCO3 têm de ser esterilizados à parte dos outros componentes do meio. A 

solução de microelementos é constituída pelos compostos representados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Composição da Solução de Microelementos. 

Fórmula química Composto Concentração 

H3BO3 Ácido bórico 2,86 g/L 

MnSO4.H2O Sulfato de manganês hidratado 1,54 g/L 

ZnSO4.7H2O Sulfato de zinco heptahidratado 220 mg/L 

CuSO4 Sulfato de cobre 50 mg/L 

Na2MoO4.2H2O Molibdato de sódio dihidratado 60 mg/L 

CoCl2.6H2O Cloreto de cobalto hexahidratado 80 mg/L 
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 Meio heterotrófico 3.2.2

 

Para o cultivo heterotrófico de Chlorella protothecoides foi usado um meio orgânico simples (MCS), 

discriminado na Tabela 3.3. Após a sua preparação o pH foi ajustado a 7,2 com a adição de NaOH. 

Tabela 3.3 – Composição do meio MCS. 

Nutriente Concentração 

Dextrose monohidratada 20 g/L 

Extracto de levedura 5 g/L 

Sal do mar 2,3 g/L* 

* 77 mL água do mar / L (considerando [sal]mar=30g/L) 

 

3.3 Preparação do inóculo  

 

 Inóculo autotrófico  3.3.1

 

A cultura autotrófica de Chlorella foi mantida em meio inorgânico MCV, em frascos de 1 L de volume 

contendo cerca de 900 mL de cultura (Figura 3.1), e repicada a cada dois meses. Os frascos e o meio 

foram previamente esterilizados na autoclave (a 121ºC e 2 bar durante 20 minutos), de forma a garantir o 

crescimento do inóculo em condições estéreis. Cada nova cultura é constituída por 50 mL da cultura mãe 

e o restante volume com meio de cultura MCV. Estas culturas inóculo foram mantidas a uma iluminância 

constante de 2 klx, medida com o leitor Lux Meter (PHYWE), e a um arejamento entre 1 e 4 L/min. 

Adicionou-se com regularidade meio fresco MCV aos frascos em condições estéreis. 

 

Figura 3.1 – Crescimento do inóculo autotrófico. 
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 Inóculo heterotrófico 3.3.2

 

Os inóculos heterotróficos foram preparados em erlenmeyers de 1 L de volume com 5 mL de pré-inóculo 

(Chlorela protothecoides heterotrófica conservada no banco de algas heterotrófico) e 300 mL de meio 

orgânico MCS. Tal como na cultura autotrófica, foram tomadas as medidas necessárias para manter a 

esterilidade do processo, esterilizando previamente o meio e todos os materiais utilizados no 

manuseamento na autoclave às mesmas condições descritas no subcapítulo anterior. Os balões 

contendo a cultura foram mantidos no escuro, na incubadora a temperatura e agitação constantes, de 

28ºC e 150 rpm, respectivamente (Figura 3.2). O crescimento do inóculo não excedeu os 4 dias. No final 

do crescimento foi utilizado um volume pequeno para repicagem da cultura, para o banco de algas 

heterotrófico, em erlenmeyers de 100 mL. 

 

Figura 3.2 – Crescimento do inóculo heterotrófico na incubadora. 

 

3.4 Cultivo de Chlorella protothecoides 

 

 Cultivo autotrófico 3.4.1

 

Para o crescimento fotossintético de Chlorella protothecoides, o cultivo foi feito em fotobiorreactores flat-

plate (também denominado VAP de vertical alveolar panel) de acrílico com uma altura, largura e 

espessura de 173, 13 e 1,2 cm, respectivamente (2,6 L volume de trabalho). O fotobiorreactor foi 

construído com 4 alvéolos e tem uma razão de superfície iluminada / volume igual a 166 m-1. A Figura 3.3 

esquematiza a estrutura do fotobiorreactor utilizado no cultivo experimental. O arejamento e agitação são 

realizados por meio de um sistema air-lift, com dois injectores de ar na base do flat-plate, em alvéolos 

alternados. As bolhas que entram no sistema fazem agitar a suspensão celular não deixando que haja 

deposição de células na parede e base do fotobiorreactor. O cultivo de Chlorella nestes fotobiorreactores 

foi sujeito a iluminação artificial contínua, proveniente de 4 lâmpadas tubulares brancas fluorescentes 
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(Philips, 58W), montadas num suporte à volta dos mesmos (ver Figura 3.3 B). O meio MCV do cultivo foi 

previamente esterilizado, a 121ºC e 2 bar durante 20 minutos. A introdução do meio e do inóculo dentro 

do fotobiorreactor é feita por um orifício no topo deste, onde durante o ensaio foi colocado o eléctrodo 

galvânico SZ12T, pertencente ao analisador Consort Multi-parameter C3021, para leitura de O2 dissolvido 

e temperatura.  

 

Figura 3.3 – (A) Esquema do fotobiorreactor flat-plate. (1- Suspensão celular; 2- Entrada de ar; 3- 
Saída de ar; 4- Saída de amostra para análise 5- Eléctrodo de O2 dissolvido e temperatura); (B) 

Fotografia do fotobiorreactor utilizado no ensaio.  

 

 Cultivo heterotrófico 3.4.2

 

O crescimento heterotrófico de Chlorella protothecoides foi realizado em condições estéreis, num 

fermentador Setric Genie Industriel (SGI Set 002) com um volume total de 2 litros. Trata-se de um reactor 

razoavelmente sofisticado com capacidade de controlar vários parâmetros, por intermédio de um 

controlador SGI (Set 20B Nº1) que o acompanha. A Figura 3.4 apresenta o fermentador utilizado no 

cultivo heterotrófico em esquema e em fotografia. 
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Figura 3.4 – (A) Esquema do fermentador (Nota: Não estão representados na figura a resistência eléctrica e o 
sistema de refrigeração); (B) Fotografia do fermentador utilizado no ensaio. 

O arejamento do fermentador é realizado através de um tubo de injecção de ar que desemboca por baixo 

das pás do agitador. A esterilidade do ar à entrada e à saída é garantida por dois filtros de ar (filtros de 

algodão). Uma vez que os ensaios heterotróficos foram concretizados em regime semi-contínuo, o 

fermentador possui uma entrada de alimentação. O controlador, SGI Setric Genie Industriel, permite ler e 

controlar alguns parâmetros operacionais ao longo do ensaio, nomeadamente a temperatura, o pH, a 

agitação e o oxigénio dissolvido. A temperatura do meio é lida por intermédio do termopar, e o seu valor 

controlado através de um set-point previamente estabelecido no controlador. Se a temperatura no meio 

for diferente à definida no set-point, o controlador actuará de forma a ficar com a temperatura requerida, 

podendo executá-lo de duas formas: para uma temperatura inferior à do set-point, é ligada a resistência 

eléctrica; para uma temperatura superior, é activada a corrente de refrigeração que passa num 

permutador de calor (tubo de aço inox em forma de “U”). Relativamente ao pH do meio, a sua leitura é 

feita por um eléctrodo de InPro 3030/225 (METTLER-TOLEDO, Suíça), com um sistema de controlo 

idêntico ao da temperatura. É definido um set-point de pH no controlador, e se o valor lido for diferente o 

controlador irá actuar, adicionando ácido (2N HCl) ou base (2N NaOH) no meio, para um pH mais alto ou 

baixo, respectivamente. O ácido e base são adicionados no fermentador com o auxílio de bombas 

peristálticas. A agitação no fermentador é realizada por um agitador do tipo flat-blade turbine (4 lâminas 

planas), com uma velocidade máxima de 900 rpm. A velocidade de agitação não deve ser muito alta, 

caso contrário a elevada tensão de corte pode danificar as células microalgais. O controlador é 

programado para um set-point de rotações por minuto, e este parâmetro operacional não depende 

directamente das condições do meio. No entanto, o actuador da velocidade do agitador depende do O2 

dissolvido no meio. A sua leitura no fermentador é realizada por um eléctrodo polarográfico de oxigénio 

InPro 3030/325 (METTLER-TOLEDO, Suíça), e o seu set-point definido no controlador corresponde ao 

valor mínimo admitido. Se o valor do oxigénio dissolvido for inferior ao estipulado, então o controlador irá 

actuar no agitador, aumentando a velocidade de rotação. Para além de toda esta instrumentação, o 

fermentador detém, de forma análoga ao fotobiorreactor, um ponto de amostragem do caldo fermentativo. 
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Para iniciar a fermentação, o fermentador foi devidamente lavado com ácido acético e água destilada. Os 

eléctrodos de oxigénio e pH foram ligados ao controlador e calibrados (eléctrodo de O2 necessita de ser 

ligado à corrente, colocado em água, durante cerca de 8 horas antes de calibrar, para polarizar). À parte 

foram preparadas soluções de HCl 2M e NaOH 2M, e colocadas em frascos próprios. Como a 

fermentação foi em regime semi-contínuo foi também necessário preparar uma solução de realimentação, 

com 100 mL de solução de glucose concentrada (26g / 100mL) num balão erlenmeyer com tubuladura. O 

fermentador é realimentado uma só vez durante o ensaio. A introdução do feed é efectuada por pulso e é 

realizada quando a concentração de glucose no cultivo for próxima de zero. Dentro do fermentador foi 

introduzido meio MCS, com 500 µL de anti-espuma PPG. Colocou-se tudo na autoclave, e deixou-se 

esterilizar durante 30 minutos a 121ºC e 2 bar. Após o arrefecimento e nova polarização do eléctrodo de 

oxigénio foi realizada a inoculação (operação feita à chama). O inóculo é introduzido num balão 

previamente conectado ao fermentador, e bombeado com o auxílio de uma bomba peristáltica. Ao inóculo 

foi adicionado água estéril de forma a perfazer o volume total pretendido. Por fim adicionou-se 1 mL de 

solução de 3 antibióticos (5 mg/L cloranfenicol, 62 mg/L penicilina e 100 mg/L estreptomicina) por litro de 

meio, esterilizada por filtração, usando uma seringa com agulha estéril.  

 

3.5 Cultivo em Simbiose  

 

De modo a estudar o efeito simbiótico entre as culturas auto e heterotróficas de Chlorella protothecoides 

foram realizados dois ensaios num circuito fechado em modo loop. Isto significa que as correntes 

gasosas estavam ligadas entre os dois cultivos (corrente de ar à saída do fermentador corresponde à 

corrente de ar à entrada do fotobiorreactor, e vice-versa) – Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Esquema do troço gasoso da simbiose.  
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Existem duas correntes de entrada de ar comprimido, ambas conectadas próximo da entrada de cada 

reactor. Após a inserção de ar dentro do circuito até ao caudal desejado, as correntes de ar comprimido 

foram fechadas durante o processo simbiótico, e apenas se voltaram a abrir em duas situações: para 

acerto de caudal (quando há perdas no manuseamento da operação) ou para aumentar o teor de 

oxigénio dissolvido no fermentador (nesta ocasião ocorre purga do sistema pela corrente onde se efectua 

a leitura da composição da corrente de gases em O2 e CO2). A circulação do ar dentro do troço foi feita a 

caudal constante, vencendo as forças de pressão com o auxílio de uma bomba de vácuo de diafragma. A 

corrente gasosa que sai do fotobiorreactor passa por um condensador para diminuir as perdas de água 

por evaporação. Ainda assim foi necessário adicionar água destilada com regularidade para manter 

constante o nível do líquido dentro do VAP. 

Os dois ensaios simbióticos foram levados a cabo em diferentes condições operacionais, visando-se no 

segundo uma optimização do processo. Realizaram-se ainda cultivos em reactores controlo, sem o efeito 

simbiótico. Nos dois casos, o arejamento foi feito por ar comprimido, e o caudal controlado por um 

rotâmetro. As condições de cultivo definidas para cada ensaio estão descritas nas Tabelas 3.4 e 3.5. 

Tabela 3.4 – Condições de cultivo autotrófico. 

 
Cultivo autotrófico - fotobiorreactor 

 
Controlo Simbiose I Simbiose II 

Nº fotobiorreactores (em paralelo) 1 1 2 

Volume total (mL) 2700 2600 5300 

Volume meio MCV (mL) 1800 1733,3 3400 

Volume de inóculo (mL) 900 866,7 1900 

Razão de inoculação (% volume) 33,3 33,3 35,8 

Fluxo volumétrico de ar / VAP (vvm) 0,5 0,5 0,25 

Iluminância (klx) 6,0 6,0 
1) 6,0 * 

2) 10,3 ** 

* o primeiro terço do ensaio; ** o restante tempo (cultura mais concentrada). 

 

Tabela 3.5 – Condições de cultivo heterotrófico. A temperatura, o pH e a velocidade de agitação foram 
controlados respectivamente a 28,2ºC, 6,55 e 460 rpm, e o valor mínimo de oxigénio dissolvido foi de 

50%. 

 
Cultivo heterotrófico - fermentador 

 
Controlo Simbiose I Simbiose II 

Volume total (mL) 1300 1300 1300 

Volume meio MCS (mL) 1000 1000 1000 

Volume de inóculo (mL) 300 200 100 

Volume de água estéril (mL) - 100 200 

Razão de inoculação (% volume) 23,1 15,4 7,7 

Caudal volumétrico de ar (vvm) 1,0 1,0 1,0 
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No cultivo autotrófico foi registado ao longo do ensaio experimental a concentração de oxigénio dissolvido 

e temperatura, e foram recolhidas amostras (10 a 15 mL de volume) para analisar o crescimento da 

cultura, medir o pH (Series inoLab, WTW), determinar o consumo de nitratos, o conteúdo em lípidos na 

biomassa, a viabilidade celular, e ainda para observação microscópica, de modo a verificar a aparência 

da cultura e identificar possíveis contaminações. No cultivo heterotrófico, para além da monotorização da 

cultura pelo controlador, onde podemos registar as rotações do agitador, a temperatura, o pH e o oxigénio 

dissolvido, foram realizadas amostragens durante a experiência (5 a 15 mL de volume), analisando a 

concentração celular, o consumo de glucose e azoto total, a viabilidade celular, o conteúdo em lípidos, e 

para observação microscópica. Além das análises feitas à suspensão celular, foi também medida a 

composição da corrente de gases em O2 e CO2 à entrada e à saída de cada reactor, através de um 

analisador de gases Servomex MiniMP 5200 (CO2 – analisador infravermelho, precisão de ±0.01% em 

ambiente controlado; O2 - analisador paramagnético, precisão de ±0.02% em ambiente controlado) e o 

respectivo caudal volumétrico de ar (AALBORG GFM17). A leitura do caudal e composição da corrente 

gasosa no ensaio simbiótico é realizada conforme esquematizado na Figura 3.5, fechando o troço 

“principal” com uma pinça para todo o ar passar pelo aparelho. A Figura 3.6 mostra a montagem do 

circuito, realizado nas instalações do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 

 

Figura 3.6 – Montagem do circuito simbiótico para cultivo de Chlorella protothecoides. 
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3.6 Correlação entre a fluorescência obtida por citometria de fluxo e o teor de 

ácidos gordos nas células 

 

Para além do ensaio simbiótico foi estudado o crescimento heterotrófico de Chlorella protothecoides, 

visando correlacionar parâmetros analisados durante o crescimento, nomeadamente o estabelecimento 

da relação entre a fluorescência com NR e ácidos gordos totais. O ensaio decorreu durante 84 horas, em 

balões de erlenmeyers com 1 L de capacidade e munidos de anteparas, promovendo uma melhor 

agitação pelo aumento da turbulência no meio, e rolhas de algodão, para assegurar a renovação de ar. 

Foi preparado para cada balão 200 mL de meio MCS, para um total de 21 balões. Após a inoculação com 

10 mL de suspensão de Chlorella heterotrófica (preparação do inóculo descrito no subcapítulo 3.2.2), os 

erlenmeyers foram colocados na incubadora sem iluminação, a 28ºC e 150 rpm. A cada 12 horas foram 

retirados 3 balões e realizaram-se análises dos mesmos – concentração celular, teor lipídico e citometria 

de fluxo. 

 

Figura 3.7 – Balões do ensaio de obtenção de correlação %AG vs fluorescência de NR na incubadora. 

 

3.7 Crescimento autotrófico de Chlorella protothecoides em coluna de bolhas 

 

No início do presente trabalho foi testada uma metodologia que envolvia o crescimento de C. 

protothecoides em coluna de bolhas, visando aumentar a quantidade de biomassa e lípidos produzidos. O 

método demonstrou várias adversidades experimentais (sucessivas contaminações, duração demasiado 

longa do ensaio, etc.) levando à sua suspensão. No entanto, parte do ensaio realizado foi aproveitado 

para estudar a cinética de crescimento da microalga por citometria de fluxo, nomeadamente em cultivo 

autotrófico. 

O ensaio decorreu durante 5 dias, em coluna de bolhas com 900 mL de capacidade. Foram preparados 

810 mL de meio MCV e 90 mL de inóculo de Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico (preparação 

do inóculo descrito no subcapítulo 3.2.1). A coluna de bolhas foi colocada num aquário com água a 28ºC 
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e alvo de iluminação artificial contínua (2,5 a 5,0 klx). A cultura foi arejada a 1 vvm. A cada 24 horas 

efectuou-se uma amostragem e realizaram-se análises por intermédio do citómetro de fluxo. 

3.8 Métodos analíticos 

 

 Análise do crescimento 3.8.1

 

3.8.1.1 Método do peso seco 

 

O crescimento de Chlorella protothecoides foi estudado através da determinação de peso seco, onde se 

filtrou um volume rigoroso (3 a 5 mL) de cultura em filtros de fibra de vidro (Whatman, 47mm, poros 0,45 

µm), previamente tarados e secos em estufa (100ºC durante 18 horas). Após a filtração, os filtros foram 

de novo secos em estufa (100ºC durante 18 horas) e depois mantidos no exsicador até serem pesados 

(arrefecimento até à temperatura ambiente). O peso seco da biomassa foi obtido por subtracção do peso 

do filtro ao peso final.  

3.8.1.2 Método espectrofotométrico 

 

A determinação do crescimento foi também realizada pelo método espectrofotométrico através da 

absorvância a 540nm, dado existir uma correlação directa entre a absorvância e o peso seco [57]. Foi 

medida a absorvância das culturas a partir de 1 mL da suspensão celular usando água destilada como 

branco num espectrofotómetro visível Thermo Spetronic génesis 20 (THERMO SCIENTIFIC, Estados 

Unidos). 

 

 Determinação de glucose 3.8.2

 

A glucose contida no meio da cultura heterotrófica foi analisada no sobrenadante obtido da suspensão 

celular filtrada, pelo método do ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) para determinação de concentrações em 

açúcares redutores [58]. A cada 0,5 mL de volume de amostra (previamente diluída para estar na gama 

da curva de calibração) adicionou-se 0,5 mL de reagente de DNS. Depois de ir ao vortex, a mistura foi 

colocada em banho-maria com água a 100ºC durante 5 minutos, deixou-se arrefecer até à temperatura 

ambiente e foi adicionado 5 mL de água destilada. A medição da absorvância foi efectuada a 540nm no 

espectrofotómetro Thermo Spetronicgénesis 20 (THERMO SCIENTIFIC, Estados Unidos), em células de 

1 cm de percurso óptico. Prepararam-se também soluções padrão de glucose em água destilada, com 

concentrações entre 0,075 e 1,5 g.L-1 de glucose para a realização da curva de calibração a usar na 

posterior determinação da concentração de glucose nas amostras. A curva de calibração encontra-se 

apresentada no Anexo II. 
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 Determinação de nitratos 3.8.3

 

Para a determinação dos nitratos contidos no meio inorgânico de cultivo de Chlorella protothecoides, foi 

utilizado o método da American Public Health Association baseado na espectrofotometria no ultravioleta 

[59]. O sobrenadante obtido por filtração foi diluído entre 10 a 50 vezes usando água sem nitratos (água 

Milipore) para que não haja interferência, adicionou-se 1 mL HCl 1M e por fim agitou-se no vortex. A 

leitura da absorvância foi feita no espectrofotómetro ultravioleta de feixe duplo U-2000 Spetrophotometer 

(HITACHI), contra água Millipore, em cuvetes de quartzo, com 1 cm de percurso óptico, nos 

comprimentos de onda 220nm e 275nm. A medição da absorção de UV a 220 nm permite uma 

determinação rápida de NO3
-. No entanto, a matéria orgânica dissolvida também pode ser lida nesse 

mesmo comprimento de onda, assim como a 275 nm. Uma vez que o nitrato não absorve a 275 nm, a 

medição feita neste comprimento de onda foi usada para corrigir o seu valor. Para a determinação da 

absorvância de NO3
- utilizou-se a equação seguinte [59]: 

       
      (      )        (      )    [2.1] 

Prepararam-se também soluções padrão de nitrato em água Milipore, com concentrações entre 0,2 e 7,0 

mg.L-1 de nitrato para a realização da curva de calibração a usar na posterior determinação da 

concentração de NO3
- nas amostras. A curva de calibração encontra-se apresentada no Anexo III. 

 

 Determinação de azoto total 3.8.4

 

A quantidade de azoto total no meio de cultivo heterotrófico foi determinada no sobrenadante obtido da 

filtração utilizando o kit Spectraquant Nitrogen (total) Cell Test (MERCK, Alemanha). Foi colocado em 

cada tubo de fundo plano 1 mL de amostra já diluída com 9 mL de água destilada. Após a adição dos 2 

primeiros reagentes do kit e aquecimento no forno digestor a 100ºC durante 60 minutos, foi adicionado (já 

à temperatura ambiente) 1 mL do seu conteúdo a um tubo do kit mais o terceiro reagente, deixando reagir 

por 10 minutos. Por fim a absorvância foi medida a 340nm no espectrofotómetro ultravioleta U-2000 

Spetrophotometer (HITACHI), numa cuvete 1 cm de quartzo, contra um branco preparado num tubo do kit 

à semelhança das amostras, mas com água destilada. 

 

 Determinação do teor lipídico e viabilidade celular 3.8.5

 

As análises de citometria de fluxo foram processadas pelo citómetro de fluxo BD FACSCalibur (Becton-

Dickinson Instruments, Bélgica). As amostras de Chlorella protothecoides, provenientes tanto de culturas 

auto como heterotróficas, seguiram o mesmo procedimento. Inicialmente, as amostras foram sonicadas, 

em banho de ultrassons não destrutivos durante 10 segundos, de maneira a desagregar as células da 
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microalga. Em seguida ajustou-se a concentração de cada amostra por diluição com tampão PBS 

(phosphate buffered saline), para um volume total de 0,5 mL, de modo a que o número de eventos por 

segundo fosse entre 250 a 300. A percentagem de células não viáveis foi obtida através da fluorescência 

emitida pelas células coradas com PI (Invitrogen, Carlsbad, EUA). A 0,5 mL de amostra diluída com PBS, 

foram adicionados 2,5 μL de solução de trabalho de PI, com uma concentração de 1 mg/mL. A análise do 

conteúdo em lípidos foi realizada através da quantificação da fluorescência das células coradas com o 

fluorocromo Nile Red (NR) (Riedel de Haen, Buchs SG, Suíça), 5 μL da solução-trabalho de NR (0,033 

mg/mL de acetona) foram adicionados a 0,5 mL de amostra diluída com PBS. A mistura foi agitada 

vigorosamente e incubada durante 2 minutos, a 37°C no escuro. Como já foi referido anteriormente, o NR 

consegue diferenciar lípidos polares dos neutros, emitindo fluorescência em diferentes comprimentos de 

onda. A fluorescência da associação do NR aos lípidos polares é detectada em FL3, a 670 nm 

(fluorescência vermelha), e a associação aos lípidos neutros é detectada em FL2, a 285 nm 

(fluorescência amarela). Células não coradas foram utilizadas como controlo, medindo a sua 

autofluorescência em FL2 e FL3 (AF2 e AF3, respectivamente). Todas as análises definiram o mesmo 

valor de autofluorescência pré-fixado. A fluorescência total (ou normalizada) correspondente ao teor de 

lípidos total foi determinada pela soma das razões FL2/AF2 e FL3/AF3. 

Além das análises realizadas com corantes, foram monitorizadas por citometria de fluxo outras 

características, como a dimensão e complexidade das células, por detecção da radiação dispersa, e 

clorofila (cultura autotrófica), por autofluorescência [63]. Os dados obtidos por citometria de fluxo foram 

processados através do programa CellQuestPro, e analisados através do software Win MDI (versão 2.9). 

 

 Análise de ácidos gordos 3.8.6

 

A composição em ácidos gordos (como ésteres metílicos) da Chlorella protothecoides foi analisada por 

cromatografia em fase gasosa (GC). Os ácidos gordos foram transesterificados pelo método de Lepage e 

Roy [64] com algumas modificações para análise por CG. A uma amostra de biomassa previamente 

moída (100 mg) foram adicionados 2 mL de uma mistura metanol / cloreto de acetilo (95:5 v/v) e 0,2 mL 

de solução de padrão interno – ácido heptadecanóico em éter de petróleo 60-80ºC (5 mg/mL). A mistura 

foi selada num frasco sob atmosfera de azoto e ao abrigo da luz, e aquecida a 80ºC durante 1 hora. Após 

arrefecimento até à temperatura ambiente, adicionaram-se 2 mL de n-heptano para extracção dos ésteres 

metílicos e 1 mL de água destilada para facilitar a separação das fases, esperando 15 minutos para que a 

extracção ocorra. A camada superior (fase heptanóica) contendo os ésteres metílicos foi recuperada e 

filtrada através de um filtro de algodão com sulfato de sódio anidro (para secagem), sendo recolhida num 

recipiente (vial) em atmosfera de azoto. As amostras foram analisadas num cromatógrafo em fase gasosa 

CP-3800 GC (Varian, EUA), equipado com um detector de ionização de chama [65]. A separação foi 

realizada numa coluna capilar Supelcowax 10 de 30 m de comprimento, 0,32 mm de diâmetro interno e 
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0,25 µm de espessura do filme, com o hélio como gás transportador, a um caudal de 0,9 ml / min. A 

temperatura da coluna foi programada para um valor inicial de 200°C durante 20 min, aumentando 20°C / 

min até 220°C, e mantida durante 14 min à temperatura final. As temperaturas do injector (razão de 

separação 1:50) e do detector foram mantidas a 250ºC. A identificação dos picos foi efectuada por 

comparação dos tempos de retenção obtidos com a mistura padrão de ésteres de ácidos gordos FAME 

Mix RM-6 da Supelco (EUA).  

 

 Análise de lípidos totais – Extracção de Soxhlet 3.8.7

 

Para além da determinação do teor lipídico por citometria de fluxo, foi também utilizado o método por 

extracção de Soxhlet adaptado de [66] para o estudo do crescimento heterotrófico de Chlorella 

protothecoides em erlenmeyers. Foram pesados entre 0,6 e 1,0 g de biomassa (moída num moinho de 

bolas vibratório Retsch MM400 durante 3 min e 50 seg a uma frequência de 25 vibrações por segundo) 

para um cartucho de celulose e colocado no aparelho de Soxhlet (balão, coluna e condensador). Ao 

balão, previamente tarado (após secagem em estufa a 100ºC durante 12 horas), adicionou-se 100 mL de 

hexano e iniciou-se o processo de extracção com uma duração de 10 horas (com paragem a meio para 

remexer a biomassa). No final da extracção evaporou-se todo o hexano do balão no rotavapor e colocou-

se em estufa a 60ºC durante 1 hora. Após o período de arrefecimento, em exsicador, o balão com os 

lípidos foi pesado, tendo-se determinado depois o teor de lípidos na biomassa. 

 

3.9 Parâmetros cinéticos 

 

 Taxa específica de crescimento 3.9.1

 

A taxa específica de crescimento (µ) foi determinada a partir dos gráficos que representam o logaritmo 

natural da concentração de biomassa seca em função do tempo. Seleccionaram-se os pontos 

correspondentes à fase exponencial de crescimento da microalga e realizou-se a regressão linear de 

maneira a obter a correlação entre os pontos. O declive da recta corresponde então à taxa específica de 

crescimento, de acordo com a equação 

                   [2.2] 

ln X – logaritmo natural da concentração de biomassa; 

ln X0 – logaritmo natural da concentração de biomassa no início da fase de crescimento exponencial; 

µ - taxa específica de crescimento (h-1); 
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t – tempo (h). 

 Produtividade volumétrica 3.9.2

 

A produtividade diferencial (ou parcial) em biomassa (Px dif) foi determinada através da função 

Regime batch:                 
     

(     )

 
 (     )

      [2.3] 

Regime semi-contínuo:                         
          
(     )

 
 (     )

       [2.4] 

PX dif – produtividade diferencial em biomassa (g/(L.h)); 

mf; mi – biomassa final e inicial, respectivamente (g); 

mret – biomassa retirada (g); 

Vf; Vi – volume final e inicial, respectivamente (L); 

tf; ti – tempo final e inicial, respectivamente (h). 

As equações [2.3] e [2.4] foram aplicadas para tempos parciais de ensaio. Relativamente à produtividade 

total (ou acumulada) em biomassa (Px tot), foi calculada pela equação 

Regime batch:                 
     

    
       [2.5] 

Regime semi-contínuo:                         
          

(       )  
       [2.6] 

PX tot – produtividade total em biomassa (g/(L.h)); 

mf; mi – biomassa total final e inicial, respectivamente (g); 

mret – biomassa total retirada (g); 

Vf – volume final no fermentador (L); 

Vret – volume total purgado (L); 

t – duração do ensaio (h). 

 

A produtividade em ácidos gordos (PAG) foi determinada pela equação 

                   [2.7] 

%AG – teor em ácidos gordos da biomassa total (%). 
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 Taxa de consumo de substrato 3.9.3

 

A taxa média de consumo de substrato foi calculada pela expressão 

Regime batch:             
     

   
        [2.8] 

Regime semi-contínuo:           
         

   
       [2.9] 

rS – taxa média de consumo de substrato (g/(L.h)); 

mi; mf – massa de substrato final e inicial, respectivamente (g); 

mad – massa de substrato adicionado no feed (g); 

V – volume de cultura (flutuações desprezadas) (L); 

t – duração do ensaio (h). 

O pulso de alimentação foi efectuado quando a massa de substrato no biorreactor era quase nula, logo a 

concentração de substrato purgada foi desprezada. 

 

 Rendimento 3.9.4

 

O rendimento do produto obtido (biomassa ou ácidos gordos) em função do substrato consumido foi 

determinado através da função 

     
  

  
       [2.10] 

YP/S – rendimento do produto obtido em relação ao substrato consumido (g/g); 

PP – produtividade em biomassa ou ácidos gordos (g/(L.h)); 

rS – taxa de consumo de substrato (g/(L.h)). 
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4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Estudo da cinética de crescimento e morfologia de Chlorella protothecoides 

por citometria de fluxo 

 

 Crescimento heterotrófico 4.1.1

 

A monitorização do crescimento da microalga Chlorella protothecoides foi efectuada por citometria de 

fluxo. Através da dispersão da radiação dispersa foi possível analisar a dimensão e a complexidade das 

células, detectadas pelo detector de dispersão frontal ou FS (dimensão) e pelo detector lateral ou SS 

(complexidade). A Figura 4.1 mostra os histogramas e as observações microscópicas realizadas no 

decorrer do ensaio de calibração em cultivo heterotrófico, em balões de erlenmeyer. 

 

 

 

Figura 4.1 – I, II, III: Observações microscópicas da Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico durante as 
diferentes fases de crescimento (ampliação x1000); (A) e (B) Histogramas FS e SS, respectivamente, correspondente 

a cada fase de crescimento. 



40 
 

Durante a fase de latência (Fig. 4.1 – I) as células são maioritariamente individuais, observando-se um 

pico nos histogramas (A) e (B). No entanto, quando a cultura alcança a fase exponencial, as células estão 

em plena divisão (Fig. 4.2 – II). No histograma SS foram observados dois picos bem definidos no início da 

fase exponencial. Muito provavelmente um dos picos corresponde a células-mãe em plena divisão, com 

um elevado teor em ADN, apresentando por isso uma maior dimensão e complexidade, e o outro a 

células-filhas, apresentando menores sinais FS e SS em relação às células-mãe. No decorrer da fase 

exponencial o número de células-filhas aumenta, resultando numa diminuição do sinal FS e SS. Os seus 

perfis em FS e SS tornam-se mais alargados, quando comparados com os perfis durante a fase de 

latência, devido à heterogeneidade do tamanho e complexidade das células microalgais durante o 

crescimento exponencial. Na fase estacionária a fonte de carbono já foi consumida, pelo que o ritmo da 

divisão celular da microalga diminui, ou seja, os picos observados na fase exponencial vão-se 

transformando num único pico, embora alargado, uma vez que há menos células a dividir-se, como se 

verifica na observação microscópica (Fig. 4.1 – III, A e B). De notar que se observaram alterações nos 

perfis dos sinais de SS ao longo das várias etapas de crescimento (fase de latência, início da fase 

exponencial, final da fase exponencial, fase estacionária) que não se detectaram nos perfis dos sinais em 

FS. 

Ao longo do crescimento da Chlorella em cultivo heterotrófico verificou-se que a suspensão celular 

apresentava uma tonalidade amarelada, devido aos carotenóides presentes, sendo a luteína o principal 

responsável dessa pigmentação. A luteína é dos carotenóides mais importantes no corpo humano (ex: 

desempenha um papel fundamental na saúde ocular) e alimentos, sendo utilizado para pigmentação de 

produtos e tecidos animais, bem como para corante de alimentos, medicamentos e cosméticos [67]. A 

Figura 4.2 mostra a cor característica de uma suspensão celular de Chlorella protothecoides em cultivo 

heterotrófico. 

 

Figura 4.2 – Cultivo heterotrófico de Chlorella protothecoides. 
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 Crescimento autotrófico 4.1.2

 

Recorrendo ao mesmo software que o utilizado no crescimento heterotrófico, WinMDI, foram analisadas a 

dimensão e a complexidade das células da microalga Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico. A 

Figura 4.3 mostra os gráficos 3D de FS e SS em função do número de eventos (esta representação 

gráfica possibilita a obtenção simultânea da radiação dispersa na direcção frontal e lateral), e as 

correspondentes observações microscópicas realizadas com as amostras colhidas no decorrer do 

crescimento autotrófico, em coluna de bolhas. 

 

Figura 4.3 – Gráficos em FS/SS (3D) e observação microscópica (ampliação x1000), respectivamente, da 
Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico, durantes as diferentes fases de crescimento. 
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Analisando a Figura 4.3 de um modo geral, verifica-se que o comportamento (dimensão e complexidade 

celular) da microalga durante o crescimento em cultivo autotrófico é semelhante ao registado quando 

crescida em condições heterotróficas. Durante a fase exponencial, foram observados dois picos bem 

definidos (gráficos B e C), em contraste com o gráfico registado na fase de latência (A). Os dois picos 

correspondem provavelmente às células-filhas (pico 1), cujo número aumenta no decorrer desta fase, e 

às células em divisão celular (pico 2), que apresentam uma dimensão e complexidade maior, como se 

verifica na observação microscópica em (B) e (C). O ensaio na coluna de bolhas foi interrompido durante 

a fase exponencial, não se obtendo qualquer registo da fase estacionária. 

Ao longo do crescimento da Chlorella em condições autotróficas, a sua tonalidade verde é intensificada, 

fruto da clorofila presente nos cloroplastos e do aumento da densidade celular. O processo de 

fotossíntese é verificado através da intensificação deste pigmento. A Figura 4.4 mostra as alterações 

observadas na pigmentação ao longo de um crescimento fotossintético de Chlorella prothotecoides. 

 

 

Figura 4.4 – Visualização macroscópica do crescimento de Chlorella protothecoides no fotobiorreactor flat-plate (VAP).  
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4.2 Correlação entre a fluorescência obtida por citometria de fluxo e o teor de 

ácidos gordos nas células 

 

O ensaio tem como finalidade encontrar uma correlação entre o teor de ácidos gordos das células de 

Chlorella protothecoides e a intensidade da fluorescência, medida no citómetro, dessas mesmas células 

quando coradas pelo Nile Red (composto lipofílico). Numa fase inicial é definida a evolução do 

crescimento da microalga, e quantificada a biomassa produzida, por aplicação da correlação determinada 

entre o peso seco e a absorvância das amostras colhidas durante o ensaio (Anexo I). O perfil da 

biomassa logaritmizada permite o cálculo da taxa específica de crescimento (µ) e o respectivo coeficiente 

da correlação correspondente à parte linear do gráfico ln X versus tempo – Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – (A) Curva de crescimento da microalga C. protothecoides em balões de erlenmeyer em cultivo 
heterotrófico, concentração de biomassa (g/L) e respectivo valor logaritmizado medidos ao longo do tempo (h); 
(B) Concentração de glucose (g/L) no meio de cultivo ao longo do tempo (h). [Os valores experimentais foram 

afectados por um erro experimental que não ultrapassou 5% (n=2)]. 

 

Observa-se que a fase exponencial de crescimento ocorreu entre as 12 e as 48 horas de cultivo, a uma 

taxa específica de crescimento de 0,0777 h-1, chegando a cultura posteriormente à fase estacionária por 

limitação da fonte de carbono. A figura 4.6 apresenta a evolução da intensidade de fluorescência 
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normalizada medida com o corante NR no citómetro de fluxo, e os respectivos gráficos de densidade de 

fluorescência obtidos. 

 

 

Figura 4.6 – (A) Intensidade de fluorescência normalizada com NR ao longo do tempo de ensaio (h) [Desvio padrão 
inerente aos valores médios (n=2)]; (B) Gráficos de densidade de fluorescência obtidos às 12, 36, 60 e 84h. 

 

Observando o gráfico 4.6 (A) verifica-se que a intensidade da fluorescência diminui ligeiramente das 12 

para as 24 horas, aumentando depois progressivamente até às 60 horas. Uma vez esgotada fonte de 

carbono, observa-se um decréscimo da intensidade até ao final do ensaio (84h). Os respectivos gráficos 

de densidade apresentados em 4.6 (B) demonstram que, quando a intensidade de fluorescência do NR 

aumenta, a deslocação da população é superior em FL2 do que em FL3, indicando que o aumento do 

teor de lípidos foi à custa da produção de lípidos neutros. Este resultado é expectável, pois durante o final 

da fase exponencial, estando sujeitas a condições de limitação nutricional, as microalgas produzem 

materiais de reserva lipídicos como mecanismo de sobrevivência. 

Foi possível seguidamente estabelecer a correlação entre a intensidade da fluorescência total 

normalizada com o corante NR e o teor de ácidos gordos determinado por cromatografia gasosa (ver 

secção 3.8.6) para a microalga Chlorella protothecoides, com um bom coeficiente de correlação (R2 = 

0,9395) (Fig. 4.7). Desta forma, o teor de óleo da microalga pode ser monitorizado, em tempo real, 

através da utilização da citometria de fluxo durante o seu crescimento. Trata-se de um método mais fácil 

e rápido do que a quantificação dos ácidos gordos (como ésteres metílicos) por cromatografia gasosa, 

usualmente utilizada em ensaios com microalgas para produção de biodiesel. De facto, utilizando o 
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corante NR em associação com a citometria de fluxo, é possível obter a informação do teor de ácidos 

gordos alguns minutos após a colheita da amostra e, em função do resultado obtido, alterar as condições 

de cultivo de forma a obter-se a máxima produtividade em ácidos gordos, e colher-se a biomassa com o 

teor máximo destes compostos. Esta abordagem não é possível quando se utilizam os métodos 

tradicionais de detecção de ácidos gordos ou lípidos, já que o desfasamento entre o tempo de colheita e 

a análise não permite utilizar os resultados na optimização do processo. 

 

Figura 4.7 – Correlação linear entre a intensidade da fluorescência total normalizada com Nile Red e o teor de ácidos 
gordos pelo método de Lepage e Roy (1986) para a microalga Chlorella protothecoides [Desvio padrão inerente aos 

valores médios (n=2)]. 

 

Para além da determinação do teor de ácidos gordos, foi também utilizada a extracção de Soxhlet para 

análise do teor lipídico total, para confirmar a existência de uma relação entre as duas propriedades em 

causa. A Tabela 4.1 apresenta os resultados (em percentagem) de ácidos gordos e lípidos totais obtidos 

durante um (outro) crescimento heterotrófico de Chlorella protothecoides, em frascos agitados. 

 

Tabela 4.1 – Determinação da relação do teor de ácidos gordos em lípidos totais. 

Tempo (dias) %AG % Lípidos 
Relação 

%(AG/Lip) 
Relação 

média (%) 

2 16,92 24,74 68,4 

58,6 
3 18,50 35,66 51,9 

4 16,88 29,81 56,6 

5 15,86 27,64 57,4 

 

Verifica-se que o teor de ácidos gordos é cerca de 60% dos lípidos totais obtidos por extracção de 

Soxhlet, o que poderá corresponder à fracção saponificável dos lípidos. Os ácidos gordos são os lípidos 

com interesse para a obtenção de biodiesel, e por esse motivo falar em ácidos gordos como sendo o teor 

y = 4,3372x + 44,244 
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lipídico produzido pela microalga é uma aproximação válida ao objectivo do trabalho. Os resultados 

apresentados sobre esta temática no decorrente trabalho recorrem a esta aproximação. 
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4.3 Simbiose I 

 

O primeiro ensaio simbiótico de Chlorella protothecoides decorreu durante 160 horas (6,7 dias), tendo 

sido realizado nas condições descritas nas Tabelas 3.4 e 3.5 do anterior capítulo. 

 

 Fotobiorreactor 4.3.1

 

A figura seguinte, Figura 4.8, representa a evolução dos parâmetros medidos ao longo do 

desenvolvimento de Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico, no primeiro ensaio simbiótico. 

 

 

Figura 4.8 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura autotrófica no primeiro ensaio simbiótico. (A) 
Concentração de biomassa e NO3

- (em N), em g/L e mg/L, respectivamente [Os valores experimentais 
foram afectados por um erro experimental que não ultrapassou 5% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; 

(C) Produtividade diferencial de biomassa (média no intervalo que vai desse tempo ao anterior), g.L-1.h-1; 
(D) pH; (E) Oxigénio dissolvido na cultura; (F) Percentagem de células não viáveis.  
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Figura 4.8 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura autotrófica no primeiro ensaio simbiótico. (A) 
Concentração de biomassa e NO3

- (em N), em g/L e mg/L, respectivamente [Os valores experimentais 
foram afectados por um erro experimental que não ultrapassou 5% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; 

(C) Produtividade diferencial de biomassa (média no intervalo que vai desse tempo ao anterior), g.L-1.h-1; 
(D) pH; (E) Oxigénio dissolvido na cultura; (F) Percentagem de células não viáveis.  
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Excepcionalmente este ensaio autotrófico, devido à extensão do ensaio ser superior ao previamente 

estipulado, foi realizado em regime semi-contínuo, onde às 119,5 horas foi retirado um volume de 2 litros 

de cultura do VAP, e reposto o mesmo volume com meio MCV, de modo a repor os níveis de nitratos no 

meio. A quantificação da produção de biomassa (em peso seco) é feita por aplicação de uma correlação 

já existente no LNEG entre a absorvância e peso seco medidos durante um crescimento da microalga 

Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico (Anexo I). O crescimento foi bem sucedido, tendo-se 

obtido um máximo de 4,0 g/L de biomassa às 112,5 h, como se pode constatar no gráfico (A) da Figura 

4.8. Este valor de concentração de biomassa é o dobro do atingido por Santos et al. [49], 2 g/L ao fim de 

168 horas, numa coluna de bolhas de 900 mL também alimentada por corrente gasosa enriquecida em 

CO2. Deve-se ainda realçar a ausência de fase de latência, o que demostra uma óptima adaptação ao 

VAP, partindo de uma densidade celular baixa (0,53 g/L) e começando imediatamente a crescer a uma 

boa velocidade. Relativamente à análise de nitrato existe uma limitação deste nutriente entre as 68 e 

112,5 horas, registando-se uma ligeira desaceleração da velocidade de crescimento da cultura nos 

instantes finais, antes da adição do pulso de meio MCV. 

Analisando o gráfico (B) da Figura 4.8 constata-se um crescimento exponencial da Chlorella 

protothecoides desde o início do ensaio, com uma taxa específica de crescimento (µ) de 0,0195 h-1. Este 

valor demonstra ser um valor baixo, aquando comparado com taxas de crescimento de 0,0392 h-1 obtidas 

anteriormente em coluna de bolhas [49], embora as intensidades luminosas não sejam comparáveis. Não 

se optimizou a densidade celular do VAP em relação à quantidade de luz incidente. Teoricamente, para 

as mesmas condições experimentais, o fotobiorreactor vertical alveolar possui uma taxa de crescimento 

superior à coluna de bolhas, pois este reactor tem uma melhor agitação com bolhas de menor dimensão, 

proporcionando uma melhor transferência de massa. Após a diluição da cultura com meio fresco a 

Chlorella registou um crescimento similar ao anteriormente observado, com uma taxa específica de 

0,0201 h-1. A variação de produtividade de biomassa (Px) foi também calculada para este ensaio, 

apresentada no gráfico (C) da mesma figura. A produtividade aumenta ao longo do tempo até um máximo 

de 0,051 g/(L.h), coincidente com o topo do crescimento exponencial, começando depois a decrescer 

lentamente. É importante realçar que no final do ensaio a microalga autotrófica estava floculada, o que 

tornou inviável a medição da absorvância a 540nm, daí a diminuição da concentração de biomassa e a 

produtividade nula no último ponto. 

O gráfico (D) da Figura 4.8 descreve a variação do pH da cultura ao longo do ensaio. Nas culturas 

autotróficas em descontínuo, quando alimentadas por ar atmosférico, observa-se em geral um aumento 

do pH no meio, uma vez que o consumo de nitrato provoca a alcalinização do meio de cultivo. Além 

disso, a concentração de oxigénio aumenta, ao passo que o nível de dióxido de carbono diminui 

progressivamente à medida que o gás é consumido por uma cultura cada vez mais densa. Neste ensaio, 

a corrente gasosa de entrada enriquecida em CO2 faz com que a sua absorção no meio acidifique o 

mesmo. Ao longo do tempo a concentração de dióxido de carbono no meio aumenta, o que se traduz 
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num decréscimo do pH [68]. Após diluição da massa celular no VAP, o nível de CO2 dentro do circuito 

tornou-se excessivo, inibindo possivelmente o crescimento da cultura autotrófica. Quanto ao gráfico (E) 

da mesma figura, que representa o teor de oxigénio dissolvido no meio, verifica-se que os valores estão 

sempre acima do valor de saturação de oxigénio dissolvido em água a 25ºC (temperatura média do 

cultivo), 8,46 mg/L [69], demonstrando um aumento de O2 devido ao crescimento de biomassa microalgal. 

Foi ainda monitorizada por citometria a viabilidade celular no decorrer do ensaio, contabilizando-se no 

gráfico (F) a percentagem de células não viáveis no fotobiorreactor. Verifica-se que este valor não 

demonstra grande variabilidade e é baixo, entre os 2 e 5%. 

 

 Fermentador 4.3.2

 

O primeiro ensaio heterotrófico de Chlorella protothecoides decorreu a uma temperatura média de 28,2ºC 

e pH médio de 6,71. A ligeira diferença entre o pH médio no meio e o pré-definido no set-point (6,55) 

deve-se à bomba da solução ácida ter desferrado a meio do ensaio, deixando de existir controlo 

automático quando o valor de pH lido no controlador era superior ao definido. A partir desse ponto, o 

controlo teve que ser efectuado manualmente.  

De forma semelhante ao fotobiorreactor, o primeiro circuito simbiótico prolongou a duração do ensaio 

implicando novas condições de operação. Além do primeiro feed em glucose concentrada, efectuaram-se 

posteriormente novos pulsos de alimentação, nas condições descritas na Tabela 4.2. Uma vez que o 

fermentador trabalhou no limite da sua capacidade, foi necessário retirar em vários momentos fracções 

do volume do meio de cultura. 

 
Tabela 4.2 – Dados dos pulsos de alimentação realizados no fermentador ao longo do primeiro ensaio simbiótico. 

Tempo (h) Feed Conc. no feed (g/L) Vol. adic. (mL) Vol. purgado (mL) 

47,0 Glucose 260 100 100 

71,0 Glucose; Ext. Levedura 26; 6,5 200 250 

91,5 Glucose; Ext. Levedura 26; 6,5 300 400 

119,0 Glucose; Ext. Levedura 260; 65 25 - 

142,5 Glucose; Ext. Levedura 260; 65 25 - 

 

 

A figura seguinte, Figura 4.9, representa a evolução dos parâmetros medidos ao longo do 

desenvolvimento de Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico, no primeiro ensaio simbiótico. 
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Figura 4.9 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura heterotrófica no primeiro ensaio simbiótico. Ao 
longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e glucose, em g/L, e 

azoto total, em mg/L [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 15% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-1.h-1; (D) 
Agitação fornecida, em rpm, e oxigénio dissolvido na cultura (pontos sobre o eixo horizontal correspondem 

aos instantes de adição de ar ao sistema); (E) Percentagem de células não viáveis. 
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Figura 4.9 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura heterotrófica no primeiro ensaio simbiótico. Ao 
longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e glucose, em g/L, e 

azoto total, em mg/L [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 15% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-1.h-1; (D) 
Agitação fornecida, em rpm, e oxigénio dissolvido na cultura (pontos sobre o eixo horizontal correspondem 

aos instantes de adição de ar ao sistema); (E) Percentagem de células não viáveis. 

 

Pela observação do gráfico (A) da Figura 4.9, constata-se que o crescimento da Chlorella em cultivo 

heterotrófico foi bem sucedido, atingindo uma concentração máxima de biomassa no fermentador perto 

dos 17 g/L. Trata-se um valor bastante acima do atingido por Santos et al. [49] em coluna de bolhas com 

900 mL igualmente alimentada por corrente gasosa enriquecida em O2 (7 g/L ao fim de 168 horas). A 

adaptação das células do pré-inóculo na fermentação foi boa, desde o início do ensaio que cresceram a 

uma taxa considerável, registando-se uma curta fase de latência. Relativamente ao consumo de glucose, 

apesar dos sucessivos feeds, observa-se um esgotamento entre as 91,5 e 112,5h, limitando o 

crescimento da biomassa microalgal durante esse período. Embora tenha ocorrido um feed entre esses 

dois pontos de leitura, conclui-se que a glucose adicionada não foi suficiente, sendo totalmente 

consumida aquando da sua introdução no fermentador. Na análise ao azoto total, este apresenta também 

uma zona de esgotamento, entre as 39,5 e 68h. No entanto, após a primeira realimentação com extracto 

de levedura (fonte de azoto orgânico), a cultura heterotrófica só voltou a registar limitação deste nutriente 

no fim do ensaio. 

O gráfico (B) da Figura 4.9 mostra-nos uma taxa específica de crescimento (µ) de 0,0579 h-1, pouco mais 

que o dobro da obtida no artigo referido anteriormente [49] (µ=0,0278 h-1), bem acima das condições de 
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crescimento providenciadas pelo fermentador em relação à coluna de bolhas. De forma a prolongar a 

fase exponencial de crescimento da Chlorella heterotrófica, efectuaram-se vários pulsos com meio fresco. 

Contudo, não foi possível registar a mesma taxa de crescimento. O gráfico (C) da mesma figura indica 

uma produtividade máxima de biomassa de 0,36 g.L-1.h-1, coincidente com o máximo do crescimento 

exponencial da cultura, registando nos pontos posteriores uma flutuação do seu valor, devido aos feeds 

efectuados. De salientar que um dos valores mais baixos de produtividade foi obtido entre as 112,5 e 

136h devido ao esgotamento da glucose no meio (gráfico A). O valor nulo da produtividade em biomassa 

no final (160h) atribui-se ao facto de a cultura autotrófica no VAP ter floculado, deixando de haver 

produção suficiente de oxigénio no circuito simbiótico. 

O gráfico (D) descreve a variação de oxigénio dissolvido e agitação no meio. Constata-se que o 

fermentador esteve permanentemente com carência de oxigénio no meio, verificando-se vários pontos 

onde o seu valor era praticamente nulo. Estes dados indicam-nos que a cultura autotrófica no 

fotobiorreactor estava a produzir menos oxigénio do que o requerido pela cultura heterotrófica no 

fermentador, registando-se um desequilíbrio na relação simbiótica. Como foi referido anteriormente no 

capítulo 3, sempre que o teor de O2 dissolvido registasse valores abaixo dos 50% o controlador 

aumentava a agitação no meio. Este controlo revelou-se insuficiente, sendo necessário por várias vezes 

introduzir ar atmosférico no circuito. Observou-se assim uma perda da relação simbiótica ao longo do 

ensaio, requerendo cada vez mais a introdução de ar atmosférico no circuito com o decorrer do tempo. 

Além disso, a cultura heterotrófica esteve por várias ocasiões limitada em oxigénio, indicando que o seu 

crescimento, embora satisfatório, poderia registar melhores resultados. Analisando agora a viabilidade 

celular no fermentador, verifica-se no gráfico (E) que a percentagem de células não viáveis aumenta 

gradualmente com o tempo, embora em valores pouco significativos (entre 1,0 e 6,5%), mostrando que as 

células estavam de um modo geral em boas condições, mesmo quando privadas de oxigénio. 

 

 Relação simbiótica 4.3.3

 

Através de um analisador de gases foi medida a composição da corrente de gases à entrada e saída de 

cada reactor (corrente de entrada do fermentador é a mesma que a corrente de saída do fotobiorreactor, 

e vice-versa), em O2 e CO2. O diferencial de pressão registado entre os dois pontos de medição é muito 

baixo, sendo desprezada a utilização de um factor correctivo quando comparada a composição das duas 

correntes medidas. Verificou-se um fluxo volumétrico médio à saída do fermentador e do VAP de 0,91 e 

0,43 vvm, respectivamente, valores ligeiramente mais baixos do que os fluxos definidos inicialmente (1,0 

e 0,5 vvm, respectivamente). Os resultados obtidos estão apresentados na figura seguinte. 
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Figura 4.10 – Variação das concentrações de O2 e CO2 nas correntes gasosas do primeiro circuito simbiótico, em 
percentagem volúmica. Os pontos sobre o eixo horizontal correspondem aos instantes de adição de ar ao sistema. 

[Considerou-se um erro experimental de 5% (n=1)].  

 

Como se pode constatar na Figura 4.10, a variação da composição dos gases à saída de cada biorreactor 

não permite realizar uma análise objectiva, devido à proximidade dos valores e o erro associado abranger 

essas variações. Pelas razões supramencionadas, a Figura 4.10 permite apenas uma análise geral, 

nomeadamente a variação das composições de O2 e CO2 no circuito simbiótico (e não à saída de cada 

reactor). A primeira medição é a que mais se assemelha à composição do ar atmosférico (20,44% O2 e 

0,28% CO2 à saída do VAP, às 16 horas), ainda que já com algumas alterações. Durante o crescimento 

exponencial da cultura heterotrófica, o teor de oxigénio dentro do circuito diminui (até um mínimo de 

~10,4%), e por sua vez aumentou o teor de dióxido de carbono (até um máximo de ~6,7%). Este 

comportamento demonstra que o processo fotossintético realizado pela cultura autotrófica durante esse 

tempo não gerou/consumiu O2/CO2 em quantidades suficientes para colmatar as necessidades da cultura 

heterotrófica, e o resultado disso é o registo de 0% de oxigénio dissolvido no fermentador no topo da sua 

fase exponencial (ver gráfico (D), Figura 4.9), bem como a descida do pH do meio no VAP por efeito da 

dissolução do CO2. Nas medições seguintes o oxigénio registou percentagens superiores e o inverso para 

o dióxido de carbono, resultado da continuidade do crescimento exponencial da cultura autotrófica e das 

constantes inserções de ar comprimido ao circuito para aumentar o teor de oxigénio dissolvido no 

fermentador. Às 119 horas o VAP recebeu meio MCV fresco (2L) e consequentemente foi diluída a 

densidade celular. Aumentou assim a diferença entre as concentrações celulares dos dois cultivos e 

consequentemente aumentou a fracção de CO2 e diminuiu a fracção de O2 no circuito de uma forma 

abrupta, de tal maneira que à saída do fermentador os dois compostos apresentavam a mesma 

percentagem volúmica na corrente gasosa (8% O2 e 8% CO2). Esta grande desigualdade entre as 

concentrações celulares dos dois reactores no final do ensaio fez com que a introdução de ar comprimido 

fosse quase contínua, perdendo-se o conceito de circuito fechado. 
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A figura que se segue demonstra a evolução da relação simbiótica, através da razão da biomassa entre 

um modo de nutrição e o outro de Chlorella protothecoides ao longo do ensaio – Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Quociente entre as biomassas totais nos cultivos heterotrófico e autotrófico, durante o 
primeiro ensaio simbiótico. 

 

Um quociente igual a 1 significa que a massa de biomassa total nos dois cultivos é igual, logo 

(teoricamente) iguais produções e consumos de O2 e CO2, porque a estequiometria destes dois 

compostos nas equações de fotossíntese e respiração celular é 1:1 (eq. gerais [3.1] e [3.2]). 

Fotossíntese:                                                   [3.1] 

Respiração celular:                                                           [3.2] 

Na Figura 4.11 verifica-se que o cultivo heterotrófico já inicia o circuito simbiótico com uma ligeira 

superioridade na quantidade de biomassa (quociente=1,38), e manteve-se essa tendência até ao fim do 

ensaio. Durante a fase de crescimento exponencial do cultivo heterotrófico o quociente aumentou, até um 

máximo perto de 4 (às 41,5h). Os valores seguintes são gradualmente mais baixos, devido às sucessivas 

purgas efectuadas para alimentar o fermentador que baixaram a massa de células neste, e ao 

crescimento exponencial registado no cultivo autotrófico que aumentam a biomassa no VAP. Aquando da 

diluição efectuada no fotobiorreactor, o quociente incrementa, registando-se no final do ensaio no 

fermentador oito vezes mais biomassa que no VAP. Esta figura demonstra que houve sempre uma 

dominância do cultivo heterotrófico sobre o autotrófico, provocando constantemente ao sistema carência 

de oxigénio e excesso de dióxido de carbono. Se visualizarmos a figura anterior que mostra a 

composição das correntes gasosas (Figura 4.10) constata-se que a tendência da variação de CO2 dentro 

do circuito é idêntica à variação do valor do quociente, o que vem corroborar o que foi dito atrás.  

Após a etapa de extracção de óleo foi feita a sua quantificação gravimétrica, de acordo com o 

procedimento descrito anteriormente no subcapítulo 3.8.6. No primeiro ensaio simbiótico não foi 

contabilizada a análise feita por citometria para quantificação de lípidos, dado o corante Nile Red utilizado 
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não apresentar a concentração padronizada. Os resultados obtidos são os apresentados nas Figuras 

4.12, 4.13 e 4.14. 

 

 
Figura 4.12 – Comparação dos conteúdos em lípidos (percentagem de peso seco) 

obtidos das extracções das culturas do primeiro ensaio simbiótico. [Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 

 

 
Figura 4.13 – Perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico (variação percentual) para os 

tempos assinalados. [Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 
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Figura 4.14 – Perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico (variação percentual) para os 

tempos assinalados. [Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 

 

Analisando a Figura 4.12, verifica-se que o valor de teor lipídico em regime heterotrófico relativo a 

biomassa seca variou entre 22 e 33% (m/m) e está de acordo com o valor referido na Tabela 2.4 [25]. O 

máximo foi atingido entre as 68 e 91,5 horas de ensaio, quando havia limitação em N no meio. Conforme 

mencionado no subcapítulo 2.4, vários estudos demonstram que muitas espécies microalgais atingem o 

seu teor lipídico máximo em condições de deficiência de azoto, dado que a sua carência induz a 

acumulação de lípidos [35], [36]. Já o valor de teor lipídico em regime autotrófico foi mais baixo, entre 6 e 

10%. De igual modo ao registado no cultivo heterotrófico, o seu máximo foi atingido quando limitado em 

nitrato, às 112,5 horas. A razão possível para explicar este fenómeno poderá ser, nestas situações, o 

azoto disponível nas células ser utilizado para a síntese de enzimas e estruturas celulares essenciais, o 

que por conseguinte converte qualquer dióxido de carbono fixado em lípidos ou hidratos de carbono, em 

vez de proteínas [70]. 

As Figuras 4.13 e 4.14 apresentam o perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides nos dois 

cultivos. No que respeita ao óleo heterotrófico foi maioritariamente composto por ácido oleico (18:1, 57-

64%), ácido linoleico (18:2, 18-23%) e ácido palmítico (16:0, 10-12%), estando de acordo com os valores 

referidos na Tabela 2.6 [56]. Baseando-se no critério que limita o teor de ésteres metílicos de ácido 

linolénico (18:3) até 12% (m/m) em biodiesel usado em veículos, o óleo heterotrófico obedece à 

especificação da norma europeia, podendo ser utilizado como matéria-prima para biodiesel. A 

percentagem relativa do ácido oleico no óleo microalgal vai diminuindo com o tempo de ensaio, 

verificando-se o comportamento inverso com o ácido linoleico. Isto deve-se a que a alta concentração de 

CO2 no cultivo microalgal tende a aumentar a acumulação de ácidos gordos polinsaturados nas células 

de microalgas [71]. A elevada concentração de CO2 resulta numa concentração relativamente baixa de O2 

no meio, podendo afectar o metabolismo enzimático de insaturação e por conseguinte, o aumento do teor 

de ácidos gordos polinsaturados nas células de microalgas [71]. O óleo autotrófico teve uma composição 
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um pouco diferente, verificando-se uma diminuição de ácido oleico (18-25%) e ácido linoleico (6-11%), e 

um aumento de ácido palmítico (21-25%) e ácido linolénico (30-32%). O grande destaque vai para o alto 

teor do ácido linolénico no óleo autotrófico, exigindo assim um processo intermediário (como a sua 

mistura com outros óleos ou hidrogenação parcial) para superar esta limitação particular e poder ser 

utilizado para biodiesel. Registou-se também na cultura auto um aumento do teor de ácidos gordos 

polinsaturados, nomeadamente ácido linoleico e linolénico, devido à alta concentração de dióxido de 

carbono no cultivo.  
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4.4 Simbiose II 

 

O segundo ensaio simbiótico de Chlorella protothecoides decorreu durante 94 horas (3,9 dias), tendo sido 

realizado nas condições descritas nas Tabelas 3.4 e 3.5 do anterior capítulo. As diferenças das condições 

de cultivo entre a primeira e segunda simbiose visam optimizar a relação simbiótica entre o fermentador e 

o fotobiorreactor. 

 

 Fotobiorreactores 4.4.1

 

A figura seguinte, Figura 4.15, representa a evolução dos parâmetros medidos ao longo do 

desenvolvimento de Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico, no segundo ensaio simbiótico. 

 

 

Figura 4.15 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura autotrófica no segundo ensaio simbiótico. 
Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e NO3

- (em N), em 
g/L e mg/L, respectivamente [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que 
não ultrapassou 5% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-

1.h-1; (D) Variação de pH; (E) Oxigénio dissolvido na cultura; (F) Percentagem de células não viáveis. 
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Figura 4.15 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura autotrófica no segundo ensaio simbiótico. 
Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e NO3

- (em N), em 
g/L e mg/L, respectivamente [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que 
não ultrapassou 5% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-

1.h-1; (D) Variação de pH; (E) Oxigénio dissolvido na cultura; (F) Percentagem de células não viáveis. 
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Analisando o gráfico (A) da Figura 4.15 constata-se que se obteve uma concentração máxima de 

biomassa de 1,9 g/L, no final do ensaio. Numa apreciação preliminar verifica-se que este valor é 

praticamente metade do obtido no fotobiorreactor do primeiro circuito simbiótico (4,0 g/L), embora 

alcançado num período de tempo mais curto. A intensidade luminosa foi aumentada às 29 horas, 

registando-se um ligeiro aumento da velocidade de crescimento da cultura celular. Isto sugere que a 

cultura autotrófica, para densidades celulares mais altas como as do ensaio simbiótico I, esteve limitada 

pela intensidade luminosa, necessitando de um aumento gradual da intensidade luminosa de forma a 

suprir as suas necessidades e maximizar a produção de biomassa microalgal. Quanto à concentração de 

nitrato no meio de cultivo, este nunca se esgotou, verificando-se o valor mais baixo no final do ensaio (10 

mg/L), o que já seria de esperar uma vez que o ensaio se realizou em regime descontínuo.  

Os valores da concentração de biomassa logaritmizada e produtividade de biomassa são apresentados 

nos gráficos (B) e (C) da Figura 4.15, respectivamente. Registou-se uma taxa específica de crescimento 

de 0,0266 h-1 no período de crescimento exponencial, e um aumento gradual da produtividade até um 

máximo de 0,033 g/(L.h) às 47h. Relativamente ao gráfico (D) da mesma figura verifica-se que o pH do 

cultivo autotrófico aumenta ao longo do tempo, chegando a valores superiores a 11. Esta gama de 

valores de pH sai fora da “zona de conforto” para o crescimento microalgal, comprometendo a sua 

produtividade. Deve realçar-se o aumento pronunciado do pH do meio registado durante 36 horas de 

operação (entre 15 e 51 h), passando sensivelmente o seu valor de 8 para 11, no mesmo intervalo de 

tempo onde ocorre a fase exponencial de crescimento celular e existe a maior taxa de consumo de 

nitrato. Ao contrário do que se verificou no primeiro ensaio simbiótico, a concentração de CO2 dentro do 

circuito não baixou o pH do meio, demonstrando a existência de um menor teor em CO2 dentro do circuito 

da segunda simbiose. 

Na análise ao oxigénio dissolvido no cultivo autotrófico, apresentado no gráfico (E), o seu valor sobe 

gradualmente à medida que a densidade celular no VAP aumenta, até atingir o valor máximo de 242% no 

ponto onde se regista a produtividade máxima (47h). A subida do pH ao longo do ensaio é um resultado 

inesperado, já que uma maior produção de O2 no VAP deveria induzir de igual forma o aumento da 

produção de CO2 no fermentador. É importante referir que o intervalo de tempo onde se registou a maior 

subida do valor do pH é coincidente com a subida gradual do oxigénio dissolvido. De seguida, a produção 

de oxigénio diminui, devido à entrada da fase estacionária do crescimento celular, mantendo-se entre 215 

e 220% o teor de O2 dissolvido no meio. Por fim, observa-se através do gráfico (F) que a percentagem de 

células com membrana permeabilizada varia entre 8 e 11%, um valor que já merece alguma 

consideração.  
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 Fermentador 4.4.2

 

O segundo ensaio heterotrófico de Chlorella protothecoides teve uma temperatura média de 28,2ºC e pH 

médio de 6,47. O pulso de solução de glucose concentrada foi adicionado às 47,5 horas de operação. 

Durante esta fermentação ocorreram algumas adversidades, relativamente às soluções ácido e base 

preparadas para controlo do pH do meio. Embora o seu valor médio operacional seja muito próximo do 

pretendido (6,55), ocorreram variações bruscas do pH do meio (entre 1 e 11) por duas ocasiões, efeito 

causado pela bomba de vácuo do circuito que sugou as soluções ácido-base para dentro do fermentador. 

A primeira variação brusca de pH ocorreu às 15h de operação, entrando no fermentador cerca de 500 mL 

de solução ácido-base. Foi necessário posteriormente retirar 400 mL dentro do reactor, uma vez que este 

trabalhava acima da sua capacidade útil limite, operando o resto do ensaio a um volume de 1,4 L. A 

segunda variação brusca ocorreu por volta das 72h de operação, embora sem alterações relevantes no 

volume de trabalho. O volume de meio retirado no início do ensaio (400 mL) serviu mais tarde (às 67h) 

como segundo feed. 

A figura seguinte, Figura 4.16, representa a evolução dos parâmetros medidos ao longo do 

desenvolvimento de Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico, no segundo ensaio simbiótico. 

 

 

Figura 4.16 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura heterotrófica no segundo ensaio simbiótico. Ao 
longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e glucose, em g/L, e 

azoto total, em mg/L [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 15% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-1.h-1; (D) 

Agitação fornecida, em rpm, e oxigénio dissolvido na cultura; (E) Percentagem de células não viáveis. 
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Figura 4.16 – Evolução dos parâmetros medidos na cultura heterotrófica no segundo ensaio simbiótico. Ao 
longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) Concentração de biomassa e glucose, em g/L, e 

azoto total, em mg/L [Os valores experimentais foram afectados por um erro experimental que não 
ultrapassou 15% (n=2)]; (B) Logaritmo da biomassa; (C) Produtividade diferencial de biomassa, g.L-1.h-1; (D) 

Agitação fornecida, em rpm, e oxigénio dissolvido na cultura; (E) Percentagem de células não viáveis. 

 

Analisando o gráfico (A) da Figura 4.16 verifica-se uma concentração máxima final de quase 10 g/L, 

partindo de uma concentração inicial mais baixa em relação ao primeiro ensaio simbiótico. Foi observada 

uma fase de latência prolongada, muito provavelmente devido às alterações bruscas do pH do meio 

ocorridas no início do ensaio. No entanto, a Chlorella revelou-se resistente às condições adversas e 

registou posteriormente um crescimento saudável. Quanto à concentração de glucose no meio, esta 

nunca se esgotou, registando-se uma concentração mínima às 47 (6,9 g/L) e 94h (5,7 g/L), antes de 
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adicionado o feed de glucose concentrada e no final do ensaio, respectivamente. A microalga nunca 

esteve limitada em fonte de carbono, acontecendo o mesmo com a fonte de azoto. A concentração de 

azoto no meio de cultivo chegou perto do seu esgotamento apenas no final da experiência. 

O gráfico (B) da Figura 4.16 revela uma taxa específica de crescimento de 0,0705 h-1, verificando-se um 

declive superior do que o registado no fermentador da simbiose I (µ=0,0579 h-1). Os valores da 

produtividade de biomassa são indicados no gráfico (C) da mesma figura, observando-se dois picos 

claros com um valor máximo perto de 0,30 g.L-1.h-1 cada. O primeiro pico é coincidente com o topo do 

crescimento exponencial, e o segundo é alcançado entre as 66,5 e 71 horas do ensaio simbiótico, após a 

realização do segundo feed. Embora não seja possível comprovar, é verossímil admitir que o segundo 

máximo de produtividade atingido não se prolongou pela variação brusca de pH a que a Chlorella foi 

sujeita, às 72 horas.  

O gráfico (D) descreve a variação de oxigénio dissolvido e agitação no meio. Ao contrário do que 

aconteceu no primeiro ensaio simbiótico, o fermentador esteve sempre com um teor de oxigénio 

dissolvido no meio superior a 50%, pelo que a agitação permaneceu praticamente inalterada durante toda 

a operação. A flutuação do valor de O2 dissolvido ao longo do ensaio, sem necessidade de adição de ar 

atmosférico ao circuito, revela uma plena relação simbiótica entre os dois cultivos, atingindo o objectivo 

pretendido. O ponto onde se registou um menor valor de O2 dissolvido no fermentador (50,4%) é 

coincidente com a produtividade máxima atingida, o que demonstra a proporcionalidade entre as 

velocidades do crescimento celular e de consumo. Analisando agora as células não viáveis, observa-se 

no gráfico (E) que o seu valor variou entre 5 e 9% durante quase todo o ensaio, no entanto, atingiu no 

final um valor máximo de 17%, mostrando que as células terminaram a experiência em condições um 

pouco desfavoráveis, talvez devido à variação brusca do pH às 72h. 
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 Relação simbiótica 4.4.3

 

Neste ensaio optou-se por exercer um controlo menos rigoroso na medição da composição das correntes 

gasosas, para causar a menor interferência possível sobre o sistema simbiótico. Foi registado um fluxo 

volumétrico médio à saída do fermentador e do VAP de 1,13 e 0,38 vvm, respectivamente, valores 

ligeiramente mais altos do que os fluxos definidos inicialmente (1,0 e 0,25 vvm, respectivamente). Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Variação de O2 e CO2 nas correntes gasosas do segundo circuito simbiótico, em 
percentagem volúmica. [Considerou-se um erro experimental de 5% (n=1)]. 

 

Verifica-se uma variação bastante diferente da visualizada no ensaio anterior. A composição de O2 e CO2 

no sistema não registou, de uma forma geral, variações significativas. O dióxido de carbono não excedeu 

os 0,5% da composição da corrente gasosa no circuito, enquanto o oxigénio registou um valor mínimo de 

21%. Este comportamento demonstra que a relação simbiótica colmatou as necessidades de cada uma 

das culturas, registando-se um crescimento saudável em ambos os reactores. Além disso, o fermentador 

nunca esteve limitado em oxigénio, como se pode constatar no gráfico (D) da Figura 4.16. No entanto, 

este resultado também pode indicar que a produtividade de biomassa foi baixa para os caudais usados, 

não alterando significativamente a composição das correntes gasosas. 

 

A figura que se segue demonstra a evolução da relação simbiótica, através da razão da biomassa entre 

os dois modos de nutrição de Chlorella protothecoides ao longo do ensaio – Figura 4.18. 
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Figura 4.18 – Quociente entre a biomassa total no cultivo heterotrófico e autotrófico, durante o segundo 
ensaio simbiótico. 

 

O quociente inicial (0,25) mostra que o ensaio arranca com maior massa de células nos fotobiorreactores, 

resultado de uma concentração celular inicial mais baixa no fermentador e do dobro do volume utilizado 

no cultivo autotrófico (2 VAP’s), em relação ao primeiro sistema simbiótico. Gradualmente, embora de 

uma forma pouco acentuada, o valor do quociente vai subindo, demonstrando que apesar da operação se 

iniciar com uma maior quantidade de biomassa no cultivo autotrófico, a velocidade de crescimento da 

Chlorella em meio heterotrófico é superior e inverte a tendência, como se pode constatar na Tabela 4.3. 

O maior declive é registado durante a fase exponencial do cultivo heterotrófico, entre as 27 e 47 horas, 

passando de um quociente de 0,42 para 1,15. Julga-se que os 3 pontos onde há um ligeiro decréscimo 

do seu valor devem-se aos problemas relacionados com a variação brusca do pH do meio heterotrófico 

(23 e 78h), com uma diminuição da taxa de crescimento, e da purga de 100 mL de cultura (51 h) que 

acompanhou o pulso de glucose concentrada. Por fim deve realçar-se que o final do ensaio apresentava 

um quociente de 1,40, praticamente o mesmo valor que o quociente inicial do primeiro circuito simbiótico 

(1,38), salientando que os dois cultivos do segundo sistema estiveram sempre com uma quantidade de 

biomassa bastante próxima entre eles. 

 
Tabela 4.3 – Taxa específica de crescimento obtida em cada cultivo para cada ensaio simbiótico. 

Cultivo Ensaio simbiótico µ (h-1) 

Autotrófico 
I 0,0195 

II 0,0187 

Heterotrófico 
I 0,0579 

II 0,0705 

 

Embora nos ensaios simbióticos realizados a taxa específica de crescimento seja maior no cultivo 

heterotrófico, a literatura revela uma realidade diferente. A Tabela 4.4 mostra que as microalgas 

cultivadas heterotroficamente em glucose possuem menor taxa máxima de crescimento do que as 
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culturas fotossintéticas, devido à baixa afinidade para substratos de carbono orgânicos [50]. Os 

resultados obtidos no sistema simbiótico devem-se principalmente a duas razões: as condições de cultivo 

no VAP não foram optimizadas, nomeadamente a densidade celular em relação à quantidade de luz 

incidente; o fermentador operou nas condições óptimas para o crescimento da Chlorella em cultivo 

heterotrófico, com a vantagem de controlar vários parâmetros ao longo do crescimento. 

 
Tabela 4.4 – Comparação da taxa específica de crescimento máxima de algumas das microalgas mais comercializadas, 

em cultivos autotrófico e heterotrófico. Adaptado de Y-K Lee (2004) [50]. 

 

Taxa específica de crescimento máxima (h-1) 

Espécie Autotrófico Heterotrófico (glucose) 

Chlorella pyrenoidosa 0,082 0,038 

C. vulgaris 0,11 0,098 

Scenedesmus acutus 0,061 0,04 

Spirulina platensis 0,028 0,008 

 

 

A quantificação gravimétrica (por cromatografia gasosa e citometria de fluxo) e o respectivo perfil de 

ácidos gordos do óleo extraído da biomassa de Chlorella protothecoides são apresentados nas Figuras 

4.19, 4.20 e 4.21. 
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Figura 4.19 – Teor lipídico obtido por dois métodos analíticos – cromatografia gasosa (A) e citometria de 
fluxo (B) – das culturas hetero e autotrófica do segundo ensaio simbiótico (percentagem de peso seco). 

[Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 

 

 

Figura 4.20 – Perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico (variação 
percentual) para os tempos assinalado. [Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 
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Figura 4.21 – Perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico (variação 
percentual) no final do ensaio. [Desvio padrão inerente aos valores médios (n=2)]. 

 

A Figura 4.19 mostra o teor lipídico dos dois cultivos da segunda experiência simbiótica. O conteúdo em 

lípidos relativo à biomassa seca demonstrou resultados um pouco díspares entre as duas técnicas de 

análise, nomeadamente às 47 horas do cultivo heterotrófico. Os restantes pontos coincidentes das duas 

técnicas são congruentes. A existência de resultados diferentes entre as duas técnicas é admissível, 

tratando-se de métodos radicalmente diferentes. A citometria de fluxo analisa o conteúdo lipídico total, 

enquanto a cromatografia gasosa apenas os ácidos gordos. Embora a correlação determinada relacione 

a fluorescência total com o teor de ácidos gordos, a percentagem destes últimos no teor lipídico é variável 

ao longo das fases de crescimento. No cultivo heterotrófico o teor lipídico apresentou o seu valor máximo 

no final do ensaio (~27%), quando o meio se encontrava limitado em azoto orgânico. Em regime 

autotrófico registou-se na segunda metade do ensaio um ligeiro decréscimo do teor em lípidos nas 

células Chlorella, variando entre 15 e 11 a sua percentagem de peso seco.  

As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam o perfil de ácidos gordos da Chlorella protothecoides nos dois 

cultivos. O óleo heterotrófico, à semelhança do que se obteve no primeiro ensaio simbiótico, foi 

maioritariamente composto pelos ácidos oleico (18:1, 50-63%), linoleico (18:2, 22-28%) e palmítico (16:0, 

10-13%), tratando-se de uma composição adequada para a sua utilização como matéria-prima para 

biodiesel. O óleo autotrófico manteve também o mesmo perfil apresentado no ensaio anterior, uma 

diminuição dos ácidos oleico (~28%) e linoleico (8%), e um aumento dos ácidos palmítico (28%) e 

linolénico (~23%), quando comparado com o perfil do óleo heterotrófico. O teor excedente de ácido 

linolénico na composição do óleo (>12%) implica um passo intermediário para a sua utilização como 

matéria-prima para biodiesel, tal como a hidrogenação parcial ou até uma mistura com o óleo produzido 

heterotroficamente, contribuindo para a integração total do sistema. Tomando como exemplo os óleos 

correspondentes à biomassa colhida no final do ensaio simbiótico, uma mistura formada por 50% (v/v) do 

óleo produzido heterotroficamente (~1% ácido linolénico) e os outros 50% do óleo produzido em 

condições autotróficas (~23%), daria origem a um óleo que obedeceria à especificação da norma 

europeia, com um teor de ésteres metílicos de ácido linolénico de ~12%.  
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4.5 Análise comparativa 

 

Nesta secção são comparados e discutidos os resultados do circuito simbiótico com o ensaio controlo em 

cada meio de cultivo (auto- e heterotrófico). Como foi mencionado anteriormente, a troca simbiótica de 

correntes gasosas em circuito fechado, no sentido estrito, foi somente alcançada no segundo ensaio 

simbiótico, uma vez que foi necessário introduzir ar comprimido por inúmeras vezes no primeiro circuito, 

por carência de oxigénio. Por esse motivo, para efeitos comparativos com os ensaios controlo, só é 

considerada a Simbiose II, já que esta experiência deriva de uma optimização da Simbiose I e operou 

durante todo o ensaio em circuito fechado.  

Nesta análise comparativa, o tempo de operação considerado no circuito simbiótico (e os seus resultados 

inerentes) não é o total, mas sim o intervalo de tempo onde as condições de trabalho entre os dois 

ensaios são semelhantes, que correspondem maioritariamente ao tempo onde as culturas dos dois 

reactores correspondentes a modos de nutrição complementares estavam em crescimento. 

 

 Cultivo autotrófico 4.5.1

 

O ensaio controlo do crescimento de Chlorella protothecoides em cultivo autotrófico foi executado em 

regime descontínuo, com a duração de 92,5 horas. Para o circuito simbiótico foi considerada a totalidade 

a operação, as 94 horas de ensaio. A Figura 4.22 e Tabela 4.5 exibem os resultados obtidos. 

 

Figura 4.22 – Comparação dos parâmetros medidos do crescimento da Chlorella protothecoides 
autotrófica no ensaio controlo e simbiótico. Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) 
Concentração NO3- (em N), mg/L; (B) Biomassa logaritmizada; (C) Produtividade de biomassa, g.L-1.h-1. 
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Figura 4.22 – Comparação dos parâmetros medidos do crescimento da Chlorella protothecoides 
autotrófica no ensaio controlo e simbiótico. Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) 
Concentração NO3- (em N), mg/L; (B) Biomassa logaritmizada; (C) Produtividade de biomassa, g.L-1.h-1. 

 

Tabela 4.5 – Parâmetros calculados do crescimento da microalga em condições 
autotróficas, no ensaio controlo e simbiótico. 

Cultivo autotrófico 

Parâmetro Controlo  Simbiose II 

Tempo operação (h) 92,5 94 

Xi (g ps/L) 0,609 0,606 

Xf (g ps/L) 1,19 1,89 

Xf / Xi 1,96 3,12 

µ (h-1) 0,012 0,0266 

td (h-1) 57,76 26,06 

PX total (g/(L.h)) 0,0063 0,0137 

PX máxima (g/(L.h)) 0,014 0,033 

r NO3- (mg N/(L.h)) 1,18 1,36 

Y X/N (g/g) 5,34 10,06 

%AG (p/p) 7,13 10,96 

PAG (mg/(L.h)) 0,45 1,50 

pH médio 9,29 9,97 
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A Chlorella protothecoides, em cultivo autotrófico, apresentou melhores resultados quando realiza troca 

simbiótica de correntes gasosas. A Figura 4.22 mostra uma maior produtividade de biomassa no ensaio 

simbiótico em relação ao controlo, o que traduz numa maior taxa de consumo de nitrato e maior 

crescimento celular. A Tabela 4.5 confirma essa análise mediante o cálculo de alguns parâmetros. A taxa 

de crescimento do fotobiorreactor controlo foi de apenas 0,012 h-1, enquanto no simbiótico foi de 0,0266 

h-1, o que mostra um efeito bastante positivo na simbiose realizada, onde o cultivo autotrófico que recebe 

ar rico em CO2 tem uma taxa de crescimento superior. Além disso, o tempo de duplicação da cultura 

celular em regime simbiótico apresenta uma diminuição de 120% do tempo disponibilizado em relação às 

condições controlo. Em termos de produtividade de biomassa o ensaio controlo registou o seu valor 

máximo às 41,5h, de 0,014 g/(L.h), enquanto no VAP simbiótico foi de 0,033 g/(L.h), obtida às 51 horas. 

Estes valores significam um grande melhoramento da produtividade máxima com a realização de troca 

simbiótica de correntes gasosas, apontando um incremento na ordem dos 140%. Este factor também se 

deve ao aumento da intensidade luminosa implementada a meio do ensaio simbiótico. O coeficiente de 

rendimento (Y) de produção de biomassa baseado em nitrato foi mais alto no cultivo em condições 

simbióticas (10,06 g/g), com quase o dobro do registado no controlo, sendo possível concluir que a 

produção de biomassa no primeiro caso pode ser economicamente mais favorável. Relativamente ao teor 

lipídico, o ensaio simbiótico revelou melhores resultados, com uma percentagem final de 10,96 do peso 

seco de biomassa, comparativamente aos 7,13% registados no controlo. Estes valores traduzem num 

melhoramento de produtividade de óleo na ordem dos 230%.  

 

 Cultivo heterotrófico 4.5.2

 

O ensaio controlo do crescimento de Chlorella protothecoides em cultivo heterotrófico teve uma duração 

total de 70,5 horas, executado em regime semi-contínuo com a adição de solução glucose concentrada 

às 25,5 horas. Para efeitos comparativos, foi considerado a partir das 23 horas de operação no 

fermentador do ensaio simbiótico, desprezando a fase de latência proporcionada pelas alterações 

bruscas de pH no meio de cultivo. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.23 e Tabela 4.6. 

 



73 
 

 

 

 

Figura 4.23 – Comparação dos parâmetros medidos do crescimento da Chlorella protothecoides 
heterotrófica no ensaio controlo e simbiótico. Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) 

Concentração de glucose, g/L; (B) Concentração de azoto total, mg/L; (C) Biomassa logaritmizada; (D) 
Produtividade de biomassa, g.L-1.dia-1; (E) Percentagem de oxigénio dissolvido no meio de cultivo. 
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Figura 4.23 – Comparação dos parâmetros medidos do crescimento da Chlorella protothecoides 
heterotrófica no ensaio controlo e simbiótico. Ao longo do tempo (h) de cultura estão representados: (A) 

Concentração de glucose, g/L; (B) Concentração de azoto total, mg/L; (C) Biomassa logaritmizada; (D) 
Produtividade de biomassa, g.L-1.dia-1; (E) Percentagem de oxigénio dissolvido no meio de cultivo. 

 

Tabela 4.6 – Parâmetros calculados do crescimento da microalga em condições 
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De uma forma geral, em cultivo heterotrófico, a Chlorella protothecoides registou um melhor crescimento 

no ensaio controlo, onde a corrente gasosa de entrada do fermentador é ar atmosférico comprimido. 

Analisando os gráficos da Figura 4.23 e a Tabela 4.6, verifica-se que o controlo apresenta valores 

produtivos de biomassa superiores durante todo o intervalo de tempo, com o seu máximo de 0,490 g/(L.h) 

registado às 25,5 horas. O fermentador a operar em condições simbióticas registou uma produtividade 

máxima de biomassa de 0,299 g/(L.h) às 48 h, cerca de 40% mais baixa. A taxa específica de 

crescimento no fermentador controlo foi de 0,0875 h-1, o valor mais alto dos dois ensaios, embora o 

crescimento no fermentador em condições simbióticas tenha dado uma boa réplica, registando uma taxa 

específica de crescimento de 0,0705 h-1, 80% do valor registado no controlo. Estes valores traduzem-se 

num tempo de duplicação da cultura celular no controlo e simbiótico de 7,92 e 9,83 h, respectivamente. 

Embora a produtividade máxima e consequente tempo de duplicação das células microalgais em cultivo 

heterotrófico apresentem melhores valores no ensaio controlo, após uma breve pesquisa bibliográfica de 

outros crescimentos de Chlorella protothecoides com glucose como fonte de carbono orgânico, verifica-se 

que os valores obtidos no fermentador do circuito simbiótico são positivos. A Tabela 4.7 mostra alguns 

resultados obtidos da pesquisa bibliográfica.  

Tabela 4.7 – Taxa específica de crescimento e tempo de duplicação de Chlorella protothecoides em 
cultivo heterotrófico usando glucose como fonte de carbono, determinados por outros autores. 

Reactor µ (h-1) td (h-1) Referência 

Fermentador 0,038 18,1 [72] 

Fermentador 0,043 16,3 [73] 

Frascos agitados 0,040 17,3 [35] 

Frascos agitados 0,096 7,2 [74] 

 

Como se pode constatar, o tempo de duplicação da cultura celular das referências pesquisadas é em 

quase todos os casos (exceptuando o último) bastante superior ao determinado no fermentador 

simbiótico, apresentando uma diminuição entre 66 e 84% do tempo disponibilizado para duplicar o seu 

número de células. Estes resultados demonstram não só que, num contexto geral, o crescimento da 

Chlorella em condições simbióticas apresentou um comportamento bastante interessante, como as 

condições de cultivo utilizadas no meio heterotrófico (pH, temperatura, agitação, meio MCS, etc.) 

beneficiam muito o crescimento da microalga. 

Continuando a análise comparativa, nomeadamente o coeficiente de rendimento (Y) de produção de 

biomassa baseado em glucose e azoto orgânico, também estes foram mais altos no controlo, de 0,41 e 

44,72 g/g, respectivamente, relativamente ao registado no ensaio simbiótico, de 0,28 e 26,65 g/g, 

respectivamente. É difícil discutir e comparar objectivamente o rendimento de biomassa por unidade de 

glucose e azoto, porque a mesma biomassa é produzida a partir destes dois substratos, ou seja, ambos 
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os nutrientes contribuem para o mesmo produto. No que diz respeito ao teor lipídico nas células 

microalgais, o ensaio simbiótico acumulou uma maior quantidade, resultando numa produtividade 

correspondente em 40% mais baixa que a obtida no ensaio controlo. 

 Qualidade do óleo microalgal para produção de biodiesel 4.5.3

 

A qualidade do óleo obtido de Chlorella protothecoides nos ensaios controlo e simbiótico são 

demonstrados na Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24 – Composição de ácidos gordos do óleo de Chlorella protothecoides em cultivo 
heterotrófico (A) e autotrófico (B), no ensaio controlo e simbiótico. 
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A previsão das propriedades do biodiesel a partir da composição de ácidos gordos do óleo bruto pode ser 

feita de acordo com Ramos et al. [75] quando submetidos a um processo de transesterificação. Este 

estudo demonstra que as propriedades fundamentais do biodiesel corresponde ao número de cetano, 

estabilidade oxidativa, índice de iodo e limite de filtrabilidade (CFPP), dependem directamente a natureza 

do óleo. Os investigadores concluíram que os óleos que possuam mais de 50% de ácidos gordos 

monoinsaturados, 20% ou menos de ácidos gordos saturados e 30% ou menos de ácidos gordos 

polinsaturados, dão origem a biodiesel de qualidade, cumprindo por sua vez os limites impostos pela 

norma europeia EN 14214 para os parâmetros críticos. 

Analisando o gráfico (A) da Figura 4.24 verifica-se que o óleo proveniente do cultivo heterotrófico 

simbiótico possui melhor qualidade para a produção de biodiesel, uma vez que apresenta a composição 

ideal de ácidos gordos descrita anteriormente (14% saturados; 63% mono-; 23% polinsaturados) e, 

portanto, a composição adequada para a produção do biocombustível. Por sua vez, a qualidade óleo do 

ensaio controlo encontra-se no limiar das condições referidas, com uma composição de ácidos gordos 

saturados de 20%, monoinsaturados de 49% e polinsaturados de 31%. Relativamente ao óleo produzindo 

em condições autotróficas, a sua composição em ácidos gordos é apresentada no gráfico (B) da mesma 

figura. De um modo geral constata-se que nenhum dos óleos obtidos (ensaio controlo e simbiótico) possui 

uma composição adequada para originar biodiesel de qualidade, uma vez que ambos excedem o teor de 

saturações (34% controlo; 35% simbiótico) e polinsaturações (42% controlo; 31% simbiótico), e ficam 

aquém do teor de monoinsaturações (24% controlo; 34% simbiótico). No entanto, uma análise 

comparativa permite concluir que o óleo proveniente do cultivo simbiótico tem uma qualidade superior, 

devido ao menor teor de ácidos gordos polinsaturados e contrariamente maior teor de ácidos gordos 

monoinsaturados. 
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5 Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Este trabalho teve como objectivo a caracterização do crescimento da microalga Chlorella protothecoides 

em cultivo autotrófico e heterotrófico em simultâneo, efectuando troca simbiótica de correntes gasosas 

em circuito fechado.  

Inicialmente foi efectuado um estudo com o objectivo de correlacionar o teor de ácidos gordos (% de peso 

seco da biomassa) com a intensidade da fluorescência medida nas células microalgais quando coradas 

com Nile Red. Obteve-se uma boa correlação (R2=0,9395) e aplicou-se a mesma nos crescimentos 

posteriores de Chlorella. No entanto, o corante NR usado não apresentava a concentração mais 

adequada, sendo necessário analisar o teor de ácidos gordos por cromatografia gasosa, um processo 

mais moroso e sem a capacidade de efectuar a análise em tempo real. Sugere-se que em trabalhos 

futuros a utilização e a conservação do corante Nile Red seja mais cuidada, mantendo-o sempre no frio e 

no escuro. O sucesso deste passo tornará a análise do teor lipídico da microalga bastante mais rápida e 

assertiva, permitindo corrigir alguns parâmetros durante a evolução de um crescimento, melhorando o 

seu rendimento global. 

Relativamente ao primeiro ensaio simbiótico, concluiu-se que a relação simbiótica entre os dois cultivos 

era desproporcional. A massa de células no fermentador foi sempre bastante superior ao registado no 

fotobiorreactor, resultando num teor de dióxido de carbono muito alto dentro do circuito. Embora o 

crescimento da Chlorella em condições autotróficas tenha sido positivo (devido à elevada quantidade de 

CO2 disponibilizada no meio), o cultivo heterotrófico esteve constantemente limitado em oxigénio, e foi 

necessário adicionar ar atmosférico por inúmeras vezes ao circuito para colmatar as suas necessidades. 

Este manuseamento leva a concluir que o primeiro ensaio, ao longo do tempo, perdeu o conceito de 

“circuito fechado”, falhando exactamente no ponto que tinha sido proposto para este trabalho. Além disso, 

concluiu-se também que a qualidade do óleo para biodiesel, produzido pela microalga, piora quando o 

cultivo possui altas concentrações de CO2, induzindo à acumulação de ácidos gordos polinsaturados nas 

células [71]. 

O segundo ensaio simbiótico foi bem sucedido, quanto ao circuito fechado. Durante toda a operação os 

dois cultivos colmataram entre si as necessidades gasosas requeridas, evitando quase por completo a 

necessidade de adicionar ar atmosférico. Este melhoramento deve-se sobretudo a um acerto das 

concentrações celulares iniciais, traduzindo-se num quociente entre massa de células em cada reactor 

perto de 1 ao longo de toda a operação. Quando comparado com o ensaio controlo, o cultivo autotrófico 

em simbiose apresentou melhores resultados a todos os níveis: taxa específica de crescimento, 

produtividade de biomassa e lípidos, coeficiente de rendimento de biomassa em relação a nitrato, entre 

outros. Embora o VAP simbiótico tenha operado parte do ensaio com uma intensidade luminosa superior, 

estes resultados demonstram o efeito positivo causado pela associação simbiótica entre os reactores 
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correspondentes a modos de nutrição complementares. Já no cultivo heterotrófico, não se conseguiu 

provar o efeito benéfico causado no crescimento da microalga pela troca simbiótica de correntes gasosas, 

uma vez que os resultados foram mais promissores no ensaio controlo. Cremos que os problemas de pH 

registados no fermentador durante a operação tenham contribuído para este desfecho, sugerindo a 

repetição do ensaio no futuro para validar o resultado. Além disso foi provado que a limitação em azoto 

no meio de cultivo induz a acumulação de lípidos, sugerindo em ensaios futuros o prolongamento do 

ensaio ou a diminuição da concentração inicial de azoto no meio, permitindo uma maior produtividade de 

óleo e consequentemente tornar o processo mais rentável. O óleo produzido na associação simbiótica 

dos biorreactores é qualitativa e quantitativamente superior que o óleo gerado nos dois biorreactores a 

operar separadamente. Os custos de produção de lípidos microalgais produzidos para cada um dos 

reactores que compõem o sistema simbiótico serão menores em comparação com os custos de produção 

do biorreactor a operar sob o mesmo modo individualmente. 

Para conclusão final, a Chlorella protothecoides cultivada em condições heterotróficas alcançou uma 

maior concentração de biomassa, maior teor de ácidos gordos e maior produtividade lipídica quando 

comparada com as condições autotróficas. Além disso, a composição de ácidos gordos do cultivo 

heterotrófico é a mais apropriada para a produção de biodiesel. Todos estes factores levam a que parte 

da solução para os problemas energéticos hoje encarados possam passar pela produção de óleo 

microalgal para biodiesel em condições heterotróficas, tratando-se do processo mais viável e 

economicamente mais rentável. Como perspectiva futura o ensaio simbótico deverá tirar o máximo 

aproveitamento do crescimento heterotrófico, e para isso, sugere-se que o seu crescimento seja 

prolongado e em regime semi-contínuo. Por um lado, é maximizada a fase exponencial do seu 

crescimento, e por outro, mantém equilibrada a relação simbiótica entre os dois cultivos, uma vez que ao 

longo do tempo a sua massa celular vai-se superiorizando à registada no cultivo autotrófico.  

Outra sugestão para tornar o processo mais rentável é a optimização das condições de cultivo no VAP. É 

importante determinar o ponto óptimo entre a concentração celular e a quantidade de luz que lhe é 

incidida, maximizando a sua produtividade. Embora a sua composição de ácidos gordos não seja a mais 

adequada para a produção de biodiesel de qualidade, o óleo produzido em condições autotróficas pode 

ser misturado com o óleo produzido heterotroficamente, o que contribui para a integração total do sistema 

simbiótico. A biomassa produzida num sistema simbiótico apresenta a grande vantagem de possuir uma 

fonte de carbono livre de compostos tóxicos, ao contrário do que sucede com a utilização de gás de 

combustão como fonte de suplemento de CO2, permitindo a utilização de biomassa ou a utilização dos 

seus subprodutos para alimentos, rações, cosméticos e/ou farmacêuticos, com poucas ou sem restrições.  

Em adição, a associação simbiótica oferece a possibilidade de neutralizar a produção de CO2 do 

metabolismo heterotrófico, através da sua fixação no cultivo autotrófico na realização do processo 

fotossintético, não agravando o panorama ambiental que vivemos actualmente. No entanto, é necessário 
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reconhecer que muito permanece por ser investigado e desenvolvido, até a sua produção de óleo possa 

ser implementada em grande escala e entre nos mercados competitivos. Mas trilha-se no caminho certo.  
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Anexo I – Correlação Absorvância vs Biomassa seca  

A correlação entre a absorvância e a biomassa seca em cultivo heterotrófico foi estabelecida, de modo a 

obter-se a concentração de biomassa de Chlorella protothecoides ao longo do seu crescimento. Os 

resultados representam a média de determinações em duplicado e o respectivo desvio padrão. 

 

A equação da recta obtida é: 

    (   )                 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,9674. 

 

A correlação correspondente em cultivo autotrófico foi anteriormente estabelecida pelo Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia,  com a seguinte equação: 

    (   )                 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,9203. 

  

y = 0,8367x 
R² = 0,9674 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40

B
io

m
as

sa
 s

e
ca

 (
g/

L)
 

Absorvância (540 nm) 



87 
 

Anexo II – Curva de calibração para quantificação de glucose 

Para a determinação da concentração de glucose nas amostras colhidas ao longo dos ensaios 

heterotróficos, foi realizada a curva de calibração apresentada em baixo. Os resultados representam a 

média de determinações em duplicado e o respectivo desvio padrão. 

 

Obteve-se a equação da recta: 

    (   )                 

O coeficiente de correlação R2 obtido foi de 0,9963. 
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Anexo III – Curva de calibração para quantificação de NO3
- 

Para a determinação da concentração de nitrato nas amostras colhidas ao longo dos ensaios autotróficos, 

foi realizada a curva de calibração apresentada em baixo. Não foram efectuadas determinações em 

duplicado. 

Utilizou-se a equação seguinte para a determinação da absorvância de NO3
-: 

       
      (      )        (      ) 

 

 

A equação da recta obtida é: 

   
 (    )               

         

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,9999. 
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