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Resumo 

A utilização excessiva de combustíveis fósseis, além de conduzir ao esgotamento das 

reservas existentes, resulta numa crise energética que, aliada aos impactos ambientais, 

torna urgente a adopção de fontes de energia renováveis, nomeadamente, os 

biocombustíveis líquidos. O biodiesel produzido a partir de microalgas surge como uma 

alternativa sustentável, não comprometendo a produção de bens alimentares e com 

potencial para satisfazer a procura global por combustíveis líquidos. 

Este trabalho teve como principal objectivo a caracterização e validação de um 

fotobiorreactor inovador, do tipo coluna de bolhas, para o cultivo de microalgas para a 

produção de biodiesel. Este é do tipo coluna de bolhas, em que o arejamento e agitação são 

realizados através de um dispersor colocado no centro da sua base. O dispersor é rotativo, 

em que as rotações são dependentes do caudal de gás injectado. Foi efectuada a 

comparação entre o fotobiorreactor com o dispersor estático e com os orifícios orientados 

verticalmente e com o dispersor dinâmico, ou seja, com rotação e com os orifícios orientados 

horizontalmente. 

A primeira parte consistiu na determinação dos parâmetros hidrodinâmicos de 

caracterização do fotobiorreactor. Verificou-se que o maior número de rotações do dispersor 

(em rpm) foi atingido para o maior caudal de gás injectado. O valor máximo foi observado 

para o volume de liquido no reactor de 50 L e com um caudal de gás de 22,9 L/min, obtendo-

se 2,2 rpm. Em relação ao hold up do gás verificou-se que os valores obtidos foram baixos, 

sendo uma justificação possível o tamanho das bolhas formadas, uma vez que quanto mais 

pequenas as bolhas mais elevados os valores de hold up. No que respeita aos tempos de 

mistura verificou-se, tal como esperado, que o tempo de mistura diminui com o aumento de 

caudal de gás injectado. O menor tempo de mistura foi obtido para o  caudal  de gás de 22,9 

L/min e igual a 33,9 s. Verificou-se que, para maiores caudais de gás, o facto do dispersor 

apresentar rotação não beneficia a agitação e mistura do reactor. Relativamente ao 

coeficiente de transferência de massa de oxigénio observou-se um aumento deste com o 

aumento do caudal de ar injectado. Verificou-se uma tendência de valores de kLa superiores 

no caso do dispersor dinâmico que, apesar de poder estar dentro do erro inerente às 

medições, parece indicar a existência de vantagens da rotação do dispersor na transferência 

de massa de oxigénio. O maior valor de kLa foi obtido para o maior caudal de gás, 22,9 

L/min, e igual a 39,5 h-1. 

Relativamente ao cultivo de Chlorella protothecoides, foram efectuados quatro ensaios, 

com diferentes condições experimentais. Estes não foram satisfatórios uma vez que tiveram 

a duração máxima de 5 dias, com praticamente todas as culturas perdidas. Os resultados 

obtidos nos dois fotobiorreactores foram inconclusivos no que respeita à inferência dos 

possíveis benefícios da rotação do dispersor no crescimento de microalgas, nas condições 

experimentais testadas. O cultivo de Scenedesmus obliquus decorreu durante catorze dias, e 

verificou-se que as culturas se mantiveram saudáveis durante todo o ensaio. Os resultados 
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do seguimento diário dos dois cultivos também não revelaram diferenças evidentes entre os 

dois fotobiorreactores. Conclui-se, no entanto, que o fotobiorreactor estudado está apto para 

o crescimento de microalgas, necessitando, contudo, da optimização das condições 

experimentais com vista à maximização da produção de biomassa e acumulação de lípidos. 

Em relação à análise da composição em ácidos gordos das amostras retiradas durante o 

cultivo de Scenedesmus, verificou-se que além de conterem um baixo teor lipídico, nenhum 

dos óleos obtidos possui uma composição adequada para dar origem a biodiesel de 

qualidade. 

Por fim, foram efectuados testes de floculação de uma cultura de Chlorella protothecoides 

utilizando como agente floculante uma lama de um processo de anodização do alumínio, 

uma vez que uma colheita eficiente da biomassa do meio de cultura é essencial na produção 

de biodiesel a partir de microalgas. Verificou-se alguma capacidade para a floculação por 

parte da lama testada, estando no entanto por optimizar as condições de floculação. 

 

Palavras-chave: Chlorella protothecoides, Scenedesmus obliquus, fotobiorreactor, 

biodiesel, hold up, tempo de mistura, coeficiente de transferência de massa de oxigénio, 

lípidos, floculação 
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Abstract 

In the last decades, intensive utilization of fossil fuels has led to energy crisis, global climate 

change and environmental pollution. Although there are various potential sources of 

renewable energy, biofuels are of most interest and are expected to play a crucial role in the 

global energy infrastructure in the future. Among the available feedstocks for the production 

of biofuels, whose competition with edible vegetable oil for agricultural land is still a 

controversial issue, microalgae have been described as the most sustainable alternative 

feedstock for the next generation of biodiesel production.  

This work comes from the need of developping closed photobioreactors with low cost and 

low maintenance, essential for the sustainable production of biofuels from autotrophic 

microalgal source. The aim of this work was the characterization and validation of a new 

photobioreactor for the cultivation of microalgae for biodiesel production. The reactor was 

bubble column type and the sparger was a circular sparger placed in the centre of its base. 

The sparger is rotatable, being the rotations dependent of the flow rate of injected gas. 

The first part of this work was the determination of the photobioreactor characterization 

parameters. The highest rotation of the sparger was reached, for a volume of 50 l, with a gas 

flow rate of 22,9 l/min, and was 2,2 rpm. Concerning to hold up, the maximum values were 

registered for the highest gas speeds and for the least liquid level in the reactor. The obtained 

values are low. This can be due to the bubble size, which strongly depends on the sparger 

type used. The smaller the bubbles, the greater the gas hold up values. For mixing time, the 

trend was a declining mixing time with increasing gas flow rate. The shorter mixing time was 

obtained for the gas flow rate of 22,9 L/min and was 33,9 s, for the dynamic sparger.  It was 

found that for higher flow rates the rotation of the sparger, although higher, makes no 

improvement in the mixing time. The kLa increases with increasing gas flow rate for all 

operating conditions. It was verified a tendency for higher kLa values in the case of the 

dynamic sparger that, although it might be within the measuring error, seems to indicate 

advantage of the sparger rotation in mass transfer. The higher kLa value was obtained for the 

gas flow rate of 22,9 L/min and was 0,011 s-1. 

The Scenedesmus obliquus cultivation was successful and lasted 14 days. The results of 

the daily follow-up of both cultures did not show evident differences between the 

photobioreactor with the static sparger and the one with the dynamic sparger. 

It can be concluded that the photobioreactor studied is adequate for the growth of 

microalgae needing, however, the optimization of the experimental conditions in order to 

maximize the biomass production and lipid accumulation. 

Regarding the analysis of the composition in fatty acids of the samples obtained during the 

culture of Scenedesmus, it was verified that, besides containing low lipid content, the oil from 

microalgae from both photobioreactors did not have a suitable composition for biodiesel 

production. 
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Finally, an industrial anodising sludge was used for study its capacity as coagulant of a 

microalgae broth, as a first step of biomass harvesting. It was verified some flocculation 

capacity of the tested mud but the flocculation conditions are still to be optimized. 

 

Keywords: Scenedesmus obliquus, photobioreactor, biodiesel, hold up, mixing time, 

volumetric oxygen transfer coefficient, lipids, fatty acids, flocculation 
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1. Motivação e Objectivo 

Este trabalho surge como resultado da colaboração desenvolvida com o LNEG – 

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

responder às necessidades da sociedade e das empresas, apostando numa investigação 

sustentável. A Unidade de Bioenergia tem como principais actividades a ID&I no domínio das 

bioenergias, para a utilização de fontes renováveis de biomassa na produção de 

biocombustíveis e biomateriais, a ID&I no domínio das biorrefinarias de biomassa, incluindo 

sequestração de carbono, com vista à diversificação das fontes energéticas, à diminuição da 

dependência de fontes externas e ao aumento da segurança do abastecimento e o apoio das 

políticas públicas Nacionais na área da biomassa, bioenergia e biocombustíveis. 

O presente trabalho esteve inserido no projecto Simbioalga, da Unidade de Bioenergia do 

campus do Lumiar (Lisboa). O trabalho apresentado tem como principal objectivo a validação 

e caracterização de um fotobiorreactor inovador para o cultivo de microalgas para a 

produção de biodiesel. A construção de fotobiorreactores fechados de baixo custo e baixa 

necessidade de manutenção é essencial para a produção sustentável de biocombustíveis de 

origem microalgal por via autotrófica. 

Durante a execução deste trabalho foram calculados os parâmetros hidrodinâmicos de 

caracterização do fotobiorreactor, tais como o hold up, o coeficiente de transferência de calor 

e o tempo de mistura. Foi, ainda, avaliado o crescimento da microalga, o consumo de 

substrato e através da citometria de fluxo foi possível monitorizar 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. Foram ainda efectuados testes de floculação, como um primeiro passo na 

recolha da biomassa. 
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World oil production increased by 1.9 million b/d in 2012, more than double the growth of global consumption. US output grew by 1 million b/d, the largest increase in the 
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2. Introdução e Revisão da Literatura 

2.1 Consumo de Energia 

A população mundial está a aumentar e com ela o consumo de energia. Este aumento é 

visível principalmente nas economias emergentes (Figura 2.1), com a China e a Índia 

responsáveis por cerca de 90% do aumento durante o ano de 2012 [1]. 

Actualmente, cerca de 80% do consumo global de energia é proveniente de combustíveis 

fosseis [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta utilização excessiva dos combustíveis de origem fóssil leva ao esgotamento das 

reservas existentes, resultando numa crise energética, que conduz ao aumento dos preços 

dos combustíveis, com um grande impacto na vida da sociedade. Outro problema a nível 

ambiental, associado à utilização dos combustíveis fósseis, é o aquecimento global. Este é 

consequência da emissão e acumulação de gases com efeito de estufa, sendo a combustão 

de combustíveis fósseis um dos grande responsáveis. As alterações climáticas associadas 

têm efeitos catastróficos tanto a nível da saúde humana como na biodiversidade do planeta 

[2], [3], [4], [5], [6]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Consumo de combustíveis fósseis por região, 

desde 1987 até ao ano de 2012, em milhões de barris/dia 
[1]. 
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World consumption
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World primary energy consumption grew by a below-average 1.8% in 2012. Growth was below average in all regions except Africa. Oil remains the world’s leading fuel, 
accounting for 33.1% of global energy consumption, but this figure is the lowest share on record and oil has lost market share for 13 years in a row. Hydroelectric output 
and other renewables in power generation both reached record shares of global primary energy consumption (6.7% and 1.9%, respectively).
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The Asia Pacific region accounted for a record 40% of global energy consumption and 69.9% of global coal consumption in 2012; the region also leads in oil and 
hydroelectric generation. Europe & Eurasia is the leading region for consumption of natural gas, nuclear power, and renewables. Coal is the dominant fuel in the Asia 
Pacific region, the only region dependent on a single fuel for more than 50% of total primary energy consumption. Natural gas is dominant in Europe & Eurasia, and oil 
is dominant in other regions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O petróleo, sendo o combustível mais importante da actualidade, com 33,1% do consumo 

total de energia (Figura 2.2), é essencial no desenvolvimento industrial, nos transportes, no 

sector agrícola e na satisfação das necessidades básicas do Homem [1]. A economia 

mundial está actualmente muito dependente do petróleo e de outros combustíveis fósseis, 

havendo a perspectiva de que as reservas mundiais de petróleo e de gás natural se possam 

esgotar durante os próximos 100 anos [6], [7], [8]. 

Esta limitação, e  os seus efeitos poluentes, tornam cada vez mais urgente a adopção de 

fontes de energia alternativa renováveis, apesar de economicamente serem ainda pouco 

competitivas. 

A procura de fontes de energia renováveis é um dos desafios mais estimulantes da 

actualidade, cuja implementação conduzirá à diversificação das fontes de energia, 

desenvolvimento económico, qualidade de vida, estabilidade global e diminuirá a 

dependência energética dos países. 

Esta situação é particularmente preocupante no sector dos transportes, onde 96,6% dos 

combustíveis são de origem fóssil, não existindo alternativas relevantes para estes 

combustíveis [1]. 

Deste modo, um dos grandes objectivos é tomar medidas para a redução das emissões no 

sector dos transportes, substituindo gradualmente os combustíveis fosseis por fontes de 

energia renováveis, sendo os biocombustíveis considerados fundamentais neste processo. 

Muitas opções de fontes de energia renováveis têm sido estudadas e implementadas com 

diferentes graus de sucesso, tais como: as energias solar, térmica e fotovoltaica, 

hidroeléctrica, geotérmica e eólica; tendo cada uma delas as suas vantagens e 

desvantagens dependendo da área de aplicação. 

Figura 2.2 – Consumo mundial das diversas fontes de energia, desde 1987 até ao ano 

de 2012, em Mton equivalentes de petróleo [1]. 
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O uso da biomassa, particularmente os biocombustíveis, tem-se tornado uma ideia cada 

vez mais atractiva. 

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

de origem não fóssil, é obtida a partir de fontes naturais, é renovável e recicla o CO2 da sua 

combustão por vias fotossintéticas [3], [9]. 

A União Europeia tem enfrentado grandes desafios resultantes do aumento da 

dependência das importações de energia, da escassez dos recursos energéticos e da 

necessidade de limitar as alterações climáticas e de superar a crise económica [10]. 

A eficiência energética é um instrumento importante para resolver estes desafios: aumenta 

a segurança do aprovisionamento energético da União Europeia, reduzindo o consumo de 

energia primária e diminuindo as importações de energia; ajuda a reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa, de forma eficaz em termos de custos e contribui para atenuar as 

alterações climáticas. 

Assim, os objectivos conhecidos por “20-20-20”, previstos para 2020, surgem como uma 

continuação do Protocolo de Quioto, depois do seu fim em 2012. Estes englobam a redução 

em 20% das emissões de gases com efeito de estufa, considerando como referência o ano 

de 1990, a produção de 20% da sua energia a partir de fontes renováveis e melhorar a 

eficiência energética em 20%. 

Actualmente, Portugal tem um índice de dependência energética do exterior superior a 

80%, em termos de fontes primárias de energia, sendo a grande parte proveniente de 

combustíveis fósseis [8]. 

A actual política energética em Portugal visa a redução da dependência energética do 

exterior, baseada na redução do consumo de energia primária e da importação de 

combustíveis fósseis. Isto, sem comprometer a segurança de abastecimento e a 

diversificação de fontes de energia, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais, 

ou seja, uma redução de 20% do consumo de energia primária, relativamente à projecção 

dos consumos, para 2020 [11]. 

Os biocombustíveis apresentam-se, assim, como uma peça chave para o cumprimento dos 

objectivos traçados. 
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Biofuels production

Thousand tonnes oil equivalent 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Change 
2012 over 

2011

2012
share 

of total

US 3987 5226 6374 7478 9746 13456 19149 21697 25568 28518 27360 -4.3% 45.4%
Canada  113  113  114  133  160  461  501  721  790  929  949 1.9% 1.6%
Total North America 4100 5339 6488 7612 9906 13922 19654 22422 26371 29459 28321 -4.1% 47.0%
Argentina  9  9  9  9  29  228  632 1048 1656 2218 2267 1.9% 3.8%
Brazil 6149 7068 7154 7835 8729 11323 14093 13962 15575 13197 13547 2.4% 22.5%
Colombia  –    –    –    14  131  141  239  326  318  386  403 4.0% 0.7%
Other S. & Cent. America  123  151  148  235  515  610  787  606  314  457  458  –   0.8%
Total S. & Cent. America 6280 7227 7311 8093 9405 12303 15751 15942 17863 16259 16675 2.3% 27.7%
Austria  22  26  48  70  105  220  263  354  375  370  370 -0.3% 0.6%
Belgium  –    –    –    1  21  140  278  473  462  503  510 1.1% 0.8%
Finland  –    –    1  6  11  51  96  267  363  363  363 -0.3% 0.6%
France  337  368  387  439  665 1121 2012 2312 2269 1859 1820 -2.4% 3.0%
Germany  385  613  890 1525 2488 3181 2720 2728 2888 2825 2894 2.2% 4.8%
Italy  180  232  272  340  585  443  617  758  670  456  313 -31.6% 0.5%
Netherlands  –    –    6  3  22  80  77  241  385  559  459 -18.0% 0.8%
Poland  –    28  6  109  144  96  278  393  421  398  630 57.9% 1.0%
Portugal  –    –    –    1  70  153  145  202  275  293  338 15.0% 0.6%
Spain  122  173  210  282  251  352  359  958 1267  809  575 -29.1% 1.0%
Sweden  31  32  43  48  81  139  171  238  214  212  227 6.6% 0.4%
United Kingdom  3  9  9  39  219  359  276  180  304  253  321 26.2% 0.5%
Other Europe & Eurasia  126  138  165  293  395  491  931 1175 1231 1242 1203 -3.4% 2.0%
Total Europe & Eurasia 1206 1619 2037 3157 5058 6826 8224 10280 11125 10143 10022 -1.5% 16.6%
Total Middle East  –    –    –    –    –    –    –    –    4  4  4  –  !

Total Africa  6  6  6  6  6  6  11  15  30  23  23 –   !

Australia  –    –    4  20  54  70  111  174  251  265  251 -5.6% 0.4%
China  146  396  493  622  846  901 1096 1124 1441 1597 1729 8.0% 2.9%
India  91  94  99  114  134  136  161  183  164  210  294 39.9% 0.5%
Indonesia –   –    –    9  44  216  528  464  718 1104 1212 9.4% 2.0%
South Korea  1  2  4  9  39  74  141  343  491  211  211 -0.3% 0.4%
Thailand  –    –    3  52  80  138  494  618  661  721  994 37.5% 1.6%
Other Asia Pacifi c  –    –    –    10  106  196  385  422  345  289  483 66.5% 0.8%
Total Asia Pacifi c  238  491  604  834 1304 1732 2916 3329 4071 4397 5174 17.3% 8.6%
Total World 11830 14682 16446 19701 25678 34788 46556 51988 59465 60286 60220 -0.4% 100.0%
of which: OECD 5307 6960 8522 10779 15021 20780 27900 32897 37928 39726 38457 -3.5% 63.9%

Non-OECD 6523 7722 7924 8922 10657 14008 18656 19091 21536 20560 21763 5.6% 36.1%
European Union 1206 1619 2028 3133 5007 6748 8078 10096 10976 9998 9878 -1.5% 16.4%
Former Soviet Union –   –    11  22  28  50  130  210  182  159  174 9.4% 0.3%

 " Less than 0.05%. Source: Includes data from F.O. Lichts; US Energy Information Administration.
Notes: Consumption of fuel ethanol and biodiesel is included in oil consumption tables.
Growth rates are adjusted for leap years.
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World biofuels production declined by 0.4% in 2012, the first decline since 2000. Increased output in South America and Asia Pacific was outweighed by declines in North 
America and Europe. Global ethanol output declined by 1.7%, the second straight annual decline. Biodiesel production grew by 2.7% and has doubled in the last five years 
and now makes up 31% of total biofuel supply.

2.2 Biocombustíveis 

Embora os biocombustíveis sejam, ainda, mais dispendiosos que os combustíveis de 

origem fóssil, a sua produção está a aumentar (Figura 2.3). 

Com incentivos de medidas políticas e metas estipuladas para os biocombustíveis no 

sector dos transportes, a sua produção global actual é estimada de mais de 60 Mton 

equivalentes de petróleo (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os biocombustíveis mais comuns são o biodiesel e o bioetanol, que podem substituir o 

gasóleo e a gasolina, respectivamente, nos veículos existentes com pequenas ou nenhumas 

modificações necessárias nos seus motores. Por estas razões, prevê-se que a quota de 

biocombustíveis no sector dos transportes cresça rapidamente durante a próxima década. 

Espera-se que a produção de biocombustíveis ofereça novas oportunidades para diversificar 

as fontes de combustíveis, aumentar o emprego nas áreas rurais, reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa e aumentar a segurança no abastecimento de energia.  

Por outro lado, o facto dos biocombustíveis convencionais serem produzidos a partir do 

cultivo de alimentos (o bioetanol a partir do açúcar de cana/beterraba e amido do milho e o 

biodiesel a partir do óleo de sementes) conduz ao aumento dos preços dos alimentos, que 

afecta primeiramente a população dos países em desenvolvimento [3]. 

Para além disso, a utilização da terra e intensificação do cultivo pode causar novas 

emissões de gases com efeitos de estufa, aumentar a erosão e afectar a biodiversidade, a 

qualidade do solo e os recursos naturais da região. 

O custo de produção de biocombustíveis pode variar consoante a matéria prima, o 

processo de conversão, escala de produção e região [12]. 

Figura 2.3 – Produção de biodiesel mundial por 

região, ano 2012, em Mton equivalentes de petróleo 
[1]. 
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2.3 Biodiesel 

O biodiesel está a ganhar cada vez mais importância como alternativa ao gasóleo.  Tem 

como principais vantagens o facto de ser biodegradável, renovável e não tóxico; a sua 

combustão não emite compostos de enxofre (SOx); contém um elevado número de cetano, 

permitindo uma boa detonação; e uma maior segurança uma vez que tem um ponto de 

inflamação mais elevado [12], [13]. 

Apesar dos benefícios evidentes, a utilização de biodiesel apresenta algumas 

desvantagens: menor conteúdo energético, viscosidade mais elevada, aumento do teor de 

óxidos de azoto (NOx) nos gases de combustão e menor estabilidade oxidativa [12], [13]. 

O biodiesel pode ser obtido a partir de diversos processos químicos, entre eles o 

craqueamento térmico (pirólise) e transesterificação. O processo mais utilizado é o da 

transesterificação, uma vez que o produto obtido pode ser utilizado directamente ou 

misturado com o gasóleo nos motores dos veículos [12], [14], [16]. 

O factor económico mais importante a ser considerado no custo total da produção de 

biodiesel é a matéria prima que corresponde a cerca de 70-80% do custo total de operação 

[12]. 

A primeira geração de biodiesel tem vindo a ser produzida a partir de óleos de culturas 

alimentares, tais como a soja, a colza, a palma e também o girassol e pinhão manso. 

Actualmente, 95% da produção mundial de biodiesel utiliza este tipo de matéria prima. [13]. 

O aumento de produção e consumo de biocombustíveis, devido à crescente procura 

energética, tem vindo a exigir quantidades cada vez maiores de matéria prima. A utilização 

do biodiesel de primeira geração leva a muita controvérsia devido ao seu impacto nos 

mercados alimentares, especialmente nas regiões mais vulneráveis da economia mundial. 

Como consequência, verifica-se uma subida nos preços dos produtos agrícolas e a 

necessidade de aumentar campos de cultivo, conduzindo à desflorestação, degradação do 

solo e devastação da biodiversidade [5]. 

De modo a não competir com os óleos vegetais alimentares, surge a segunda geração de 

biodiesel, produzido a partir de subprodutos e desperdícios biológicos de baixo custo e 

renováveis, tais como óleos não comestíveis, óleos de fritura usados e gorduras animais. No 

entanto, as quantidades disponíveis destes óleos não são suficientes para fazer face à 

procura actual. 

É, então, que surge a chamada terceira geração de biodiesel, produzido a partir de 

microalgas, não comprometendo a produção de bens alimentares e com potencial para 

satisfazer a procura global por combustíveis líquidos. 
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2.4 Microalgas 

As microalgas são organismos microscópicos fotossintéticos procarióticos ou eucarióticos. 

Ao contrário das plantas superiores não possuem raíz, caule e folhas, crescem rapidamente 

e conseguem viver em condições adversas. As microalgas estão presentes em todos os 

ecossistemas, não só aquáticos como também terrestres, existindo uma grande variedade de 

espécies [5]. 

As microalgas podem ter diversas áreas de aplicação, tais como a indústria farmacêutica, a 

indústria alimentar, a agricultura e aquacultura, e a bioenergia. 

Dentro da aplicação energética, as microalgas podem ser usadas para gerar energia 

através de diferentes processos, como a produção de metano, por digestão anaeróbia da 

biomassa; bioetanol, biodiesel ou até mesmo a combustão directa da biomassa para 

produção de vapor e electricidade [16]. 

As microalgas possuem diversas características que levam a considerá-las como a matéria 

prima preferencial para a produção de biodiesel em relação a outras culturas [4], [6], [9], [13], 

[16], [17], [18]: 

• Maior eficiência fotossintética, resultando em maiores produtividades por área; 

• A sua produção não é sazonal e têm um ciclo de colheita muito curto; 

• Não necessitam de terra arável nem de água potável, crescendo em água doce, 

salgada ou efluentes e água residuais; 

• Têm um ciclo de vida curto, apresentando taxas de crescimento muito mais 

elevadas do que as plantas terrestres; 

• Têm a capacidade de sintetizar e acumular grande quantidade de lípidos; 

• Têm grande tolerância a elevadas concentrações de CO2 da corrente gasosa, 

tornando possível uma grande eficiência na mitigação de CO2. 

Na tabela 2.1, verifica-se que, devido ao seu maior rendimento energético por hectare, a 

área necessária para cultura de microalgas é substancialmente menor, quando comparada 

com outras matérias primas para produção de biodiesel. Adiciona-se, ainda, o facto de que a 

competição com outras culturas, particularmente para consumo humano e por solo arável é 

bastante reduzida. 
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Tabela 2.1 – Comparação da produtividade de óleo e área de terreno necessária de algumas 

matérias primas de biodiesel [6]. 

Matéria prima Conteúdo em óleo 
(%p/p) 

Rendimento em óleo 
(L/ha.ano) 

Área de terra 
necessária 

(m2.ano/kg biodiesel) 

Milho 44 172 66 

Soja 18 636 18 

Jatropha 28 741 15 

Canola 41 974 12 

Girassol 40 1070 11 

Óleo de palma 36 5366 2 

Microalga (baixo teor 
em óleo) 

30 58 700 0,2 

Microalga (teor 
médio em óleo) 

50 97 800 0,1 

Microalga (elevado 
teor em óleo) 

70 136 900 0,1 

 

As microalgas contêm lípidos e ácidos gordos como compostos estruturais em membranas, 

produtos de armazenamento, metabolitos e fontes de energia. Em média, o teor de lípidos 

varia entre 25 e 30% do peso seco mas, em algumas espécies, este valor pode ser superior 

a 70% [13], Tabela 2.2. 

Tabela 2.1 – Conteúdo em óleo de diversas microalgas [16]. 

Microalga Conteúdo em óleo 
(%p/p) 

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 
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O conteúdo em lípidos e ácidos gordos das microalgas varia de acordo com as condições 

de cultivo. A composição dos ácidos gordos das diferentes espécies de algas é também um 

factor importante a considerar, uma vez que tem um efeito bastante significativo na qualidade 

e características do biodiesel produzido [13]. 

A selecção da espécie mais adequada não deve ter em consideração unicamente a 

quantidade de lípidos, mas também a produtividade de biomassa e a capacidade de se 

desenvolver utilizando os nutrientes disponíveis e/ou condições ambientais especificas. 

Todos estes parâmetros têm que ser considerados em simultâneo de forma a conseguir 

maximizar a produtividade do óleo para a produção do biodiesel. 
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2.5 Condições de cultivo 

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

principais de nutrição, o autotrofismo e o heterotrofismo, dos quais o autotrofismo é o mais 

frequente [5], [6], [19]. 

O autotrofismo, também chamado de fotoautotrofismo, ocorre quando as microalgas 

utilizam a luz como fonte de energia e carbono inorgânico, nomeadamente o dióxido de 

carbono, como fonte de carbono, convertendo-os em energia química, através da 

fotossíntese. Os organismos autotróficos requerem nutrientes inorgânicos no seu meio de 

cultura [20]. 

No metabolismo heterotrófico, as microalgas utilizam carbono orgânico, tanto como fonte 

de energia como de carbono. Este composto de carbono orgânico é adicionado, 

normalmente, sob a forma de glucose, acetato e/ou glicerol. Este tipo de cultivo permite obter 

maior produção e produtividade de biomassa e, algumas espécies de microalgas, 

conseguem obter uma maior quantidade de lípidos durante o crescimento heterotrófico. Por 

outro lado, normalmente, as culturas heterotróficas apresentam algumas desvantagens, 

nomeadamente na limitação de espécies de microalgas que conseguem crescer desta forma, 

na obrigatoriedade de trabalhar em condições axénicas para evitar o aparecimento de 

contaminações de bactérias e leveduras que dominem a cultura em pouco tempo, na 

libertação de CO2 como produto e não na sua captura o que é uma desvantagem ambiental, 

na inibição por excesso de substrato orgânico e, ainda, na impossibilidade de produzir 

metabolitos que só são induzidos pela presença de luz [20]. 

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

variantes dos dois trofismos anteriormente descritos. A mixotrofia 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 fonte de 

carbono. O fotoheterotrofismo descreve um metabolismo em que a luz é necessária como 

fonte de energia para que os compostos orgânicos sejam consumidos como fonte de 

carbono. Existe ainda o metabolismo auxotrófico que consiste na necessidade de apenas 

quantidades de compostos orgânicos essenciais, como vitaminas e aminoácidos. 

Este trabalho vai incidir apenas no crescimento de algas em meio de cultivo autotrófico. 

O crescimento de algas autotroficamente tem a grande vantagem de se poder beneficiar de 

uma fonte natural, inesgotável e gratuita, a luz solar. No entanto, esta está limitada devido 

aos ciclos diários e à variação sazonal dos níveis de luz. Uma alternativa para contornar esta 

limitação seria recorrer a uma iluminação artificial, utilizando lâmpadas fluorescentes ou 

LEDs. Esta hipótese é utilizada, quase exclusivamente, à escala piloto. A iluminação artificial 

permite uma produção contínua, mas um gasto de energia significativamente mais elevado. 

Assim, a produção de óleo para biodiesel deve aproveitar a luz solar disponível, desprezando 

a variação diária e sazonal [5], [20]. 
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O dióxido de carbono deve ser fornecido continuamente durante as horas de luz solar. A 

produção de biodiesel pode utilizar o CO2 libertado em centrais térmicas, na queima de 

combustíveis fósseis. Este CO2 está normalmente disponível a baixo ou nenhum custo. 

Ao nível da nutrição os macronutrientes essenciais são, geralmente, o carbono, o azoto e o 

fósforo. 

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

importante, uma vez que constitui cerca de 40-50% da biomassa microalgal [6]. 

Depois do carbono, o azoto é o nutriente mais importante que contribui para a biomassa 

produzida, nomeadamente para a formação das proteínas. O azoto constitui entre cerca de 

1% a mais de 10% da célula e varia consoante a sua disponibilidade no meio. Vários estudos 

revelam que a deficiência em azoto no meio de cultivo leva ao aumento do teor lipídico na 

célula [19]. 

Em relação ao fósforo, este é essencial para o crescimento e 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 um dos factores 

limitantes mais importantes no seu crescimento [19]. 

Não são apenas o carbono, o azoto, o fósforo e outros nutrientes, as vitaminas e os sais 

que são vitais para o crescimento das algas, mas também o equilíbrio entre os parâmetros 

operacionais. Há vários outros factores que influenciam o crescimento, nomeadamente a 

intensidade da luz, a temperatura, o pH, a agitação do meio, a salinidade, a existência de 

microrganismos patogénicos e a competição de outras algas [6]. 

A luz é fundamental para o crescimento autotrófico, no entanto, o seu excesso pode 

provocar foto-inibição e foto-oxidação. 

A temperatura é um factor limitante importante no processo de cultivo, variando entre 20 e 

30ºC para a maioria de espécies de microalgas [16]. 

A salinidade afecta o crescimento e a composição celular e pode ser utilizada como fonte 

de stress e de prevenção de contaminação numa cultura de microalgas [6]. 

A agitação do meio é outro parâmetro de crescimento importante uma vez que uniformiza a 

distribuição das células, do calor, dos metabolitos e facilita a transferência dos gases. Por 

outro lado, evita que haja sedimentação das células, mantendo-as em suspensão. Além 

disso, um certo grau de turbulência é desejável para promover a rápida circulação das 

células da zona escura para a zona iluminada do reactor, podendo contornar o efeito de foto-

inibição. Contudo, 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. 
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Muitas vezes, surgem organismos indesejados tais como outras algas, leveduras, fungos 

ou bactérias. Para remover estes contaminantes a cultura deve ser sujeita a alterações 

extremas em parâmetros como a temperatura, pH e luz, entre outros [6].  
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2.6 Sistemas de cultivo 

O cultivo de microalgas autotróficas pode ser feito em sistemas abertos (lagoas 

fotossintéticas) ou fechados (fotobiorreactores). No caso de culturas heterotróficas a sua 

produção é realizada em biorreactores convencionais (fermentadores). 

As lagoas fotossintéticas podem ser naturais (lagos, lagoas) ou artificiais (Figura 2.4). O 

sistema artificial mais comum é do tipo “raceway pond”. Estas são normalmente pouco 

profundas (0,2-0,5m), permitindo a difusão do dióxido de carbono proveniente da atmosfera e 

a penetração da luz solar, de forma oval e com mistura e circulação realizada por agitação 

mecânica de pás. São normalmente construídos em cimento ou terra compactada 

impermeabilizada com plástico de cor clara de forma a reflectir a luminosidade mais 

eficazmente. O sistema de pás está em operação contínua para evitar a sedimentação e a 

criação de quaisquer tipos de gradientes. O dióxido de carbono necessário para o 

crescimento das microalgas é, normalmente, satisfeito pelo ar à superfície proveniente da 

atmosfera, mas é possível instalar arejadores submersos de forma a aumentar a absorção 

de dióxido de carbono. Os sistemas de cultura abertos são os mais económicos, tanto do 

ponto de vista da sua construção, como também em relação à quantidade reduzida de 

energia necessária à sua operação e a sua fácil manutenção. No entanto, apresentam uma 

baixa produtividade quando comparado aos sistemas fechados; dificuldade no controlo 

adequado das condições de cultura, uma vez que dependem principalmente das condições 

meteorológicas locais; sendo que estão abertos para a atmosfera, verifica-se uma grande 

perda de água por evaporação; e, há a possibilidade de contaminação, infestação, 

competição ou predação por organismos indesejáveis [5], [17]. 

 

Figura 2.4 – Lagoa do tipo raceway, para o cultivo de microalgas [21]. 

Os fotobiorreactores fechados podem ser definidos como sendo sistemas de cultura no 

qual geralmente a luz não incide directamente na superfície da cultura, tendo de passar 

primeiramente pela parede transparente do reactor. Num fotobiorreactor as trocas directas 

de gases e contaminantes entre as células cultivadas e o meio exterior são limitadas ou até 
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mesmo não permitidas pelas paredes do reactor. A produção de microalgas neste tipo de 

sistemas de cultivo permite ultrapassar as maiores dificuldades do cultivo em sistemas 

abertos: permitem um melhor controlo das condições de cultura e parâmetros de crescimento 

(pH, temperatura, mistura, dióxido de carbono e oxigénio, entre outros), reduzem a 

evaporação e as perdas de dióxido de carbono para a atmosfera, permitem obter densidades 

celulares e produtividades volumétricas mais elevadas, oferecem um ambiente mais seguro 

e protegido e minimizam o risco do aparecimento de microrganismos indesejados. São 

sistemas flexíveis que podem ser optimizados de acordo com as características biológicas e 

fisiológicas da espécie de microalgas a ser cultivada, permitindo o cultivo de espécies que 

não seria possível em lagoas. No entanto, os fotobiorreactores apresentam algumas 

limitações no que respeita ao elevado custo de construção, operação e manutenção, a 

possibilidade de sobreaquecimento, acumulação de oxigénio, dificuldade no scale up, danos 

celulares devido à tensão de corte e deterioração do material constituinte das paredes do 

reactor [5], [6], [22], [23]. 

O principal parâmetro a ter em conta na escolha do design do reactor é a fácil penetração 

da luz, o que implica uma elevada razão superfície/volume. A penetração da luz é crucial 

para o aumento da eficiência fotossintética, a qual é uma condição essencial para atingir 

elevadas produtividades. Deste modo, e tendo este factor em consideração, foram 

desenvolvidos diversas formas e configurações de fotobiorreactores, sendo os principais o 

tubular, em painel (flat-plate) ou em coluna [5], [6], [23]. 

Os fotobiorreactores tubulares são normalmente de vidro ou plástico (Figura 2.5) e 

encontram-se agrupados num conjunto de tubos horizontais com um diâmetro não superior a 

10cm. Estes sistemas são relativamente baratos e conseguem uma boa produtividade em 

biomassa. Algumas das desvantagens incluem incrustações, algum crescimento nas paredes 

do reactor e limitações para grandes comprimentos das tubagens que levam à acumulação 

de concentrações elevadas de oxigénio, e à formação de gradientes de pH. Estes efeitos 

agravam-se à medida que o comprimento dos tubos aumenta, podendo levar à morte da 

cultura [5], [6], [22], [23]. 

Relativamente aos fotobiorreactores do tipo flat-plate são constituídos por finos painéis de 

vidro, acrílico ou PVC, nos quais circula a cultura de microalgas. O gás é injectado pela base 

fornecendo o dióxido de carbono necessário ao crescimento da cultura e cria alguma 

turbulência que permite a homogeneização da luminosidade captada pelas células. 

Apresentam uma grande área superficial iluminada, elevadas produtividades de biomassa e 

uma baixa acumulação de concentração de oxigénio. No entanto, podem apresentar um 

elevado grau de stress hidrodinâmico, dificuldades no controlo da temperatura e no seu scale 

up [5], [6], [22], [23]. 
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Por fim, os fotobiorreactores em coluna que, tal como nos anteriores, o arejamento e 

mistura da cultura são realizados pela injecção de ar na sua base (Figura 2.6). São, 

geralmente, construídos com materiais rígidos como acrílico ou vidro. Estes permitem uma 

elevada transferência de massa, consomem pouca energia e conseguem uma boa mistura 

com uma baixa tensão de corte. Pelo contrario, têm uma pequena área de iluminação o que 

prejudica a eficiência fotossintética [5], [6], [22], [23]. 

Figura 2.6 – Fotobiorreactores em coluna, para o cultivo de microalgas [25]. 

Os reactores em coluna podem ser do tipo coluna de bolhas ou air-lift. Uma coluna de 

bolhas é um reactor muito simples e barato. Não possui partes móveis e consiste 

essencialmente num vaso de reacção com um distribuidor do gás montado na sua base. Um 

air-lift consiste numa coluna de bolhas dividida em duas secções distintas sendo numa delas 

injectado gás (tubo ascendente) que se liberta na parte superior, ficando a outra (tubo 

descendente), na maior parte dos casos, desgasificado em grande extensão. Consegue-se 

Figura 2.5 – Fotobiorreactores do tipo tubular (A) e flat plate (B), para o cultivo de 

microalgas [24]. 

A B 
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assim um decréscimo na densidade do fluido do tubo ascendente em relação ao 

descendente, provocando consequentemente a sua circulação: da base para o topo, no tubo 

ascendente, e em sentido inverso, no tubo descendente [26].  

Este trabalho consiste na validação e caracterização de um reactor inovador e na 

optimização dos seus parâmetros de cultura com vista ao cultivo de microalgas para a 

produção de biodiesel. Baseia-se num reactor cilíndrico, do tipo coluna de bolhas, em que o 

sistema de distribuição de ar consiste num dispersor rotativo, na base do reactor. A rotação é 

controlada pelo caudal de ar injectado. Este sistema permite, assim, aumentar o tempo de 

residência das bolhas de ar formadas, uma vez que adquirem um movimento helicoidal. 
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2.7 Condições de cultivo 

No crescimento de microalgas há parâmetros que influenciam as condições de cultura que 

devem ser considerados e optimizados para, deste modo, maximizar a produtividade de 

biomassa. 

• Luz 

A luz é a fonte básica de energia para os microrganismos autotróficos, logo, a sua 

eficiência fotossintética é crucial quando se projecta um fotobiorreactor. 

Em sistemas de cultivo exteriores, que beneficiam da luz solar, o máximo de intensidade de 

radiação total incidente depende da latitude a que está localizado e apenas se pode controlar 

o posicionamento e inclinação em relação ao sol [23]. 

No entanto, em reactores em que a iluminação é artificial, o máximo de intensidade de 

radiação total incidente depende da natureza, intensidade e posição relativa à fonte de 

iluminação, sendo possível a manipulação e controlo destes factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento da intensidade luminosa aumenta a taxa de crescimento apenas até atingir o 

chamado ponto de saturação (Figura 2.7). A partir deste, o aumento contínuo de intensidade 

luminosa não apresenta qualquer benefício na taxa de crescimento, chegando a um ponto a 

partir do qual terá uma influência negativa na produtividade de biomassa e em casos 

extremos levar à morte da cultura [19], [23]. 

• Mistura 

Em todos os fotobiorreactores é necessário existir um grau de mistura adequado que 

previna a sedimentação das células, elimine gradientes de luz, de concentrações de 

Figura 2.7 – Curva de resposta da fotossíntese à intensidade 

luminosa. O ponto Is corresponde à intensidade de luz de 

saturação e o ponto Ih corresponde ao valor de intensidade 
luminosa para o qual ocorre inibição da fotossíntese [19]. 

growth. Under these conditions, the effect of the intensity of the light source
on algal photosynthesis and growth is faithfully portrayed by the light
response curve shown in Fig. 8.1. It is thus essential to note at this point that
much misunderstanding concerning the complex effect of light on culture
growth has originated from irrelevant application of the light curve for
interpretation of the growth response of mass cultures, in which cell density,
as a rule, is such that mutual shading (Tamiya, 1957) may greatly modify
light availability for the individual cells. This internal shading (clearly visible
in that light does not pass through the culture’s optical path, being essentially
fully absorbed in the outer surfaces), results in cells receiving light intermit-
tently, a phenomenon augmented by the fact that light energy attenuates
exponentially in passing through the culture column. The higher the cell
density, the shorter the depth light penetrates into the culture. Two light
zones are thereby established in the culture: the outer illuminated volume, in
which light is sufficient to support photosynthesis (i.e. the photic zone); and
the dark volume, in which net photosynthetic productivity cannot take place,
since light intensity is below the compensation point (Fig. 8.1). The higher the
population density (and the longer the optical path), the more complex it
becomes to address the basic requirements for efficient utilization of strong
light, i.e. an even distribution of the available light to all cells in the culture,
at an optimal dose per cell (to be elucidated somewhat later).

Clearly then, when mutual shading prevails, cells are not exposed to
continuous illumination but rather to cycles of light and darkness (L–D
cycle), which may take scores of milliseconds to a few seconds to complete,
depending on the optical path and the extent of turbulence in the culture. The
endless combinations of light intermittency expressed in L–D cycles to which
the individual cells are exposed at a given instant, relate to two basic para-
meters: first, the ratio between the light and the dark period in the cycle and
second, the frequency of the cycle. As shall be elucidated, the higher the
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Fig. 8.1. Light-response curve of photosynthesis (P–curve). The intercept on the vertical axis is
the measure of O2 uptake due to dark respiration. Ic, light compensation point; Is, light saturation
intensity; Ih, light intensity value at which photoinhibition occurs.
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nutrientes e de temperatura e que garanta uma distribuição eficaz de dióxido de carbono 

[17]. 

O grau de turbulência criado pela mistura deve ser apropriado à cultura em questão, uma 

vez que baixos valores causam a sedimentação das células e formação de zonas mortas 

(principalmente na base do reactor) onde condições anaeróbias podem prevalecer, levando a 

deterioração celular e consequente diminuição da produtividade. Uma mistura inadequada 

leva também à formação de agregados de células, denominados flocos [6], [23]. 

Por outro lado, elevadas velocidades de mistura levam a elevadas tensões de corte que 

comprometem a viabilidade das células. O mecanismo mais importante responsável por 

danos celulares em cultura com difusores de ar é o rebentamento das bolhas na interface 

gás-líquido. Ou seja, as células de microalgas são capturadas pelas bolhas de gás em 

ascensão e são transportadas para a superfície, onde acabam por morrer devido ao colapso 

das bolhas [6], [23]. 

Em culturas densas, a região onde as microalgas recebem luz suficiente para a 

fotossíntese é muito limitada, sendo necessária uma agitação vigorosa para fornecer às 

células uma exposição média uniforme à luz. Assim, além de aumentar a produtividade 

devido ao efeito benéfico dos ciclos luz-escuridão, a turbulência, em cultura densas, reduz a 

fotoinibição, a foto-oxidação e a fotolimitação ao assegurar que as células não residem 

continuamente por longos períodos de tempo na zona iluminada ou na zona escura [23]. 

Diferentes espécies de microalgas têm diferentes sensibilidades ao stress causado pela 

agitação, não existindo um único sistema de mistura ideal para todas as espécies; logo, é 

necessário adaptar as condições de mistura ao microrganismo a ser cultivado. 

• Remoção de O2 

A acumulação de oxigénio dissolvido representa um dos maiores obstáculos no 

crescimento de microalgas em fotobiorreactores. 

Em fotobiorreactores, o oxigénio não se difunde tão facilmente para a atmosfera, como em 

lagoas fotossintéticas, tendo tendência a acumular-se, particularmente quando a taxa de 

crescimento é mais elevada [27]. 

Elevadas concentrações de oxigénio dissolvido representam um forte impedimento à 

produtividade de biomassa, conduzindo à inibição da fotossíntese e promovendo a 

fotorrespiração. Em condições extremas pode-se observar a morte celular por foto-oxidação 

[23], [28]. 

De forma a obterem-se bons rendimentos em culturas de microalgas, é necessário 

minimizar os efeitos da fotorrespiração. Como tal, é essencial garantir um grau de turbulência 

adequado que permita assegurar o “stripping” do oxigénio e/ou um enriquecimento em 

dióxido de carbono na corrente gasosa [23], [29]. 
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2.8 Parâmetros de caracterização de um fotobiorreactor do tipo coluna de 

bolhas 

As colunas de bolhas têm uma vasta área de aplicações devido às suas numerosas 

vantagens, nomeadamente no design e operação, quando comparadas com outros tipos de 

reactores. Estudos recentes com colunas de bolhas incluem estudos do hold up, 

características da bolha, estudos do regime do fluxo e dinâmica do fluido e transferência de 

massa e calor. O efeito das dimensões da coluna, design, condições de operação e o efeito 

da velocidade superficial do gás, são também alvo de investigação [30]. 

2.8.1 Dinâmica do fluido e análise do regime 

A caracterização da dinâmica do fluido em colunas de bolhas tem um efeito significativo na 

operação e desempenho do reactor. O regime do fluxo em coluna de bolhas é classificado de 

acordo com a velocidade superficial do gás aplicado na coluna. Existem três tipos de regimes 

do fluxo que são normalmente observados: regime homogéneo (regime de bolhas), regime 

heterogéneo (churn-turbulent) e regime slug (Figura 2.8) [30]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O regime de bolhas é obtido a baixas velocidades superficiais do gás, aproximadamente 

menor do que 5 cm/s. Este regime do fluxo é caracterizado por tamanhos relativamente 

pequenos e uniformes de bolhas e velocidades de ascensão igualmente pequenas. Observa-

se uma distribuição uniforme das bolhas e uma mistura relativamente suave em toda a área 

de secção transversal da coluna. Não existe praticamente coalescência das bolhas e o seu 

tamanho é quase completamente dependente do design do dispersor e propriedades do 

sistema [30], [31]. 

O regime churn-turbulent é obtido a velocidades superficiais do gás mais elevadas. Este 

regime é caracterizado pelo movimento turbulento das bolhas de gás e recirculação do 

líquido. Como resultado, são formadas bolhas grandes com pequenos tempos de residência. 

Devido à coalescência verifica-se uma vasta distribuição do tamanho das bolhas, consistindo 

Thorat and Joshi [21] reported that the transition gas velocity
depends on column dimensions (diameter, dispersion
height), sparger design and physical properties of the
system. However, the effects of these parameters have not
been investigated thoroughly in literature so far. The authors
also analyzed the critical gas holdup, i.e. transition holdup
and concluded that the critical gas holdup increased with
decreasing aspect ratio and sparger hole diameter. Krishna
et al. [57] investigated the influence of gas density on regime
transition. They reported that the regime transition velocity
increased with increasing gas density.

In order to characterize the flow regimes, unfortunately it
is not possible to give definite quantitative ranges for
superficial velocities. Different studies performed with
different systems and operating conditions provide different
results in determination of regime boundaries and regime
transitions. For instance Hyndman et al. [45] proposed that
below 4 cm/s superficial velocity a bubbly flow regime
prevails. Pino et al. [32] also reported approximately the
same velocity for a bubbly flow regime. Schumpe and Grund
[48] proposed that for superficial velocities lower than 5 cm/
s, homogeneous (bubbly) flow prevails. Bukur and Daly [58]

observed the churn-turbulent flow regime for gas superficial
velocities between 2 and 5 cm/s. Several flow regime charts
have been presented in literature to identify the boundaries
of possible flow regimes [2,59,60]. In Fig. 2, one such flow
regime map presented by Deckwer et al. [60] is shown. The
map describes quantitatively the dependence of flow
regimes on column diameter and superficial gas velocity
and is valid for both bubble and slurry bubble columns with a
batch (stationary) liquid phase operated with a low viscosity
liquid phase. The shaded regions in the figure indicate the
transition regions between various flow regimes. However,
the exact boundaries associated with the transition regions
would depend on the system studied.

Hyndman et al. [45] reported that the transition from
bubbly to churn-turbulent flow in a bubble column with
increasing superficial gas velocity is in reality a gradual
process. However, when modeling the complex hydro-
dynamics of bubble columns the simplification of the
gradual process by defining a transition point is useful for
modeling the hydrodynamic behaviour. Table 3 lists the
results of the literature studies with an air–water system for
the regime transition properties.

2.3. Gas holdup

Gas holdup is a dimensionless key parameter for design
purposes that characterizes transport phenomena of bubble

N. Kantarci et al. / Process Biochemistry 40 (2005) 2263–2283 2269

Fig. 2. Flow regime map for bubble columns [60].

Fig. 1. Schematic of possible flow regimes in bubble columns [5].

Table 3

Experimental values of transition velocity and gas holdup for air–water

system bubble columns [95]

Research group Vg,trans (m/s) eg,trans

Bach and Pilhofer [96] 0.046 0.277

Oels et al. [97] 0.039 0.178

Krishna et al. [72] 0.033 0.198

Yamashita and Inoue [98] 0.040 0.234
Hyndman et al. [45] 0.037 0.137

Figura 2.8 – Regimes de fluxo observados em colunas de 

bolhas [30]. 
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numa mistura de pequenas e grandes bolhas, variando de pequenos milímetros a alguns 

centímetros. Relativamente ao coeficiente de transferência de massa gás-líquido, verifica-se 

que este é menor neste tipo de regime do que no homogéneo [30], [31]. 

O regime slug é, normalmente, observado apenas em colunas à escala laboratorial com 

pequenos diâmetros e elevadas velocidades de gás. 

O intervalo de velocidades de gás em que se observa um determinado regime é função das 

propriedades do líquido, da configuração do reactor, do tipo e geometria do distribuidor de 

gás e presença de sólidos em suspensão. 

2.8.2 Hold up do gás 

O hold up do gás é um parâmetro adimensional que caracteriza o fenómeno de transporte 

em sistemas de colunas de bolhas. Basicamente, é definido como a fracção de volume da 

fase gasosa no reactor. Os factores que influenciam o hold up do gás são a velocidade 

superficial do gás, propriedades do líquido, dimensões da coluna, pressão e temperatura de 

operação, design do distribuidor de gás e propriedades da fase sólida. 

O hold up do gás em colunas de bolhas depende fortemente da velocidade superficial do 

gás, aumentando com o aumento desta. Este aumento é proporcional à velocidade 

superficial do gás no regime de bolhas. No caso do regime churn-turbulent, o efeito da 

velocidade do gás é menos visível. Neste, à medida que a velocidade do gás aumenta, o 

hold up total também aumenta devido ao aumento do hold up das bolhas grandes. O 

contributo das bolhas de menores dimensões para o hold up total é constante, ou seja, não 

aumenta com o aumento da velocidade superficial do gás [30], [32]. 

2.8.3 Coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigénio 

A transferência de massa gás-líquido é frequentemente limitante em bioprocessos. 

O produto kLa é designado por coeficiente volumétrico de transferência de massa e, devido 

às dificuldades experimentais de determinação separada do coeficiente de transferência de 

massa (kL) e da área especifica de transferência (a), é normalmente utilizado para 

caracterizar a transferência de massa gás-líquido. Este depende de vários factores 

relacionados com o equipamento, com o tipo de meio e de células e com as condições 

operacionais. Estão publicadas várias expressões para calcular o coeficiente volumétrico de 

acordo com o biorreactor [30], [31]. 

2.8.4 Tempo de mistura 

O tempo de mistura é o tempo necessário para atingir o estado de mistura total ou um 

determinado grau de desvio em relação a esse estado, caracterizado por uma variável do 
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sistema (exemplo: temperatura, concentração, etc.). É um parâmetro que indica o grau da 

mistura e é afectado pela mistura axial e radial. A utilidade prática do tempo de mistura é a 

de fornecer uma indicação sobre se a mistura está a ser eficaz ou não. 

Os tempos de mistura podem ser medidos pelo método da condutividade, com introdução 

de um pulso de electrólito ou por introdução de um pulso de algo que o substitua na criação 

de uma heterogeneidade temporária no sistema, como por exemplo: pulso de temperatura 

(método térmico), de ácido ou base (método do pH), um marcador radioactivo (método do 

pulso radioactivo), de uma substância corante ou descorante (método de (des)coloração) 

[26], [33]. 
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2.9 Métodos de colheita 

Uma colheita eficiente e de baixo custo da biomassa do meio de cultura é essencial na 

produção de óleo para biodiesel a partir de microalgas. A recuperação da biomassa requer 

um ou mais passos de separação sólido-líquido. Esta pode ser uma etapa difícil devido ao 

tamanho reduzido das células de microalgas e à pequena diferença de densidades entre as 

microalgas e o meio líquido envolvente; os meios estão, geralmente, bastante diluídos (<0,5 

kg/m3 de biomassa seca) e envolve a manipulação de grandes volumes. A colheita da 

biomassa do meio de cultura contribui cerca de 20-30% do custo total de produção de 

biomassa. As técnicas mais utilizadas nesta fase (separadamente ou em combinação 

sequencial) são a centrifugação, floculação, filtração, sedimentação gravítica, flotação e 

técnicas de electroforese [5], [20], [34], [35]. 

A selecção da técnica de recolha é dependente das propriedades da microalga cultivada, 

como a densidade celular, tamanho, densidade do meio de cultura, valor do produto 

desejado e utilização final. 

Uma grande variedade de microalgas pode ser recuperada do meio de cultura por 

centrifugação. É um processo de separação que utiliza a força centrífuga para separar 

sólidos e líquidos. Embora seja um método eficiente de recuperação da biomassa (>95%), a 

principal desvantagem é o elevado investimento necessário e os elevados custos de 

operação [5], [34]. 

A filtração utiliza um meio permeável através do qual a suspensão passa. O meio 

permeável retém os sólidos e permite, assim, que sejam recuperados. Este processo ocorre 

sob pressão ou em vácuo. A filtração convencional é mais indicada à recolha de células de 

microalgas de maiores dimensões (>70µm). No caso de microalgas de menores dimensões 

(<30µm) recorre-se à microfiltração ou ultrafiltração [34], [35]. 

A floculação é um processo no qual partículas dispersas são agregadas para formar 

partículas de maiores dimensões de forma a facilitar a posterior sedimentação, centrifugação 

ou filtração. A autofloculação é a formação espontânea de flocos e sedimentação da 

microalga. Ocorre como resultado da precipitação de sais de carbonato quando as células se 

encontram a pH elevado, consequência do consumo fotossintético de dióxido de carbono. O 

cultivo prolongado à luz com limitação de dióxido de carbono promove a autofloculação das 

células de microalgas [5], [20], [35]. 

A adição de químicos, denominados floculantes, é uma prática corrente para a indução da 

floculação. Uma vez que as células de microalgas possuem carga negativa, que previne a 

agregação natural das células em suspensão, a adição de floculantes, tais como catiões 

multivalentes ou polímeros catiónicos, reduz ou neutraliza a carga negativa, diminuindo ou 

anulando a repulsão electrostática entre as células [20], [35]. 
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Idealmente, o floculante deve ser não tóxico, de baixo custo e eficiente em baixas 

concentrações. Adicionalmente, o floculante deve ser selecionado de forma a que a sua 

adição à cultura não afecte nem comprometa a utilização final das microalgas. 

Sais de metais multivalentes são floculantes inorgânicos eficientes. Os mais utilizados são 

o cloreto de ferro III - férrico (FeCl3), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) e sulfato de ferro 

(Fe2(SO4)3). No entanto, apesar das suas vantagens, a utilização de floculantes inorgânicos 

apresenta as seguintes limitações: é necessária uma grande quantidade de floculante de 

forma a permitir a separação eficiente da biomassa, produzindo uma grande quantidade de 

lamas; o processo é altamente sensível ao pH; e, o produto final estará contaminado pela 

adição de sais de alumínio ou de ferro [18], [20], [34]. 

Uma alternativa é a utilização de polímeros catiónicos (polielectrólitos). Além de reduzirem 

ou neutralizarem a carga da superfícies das células, os floculantes poliméricos agrupam as 

partículas através de ligações físicas, num processo denominado de “bridging”. A eficiência 

da floculação por polieloectrólitos depende de diversos factores, tais como a massa 

molecular do polímero, a densidade da carga da molécula, a dose utilizada, a concentração 

da biomassa, a força iónica e o pH da cultura, e  grau de mistura [34]. 

Neste trabalho, estudar-se-á a técnica de floculação como um primeiro passo na 

recuperação da biomassa do meio de cultura. Será testado como floculante um resíduo de 

um processo de anodização do alumínio de uma indústria portuguesa. 
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2.10 Microrganismos 

2.10.1 Chlorella protothecoides 

As espécies do Género Chlorella são microalgas eucariotas, unicelulares, sem mobilidade 

e de água doce. De forma esférica ou elipsoidal, com cerca de 2-10 µm de diâmetro, a 

Chlorella é essencialmente conhecida pelo seu elevado conteúdo em carotenóides, como a 

luteína, o beta-caroteno e a astaxantina, e também pelo seu elevado conteúdo em lípidos. 

Na sua reprodução, exclusivamente assexuada, a célula-mãe divide-se dando origem a 4, 8 

ou 16 células-filhas, que são libertadas pela ruptura ou dissolução das paredes da célula-

mãe. 

Outra característica deste Género de microalga, é o facto de ser um microrganismo 

autotrófico facultativo, isto é, também cresce bem em meios heterotróficos e mixotróficos. 

Devido às suas propriedades únicas, quer na sua versatilidade de metabolismo quer no seu 

conteúdo em óleo e carotenóides, a Chlorella tornou-se um alvo de estudo uma vez que 

pode oferecer bastantes benefícios em diversas áreas, como a área energética, 

farmacêutica, alimentar, entre muitas outras. 

2.10.2 Scenedesmus obliquus 

É uma espécie de microalga unicelular, sem mobilidade, formadoras de colónias, de forma 

cilíndrica ou oval. No geral, as suas colónias consistem em 2 ou 4 células, mas muitas 

chegam a ter 8, 16 ou 32. 

A Scenedesmus obliquus apresenta uma parede celular muito resistente, sendo facilmente 

cultivada. O modo mais comum de reprodução é assexuada e é um microrganismo 

autotrófico facultativo. 
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à rapidez da análise, a Citometria de Fluxo é preferível à 
Citometria de Imagem , a menos que seja necessária infor-
mação espacial das células.

Há vários métodos de contagem de células. O mais utili-
zado – o método de contagem raciométrico – é baseado 
na adição de uma determinada concentração de partículas 
de referência (esferas que emitem ! uorescência) à amostra. 
O volume da amostra analisado pode ser determinado a 
partir do número de esferas contadas enquanto a amostra 
está a passar no citómetro; a contagem das células é então 
determinada dividindo o número de células contadas por 
este volume. A utilização do método raciométrico permite 
corrigir tempos mortos e variações de ! uxo que eventu-
almente possam ocorrer num equipamento que funcione 
com diferenças de pressão no processamento da amostra. 
A maioria dos fabricantes de citómetros de ! uxo produz 
esferas de contagem de concentração conhecida para o 

seu equipamento, pelo que este método, pela sua rapidez e 
simplicidade, se tornou vastamente utilizado (Application 
note, BD Biosciences). Acresce que a região delineada pelas 
esferas nos grá" cos de radiação dispersa pode ser utilizada 
como controlo de alinhamento do laser on-line. 

A contagem precisa e rigorosa de células exige suspensões 
de células individuais, não agregadas. Os agregados de 
células quando inoculados em meio sólido, dão origem a 
uma única colónia, ou a um único evento no citómetro. 
Por exemplo, se uma célula num tripleto é positiva para 
um marcador de morte celular, todo o agregado celular 
será contabilizado como uma célula morta, mas as outras 
duas células viáveis irão produzir uma colónia, quando 
inoculadas em placas de agar. Situações como esta 
introduzem um erro signi" cativo na contagem de células 
por citometria de ! uxo.

Os agregados de células podem ser dispersos através de 
métodos químicos ou mecânicos. Os métodos mecânicos 
têm uma vasta aplicação, mas podem surgir problemas 
quando aplicados a microrganismos " lamentosos ou 
leveduras. O tratamento com ultra-sons é o método mais 
adequado na desagregação de células, mas é importante 
optimizar os níveis de energia a utilizar, bem como os 
tempos de aplicação desses níveis, e garantir que essas 
condições sejam aplicadas de forma reprodutível (Nebe-
von-Caron et al., 2000).

2. O conceito de viabilidade celular do 
ponto de vista da Citometria de Fluxo

A informação que se pode retirar dos ensaios de viabilida-
de1 sobre os estados " siológicos das células é limitada a dois 
níveis extremos de actividade metabólica: o saudável, pre-
sente em células viáveis com capacidade para se dividirem, 
e o correspondente à morte celular. Contudo, a sensibilida-
de dos microrganismos ao ambiente em que se desenvol-
vem põe em causa a informação obtida através dos ensaios 
de viabilidade, pois células que se encontrem num estado 
" siológico intermédio entre o metabolicamente activo e a 
morte celular podem não ser contabilizadas. A vantagem 
da citometria de ! uxo em analisar células individualmente 
consiste na detecção de uma variedade de estados " sioló-
gicos celulares intermédios que realmente existem numa 
determinada população, descobrindo assim uma heteroge-
neidade nunca antes revelada (Nebe-von Caron et al., 1995, 
2000). Além disso, os dados obtidos através das técnicas da 
microbiologia clássica são relativos à cultura como um todo, 
ou seja, uma amostra representativa da cultura microbiana 
apresenta um único valor, referente à média dos valores de 
um determinado parâmetro, de todas as células. Contudo, 
numa população microbiana, as células não se encontram 
todas no mesmo estado metabólico e " siológico, pelo que 

Figura 1 - Confi guração de um citómetro de fl uxo (BD Biosciences/ 
Enzifarma)
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Figura 2 - (Adaptação de slide disponível em Berkeley University/Flow 
Cytometry Facility, ver endereço da internet nas Referências).
Representação esquemática de uma câmara de fl uxo. A passagem indivi-
dual das células (eventos) é conseguida por focagem hidrodinâmica do 
fl uxo de amostra no seio de uma solução salina (sheat fl uid).

1 Diluições seriadas da amostra e posterior inoculação das diluições 
correspondentes a concentrações adequadas de microrganismo, de 
modo a obter-se um número de colónias contáveis em placas de 
Petri.
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2.11 Citometria de fluxo 

A citometria de fluxo é uma técnica de análise que fornece informação ao nível das células 

individuais, através da análise multiparamétrica de parâmetros celulares intrínsecos e/ou 

extrínsecos, quando estas intersectam um feixe de radiação laser. A intensidade dos sinais 

ópticos gerados pela radiação é correlacionada com parâmetros estruturais ou funcionais 

das células [36], [37], [38]. 

Um citómetro de fluxo é constituído 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 de uma gama espectral mais vasta, 

fotodíodos ou fotomultiplicadores para a detecção sensível e processamento dos sinais e 

uma unidade de processamento de dados recolhidos (Figura 2.9) [39]. 

A suspensão celular é injectada no seio de uma solução salina (sheath fluid) e atravessa a 

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

ao fluxo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferença de velocidades entre os dois fluidos permite que o fluxo se processe em regime 

laminar. Uma vez que a velocidade de escoamento da solução de revestimento é superior à 

da amostra e ajustável, é possível reduzir e controlar a espessura da solução da amostra, de 

modo a passar uma célula de cada vez. Quando o feixe de radiação de excitação intersecta 

a célula na câmara, sofre dispersão quer na direcção frontal (forward scattering), quer lateral 

(side scattering) (Figura 2.10). A radiação dispersa é detectada directamente por fotodíodos 

(dispersão frontal) ou pode ser desviada a 90º por lentes, espelhos dicroicos e filtros ópticos 

e focada em fotomultiplicadores. A fracção de radiação detectada pelos sensores na mesma 

direcção da radiação incidente permite medir o tamanho da célula porque é proporcional a 

Figura 2.9 - Configuração de um citómetro de fluxo (A); Representação esquemática de uma câmara de 

fluxo. (B) [39]. 
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Fig. 2. Scheme of a typical flow cytometer. Shortly, the hydrodynamic focusing gives rise to the formation of a single stream of particles in the flow cell (1). These cells pass
through a laser beam and impact with the laser in a confined site, emitting different signals related to diverse cell parameters (2). Scattered and fluorescence emissions of
each particle are separated by a group of filters and mirrors (optical system) according to certain wavelengths (3). Signals are collected by the detection system which is
formed by a collection of photodiodes, two scattering and three fluorescence (FL1, FL2, FL3) detectors, in this case (4). Finally, signals are sent to a computer obtaining a
representation of the distribution of the population with respect to the different parameters.

tion of light scattered in right angle, the so-called RALS (Right Angle
Light Scatter) or SS (Side Scatter), is proportional to cell complexity.
Additional information can be obtained provided that samples are
stained using fluorochromes.

2.1.3. The optical system
The collection device is formed by several dichroic mirrors and

filters which absorb certain wavelengths, while transmitting others
towards the proper photomultiplier tubes for subsequent analysis.
There are three types of filters: long, short and band pass filters.
Long pass filters allow the passing of light above a cut-off wave-
length (i.e.: >520 nm), short pass filters permit light below a cut-off
wavelength (i.e.: <575 nm) and band pass filters just transmit nar-
row band width light (i.e.: 620–640 nm).

2.1.4. Detectors and signals processing
Finally, detectors measure the magnitude of a pulse which rep-

resents the extent of light scattered or fluorescence. Detectors are
photodiodes or photomultiplier tubes, being the latter more sensi-
tive and appropriate for the detection of scattering and fluorescence

Fig. 3. Light fractions scattered by an excited single cell.

signals. A flow cytometer can measure scattering signals and up to
dozens of fluorescence parameters depending on the number of
lasers and detectors available. The electronic system converts the
optical signals into electronic signals, which are digitalized for a
final evaluation obtaining highly correlated data. Finally, the signal
is analyzed by software.

2.2. Data acquisition and processing

Data acquisition is the graphic visualization of scattering and
fluorescence cell parameters whereas they are being analyzed and
stored for further analysis. Acquired data are identified as events,
i.e., as the number of cells showing a desired physical property or
probe. The obtained information is represented into monoparamet-
ric histograms (frequency distributions), biparametric histograms
or isometric representations (3D). One-parameter histograms rep-
resent the number of cells or particles (y-axis) versus the scattering
or fluorescence intensity (x-axis) (Fig. 4A). Biparametric histograms
represent the intensity of the signals corresponding to different
parameters in each axis. Dot plots are the most common graphic
representations visualizing the relative contribution of different
regions (Fig. 4B), since each dot represents a single cell. Bidimen-
sional frequency or density distributions are also used. In those
cases, the fraction of cells in each region is represented by a
colour scale (density diagram) (Fig. 4C) o contour curves gradi-
ents (contour diagram). Using biparametric graphics it is possible to
establish visually which is the correlation between two any param-
eters.

While analyzing, gates can be settled to select specifically
regions or populations of interest (Fig. 4D). Cells are usually selected
according to their physical characteristics and differentiated from
background, debris or other small particles in the sample. In this
manner, it is possible to acquire, analyze or visualize the behaviour
of a selected population. Besides the selection of subpopulations
of interest, normally based on forward and orthogonal scattering
parameters, gating makes cell analysis easier when analyzing a high
number of parameters simultaneously.

Standardization, calibration, control and validation provide con-
sistency and reliability in FC analysis [53,70]. The evaluation of

esta. A fracção de radiação dispersa lateralmente é proporcional à complexidade da célula 

[36], [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os compostos intracelulares com fluorescência intrínseca (exemplo: clorofilas, 

ficobiliproteínas, NAD(P)H, etc) ou possíveis de se ligarem a corantes fluorescentes 

(fluorocromos), são também detectados por fotomultiplicadores (detectores de fluorescência 

FL1, FL2, FL3 e FL4). A combinação de vários fluorocromos permite a diferenciação de 

diversas subpopulações numa determinada população, correspondentes a diferentes níveis 

de funcionalidade das células. Existe uma grande variedade de corantes e combinações de 

corantes, que se caracterizam por diferentes critérios. Alguns fluorocromos ligam-se 

especificamente a moléculas de compostos celulares (ácidos nucleicos, proteínas e lípidos) 

aumentando as suas fluorescências. Outros acumulam-se selectivamente em 

compartimentos celulares ou modificam as suas propriedades através de reacções 

bioquímicas em resposta a alterações do ambiente, tais como o pH, polarização da 

membrana ou actividade enzimática [36], [39]. 

A integridade da membrana pode ser detectada por retenção ou exclusão de corantes. A 

exclusão do iodeto de propídio (PI) é o método de eleição e o mais utilizado na detecção 

deste parâmetro. Este corante liga-se às cadeias de ADN  mas não consegue atravessar 

uma membrana citoplasmática saudável. Assim, as células coradas possuem uma 

membrana permeabilizada (células não viáveis) emitindo uma fluorescência de cor vermelha, 

enquanto que as células viáveis não emitem qualquer fluorescência [36]. 

O corante utilizado na análise do conteúdo lipídico de uma célula é o Nile Red (NR). É 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 que a fluorescência 

Figura 2.10 – Fracção de luz reflectida por uma célula [36]. 
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amarela corresponde aos lípidos neutros, nomeadamente de reservas lipídicas intracelulares 

[39]. 

Adicionalmente, é possível obter uma correlação entre o teor de lípidos na célula e a 

intensidade da fluorescência de NR, facilitando assim a quantificação do teor lipídico celular. 

Neste trabalho, todas as culturas de microalgas serão monitorizadas por citometria de 

fluxo, permitindo obter informação de vários parâmetros e funcionalidades celulares 

simultaneamente, possibilitando, por exemplo, a correcção em tempo útil de algumas 

condições operacionais com vista à optimização do rendimento global. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Determinação dos parâmetros de caracterização do fotobiorreactor 

O fotobiorreactor em estudo é cilíndrico, do tipo coluna de bolhas, em acrílico, com uma 

altura de 2 m, diâmetro interno de 22 cm, espessura de 4 mm e volume útil máximo de 0,07 

m3 (Figura 3.1 - A).  

O arejamento e agitação são realizados através de um dispersor colocado no centro da 

base do reactor. Este, consiste num dispersor circular rotativo utilizado na rega de jardins, 

constituído por 3 braços rotativos com 5 orifícios cada de diâmetro de 2 mm (Figura 3.1 – B e 

C). Foi adaptado de forma a ser introduzido no reactor, permitindo, assim, controlar a sua 

rotação em função do caudal aplicado. O sistema de arejamento contém, também, um tubo 

concêntrico ao reactor, com diâmetro de 1 cm, por onde é alimentado o ar ao dispersor. As 

bolhas que entram no sistema fazem agitar a suspensão celular minimizando a deposição de 

células na parede e na base do fotobiorreactor. 

O reactor contém, ainda, uma tampa no topo, com um orifício (diâmetro 15 mm) que 

permite a introdução de meio, de eléctrodo de pH e/ou de eléctrodo de oxigénio dissolvido, e 

saída de ar; e, uma torneira na base do reactor que permite a recolha da cultura de 

microalgas. 

Figura 3.1 – (A) Fotografia dos reactores em estudo; (B) Dispersor de ar estático com orifícios 
orientados verticalmente; (C) Dispersor de ar com rotação (dinâmico) com orifícios orientados 
horizontalmente. 

(A) (B) 

(C) 
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As medições efectuadas para o cálculo dos parâmetros de caracterização do reactor foram 

efectuadas utilizando água como o líquido dentro do reactor, uma vez que se considera com 

características similares às de uma cultura de microalgas sendo, assim, possível extrapolar 

resultados. 

3.1.1 RPM vs. Caudal de ar injectado 

De forma a obter o gráfico que correlaciona a velocidade de rotação do dispersor (em rpm) 

com o caudal de ar aplicado (em L/min), fizeram-se medições do tempo que este demora a 

completar uma volta, para 7 caudais diferentes. O tempo foi contabilizado com um 

cronómetro. Para cada condição fizeram-se medições em triplicado. 

Utilizou-se um rotâmetro, com caudal máximo de 2500 L/h, de forma a controlar e medir o 

caudal de ar introduzido.  

As medições foram realizadas para diferentes volumes de água no reactor: 50, 60 e 65 L. 

A Tabela 3.1, resume as medições efectuadas. 

 

Tabela 3.1 – Valores de caudal de ar injectado  para cada volume de líquido no reactor. 

Volume de líquido 

no reactor (L) 
Caudal de ar injectado (L/min) 

50 

8,3 10,4 14,6 18,8 22,9 

- 
- 

60 
25,0 

65 29,2 

 

3.1.2 Hold up do gás 

Calculou-se o hold up do gás (ε), ou seja, a fracção do reactor ocupada pelo ar injectado. 

Para tal, mediu-se a altura (em cm), com uma régua, da deslocação do líquido no reactor, 

aquando da injecção de um determinado caudal de ar.  

As medições foram realizadas para os mesmos volumes de líquido no reactor e caudais de 

ar que constam na Tabela 3.1. 

De seguida, converteu-se a altura medida (hdesloc) em volume de ar, através da Equação 

3.1. 

 

𝑉! 𝐿 = (𝜋𝑟!ℎ!"#$%&)                                Equação 3.1 
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Por fim, recorrendo à Equação 3.2, obteve-se o valor de hold up. 

𝜀 = !!
!!!!!

                                             Equação 3.2 

 

3.1.3 Tempo de Mistura 

O método utilizado para o cálculo do tempo de mistura do fotobiorreactor foi o método do 

pulso de pH. Envolve a introdução de um pulso de ácido ou base no tempo zero e 

monotorização da variação do pH ao longo do tempo até este estabilizar. O tempo de mistura 

foi definido como o tempo em que a diferença entre a concentração de iões de hidrogénio e a 

concentração em tempo infinito (concentração final) tem um máximo de 5%. 

A introdução do pulso foi efectuada pelo orifício da tampa do reactor e o eléctrodo de pH 

colocado perto da superfície do líquido. O eléctrodo de pH utilizado pertence ao analisador 

Consort Multi-parameter C3021.  

Os caudais analisados encontram-se na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Valores de caudal de ar injectados, 
no estudo do tempo de mistura para um 
volume de líquido no reactor de 50 L. 

Volume de líquido no reactor = 50 L 

Caudal de ar (L/min) 

8,3 12,2 16,6 22,9 

 

Calculou-se o tempo de mistura do fotobiorreactor em dois casos:  

i) Dispersor estático (orifícios orientados verticalmente) (Figura 3.1 - B) 

Para cada condição foram efectuados pulsos de HCl (2M) e NaOH (2M). O cronómetro foi 

iniciado imediatamente após a adição do ácido/base. Depois de iniciado, foram retirados 

valores de pH em intervalos de tempo de 5 segundos. Considerou-se atingido o pH final 

quando este permanece inalterado durante 20 segundos. 

Para cada condição fizeram-se medições em triplicado. 

ii) Dispersor dinâmico (orifícios orientados horizontalmente) (Figura 3.1 - C) 

O procedimento foi idêntico ao do ponto i), sendo que a única alteração foi a recolha de 

dados ter sido efectuada de forma automática. O analisador Consort Multi-parameter C3021 

foi conectado a um computador e os dados relativos aos valores do pH foram colectados 

através do software da Consort, em intervalos de tempo de 5 segundos. 
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3.1.4 Coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigénio (kLa) 

O coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigénio, kLa, foi calculado 

utilizando o método dinâmico que consiste na desgasificação inicial do meio. Para isso, foi 

injectado azoto até a concentração de oxigénio dissolvido ser aproximadamente zero. 

Segue-se o re-arejamento com ar, com o caudal pretendido, registando-se a concentração 

de oxigénio dissolvido (C) ao longo do tempo (t), até estabilizar próximo da saturação. 

Seguidamente, considerando a Equação 3.3, onde CL corresponde à concentração de 

oxigénio no instante t e C* corresponde à concentração de saturação, integrou-se para CL=C0 

e t=0, resultando na Equação 3.4. 

 

!!!
!"

= 𝐾!𝑎(𝐶∗ − 𝐶!)                                   Equação 3.3 

ln !∗!!!
!∗!!!

= −𝐾!𝑎 ∙ 𝑡                                 Equação 3.4 

 

Representou-se graficamente o lado esquerdo da Equação 3.4 em função do tempo, onde 

o declive é igual ao simétrico de kLa. 

Este processo foi realizado para os dois casos do ponto 3.1.3, dispersor estático e 

dispersor dinâmico, e para os mesmos caudais de ar injectado. 

O oxigénio dissolvido foi medido com um eléctrodo InPro 3030/325 (METTLER-TOLEDO, 

Suiça) que se encontra ligado a um controlador SGI (Set 20B Nº1), e o tempo foi 

cronometrado com um cronómetro. As medições foram efectuadas apenas uma vez. 

 

3.2 Cultivo de microalgas 

A segunda parte deste trabalho consistiu na validação do fotobiorreactor descrito na secção 

3.1, como sendo adequado para o crescimento de microalgas. 

3.2.1 Microrganismos 

A primeira 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.  

Foi também usada a microalga Scenedesmus obliquus, da FCTU Coimbra. Estas culturas 

são mantidas em meio líquido Bristol. 
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As culturas são repicadas regularmente (cada 2 a 3 semanas), de forma a preservar a 

viabilidade da microalga. 

3.2.2 Composição dos meios de cultura 

Os cultivos de Chlorella foram realizados em meio inorgânico completo (MCV) ou em meio 

com adubo. O cultivo de Scenedesmus foi realizado em meio Bristol. As composições dos 

meios de cultura encontram-se nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5. 

 

Tabela 3.3 – 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 elementos traço 1 ml/L 
 

Os compostos KH2PO4 e NaHCO3 têm de ser esterilizados separadamente dos outros 

componentes do meio. 

 

Tabela 3.4 – Composição do meio com adubo. 

Composto Concentração 
Adubo (NPK 6-3-6) 
(Adubo Universal) 5 ml/L 

Sal do mar 3 g/L 
 

Considerando que [NaCl]mar=30g/L, adiciona-se 100ml água do mar/L meio de cultura. 
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Tabela 3.5 – Composição do meio Bristol. 

Fórmula Química Composto Concentração 

NaNO3 Nitrato de sódio 0,25 g/L 

K2HPO4 Hidrogenofosfato de potássio 0,075 g/L 

MgSO4.7H2O Sulfato de magnésio heptahidratado 0,075 g/L 

CaCl2.2H2O Cloreto de cálcio dihidratado 0,033 g/L 

KH2PO4 Dihidrogenofosfato de potássio 0,175 g/L 

NaCl Bicarbonato de sódio 0,025 g/L 

FeEDTA.3H2O Ácido etilenodiamino tetra-acético de ferro 
trihidratado 0,06 g/L 

 Solução de elementos traço 1 ml/L 
 

A composição da solução de elementos traço encontra-se na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Composição da solução de elementos traço. 

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 
 

3.2.3 Preparação do inóculo 

As culturas de Chlorella e Scenedesmus foram mantidas em meio MCV e Bristol, 

respectivamente, em provetas de 1L de volume contendo cerca de 900mL de cultura, e 

repicada regularmente (Figura 3.2). As provetas, tubagens e meios foram previamente 

esterilizados na autoclave (a 121ºC e 2 bar durante 20 minutos), garantindo assim o 

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

cultura mãe e o restante volume é completado com meio. Estas culturas inóculo foram 

mantidas a uma intensidade de radiação constante de 2 klx, medida com o leitor Lux Meter 

(PHYWE), e a um arejamento de 1 vvm com ar atmosférico filtrado. Adicionou-se com 

regularidade meio fresco às provetas, em condições estéreis. 
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Figura 3.2 – Crescimento do inóculo. 

 

3.2.4 Cultivo de Chlorella protothecoides 

Os cultivos foram realizados em dois fotobiorreactores idênticos ao descrito em A, com um 

volume de cultura de 50 L. A cultura foi sujeita a iluminação artificial contínua proveniente de 

22 lâmpadas brancas fluorescentes (Philips, 58W), montadas num suporte à volta dos 

mesmos. A intensidade de radiação foi medida com o leitor Lux Meter (PHYWE) com os 

valores médios das várias secções ilustradas na Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A introdução do meio e do inóculo dentro do fotobiorreactor é efectuada pelo orifício na 

tampa. 

 

1,6 klx 

4,5 klx 

3,1 klx 

4,0 klx 

5,2 klx 

3,1 klx 

Figura 3.3 – Intensidade de radiação medida em 

cada secção dos fotobiorreactores. 
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No fotobiorreactor II o dispersor não tinha qualquer rotação e os seus orifícios foram 

alinhados verticalmente. No fotobiorreactor III, o dispersor tinha rotação e os orifícios foram 

colocados horizontalmente (Figura 3.1). 

O arejamento foi efectuado com ar atmosférico comprimido, e o caudal controlado por dois 

rotâmetros, cada um para o controlo separado de um fotobiorreactor. 

Foram efectuados quatro ensaios de crescimento de Chlorella protothecoides, descritos 

seguidamente. 

 

Tabela 3.7 – Descrição das condições dos ensaios realizados de Chlorella protothecoides, nos 

fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor dinâmico). 

Ensaio 1 2 3 4 
Fotobiorreactor II III II III II III II III 

Volume Total (L) 50 50 50 50 

Meio Com adubo MCV MCV MCV 

Volume meio (L) 49,55 49,55 49,55 48,7 

Volume inóculo (L) 0,45 0,45 0,45 1,3 

Razão inoculação (%) 0,9 0,9 0,9 2,6 

Caudal de ar (L/min) 22,9 15 15 15 

Caudal de ar (vvm) 0,46 0,3 0,3 0,3 
 

O volume de cultura foi aferido aos 50L com água da rede pública de Lisboa, diariamente, 

de forma a repor a evaporação. 

Foram recolhidas amostras (10 a 15 mL de volume) para analisar o crescimento da cultura, 

medir o pH, determinar o conteúdo em lípidos na biomassa, e ainda para observação 

microscópica, de modo a verificar a aparência da cultura e identificar possíveis 

contaminações. Foi também utilizado 1 mL de cultura para análise por citometria de fluxo da 

fluorescência de Nile Red e PI. Não foi possível medir o oxigénio dissolvido devido a falha do 

eléctrodo. 

3.2.5 Cultivo de Scenedesmus obliquus 

Por fim, foi realizado um último ensaio, de crescimento de Scenedesmus. O ensaio 

decorreu de acordo com os anteriores. As condições de cultivo estão resumidas na Tabela 

3.8. 
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Tabela 3.8 – Descrição das condições do ensaio realizado 
com Scenedesmus obliquus, nos fotobiorreactores II 

(dispersor estático) e III (dispersor dinâmico). 

Ensaio 5 
Fotobiorreactor II III 

Volume Total (L) 50 

Meio Bristol 

Volume meio (L) 47,5 

Volume inóculo (L) 2,5 

Razão inoculação (%) 5 

Caudal de ar (L/min) 22,9 

Caudal de ar (vvm) 0,46 
 

A recolha de dados relativos ao pH do fotobiorreactor II (dispersor estático), foi efectuada 

de forma automática. O analisador Consort Multi-parameter C3021 foi conectado a um 

computador e os dados foram colectados através do software da Consort, em intervalos de 

tempo de 15 minutos, durante todo o ensaio. 

Tal como anteriormente, foram recolhidas amostras (10 a 15 mL de volume) para analisar o 

crescimento da cultura, medir o pH (fotobiorreactor III), determinar o teor em lípidos na 

biomassa, determinar o consumo de nitratos, e ainda para observação microscópica, de 

modo a verificar a aparência da cultura e identificar possíveis contaminações. Foi também 

utilizado 1 mL de cultura para análise por citometria de fluxo da fluorescência de Nile Red e 

PI. Não foi possível medir o oxigénio dissolvido devido a falha do eléctrodo. 

 

3.3 Testes de Floculação 

A cultura do segundo ensaio de Chlorella protothecoides do fotobiorreactor III (dispersor 

dinâmico), foi recolhida e utilizada para testes de floculação. 

Foram utilizadas lamas de anodização como agente floculante. Estas foram recolhidas de 

uma instalação portuguesa na qual ocorre uma operação de anodização do alumínio. As 

lamas provêm do tratamento das águas residuais da instalação de anodização e foram 

recolhidas na descarga do filtro de prensa. 

A lama utilizada foi caracterizada e os resultados obtidos encontram-se nas Tabelas 3.9 e 

3.10. 

Foi adicionada água à lama fresca de modo que esta resulte numa suspensão com 5% de 

sólidos totais. 

Uma série de testes foram programados fazendo variar a dose de floculante e condições de 

agitação e de floculação (tempo e velocidade de agitação e tempo de sedimentação).  



 37 

Tabela 3.9 – Humidade e pH da lama 

fresca de anodização do alumínio. 

Parâmetro Resultado 

Humidade (%) 81 

pH 7,4 
 

 

Tabela 3.10 – Análise química da lama de anodização 

do alumínio depois de seca a 105ºC. 

Parâmetro Resultado 

Perda de peso 600ºC (%) 28 

Perda de peso 1000ºC (%) 37 

Enxofre, total (SO4) (%) 14 

Alumínio, total (Al) (%) 22 

Sódio (Na) (%) 0,17 

Cálcio (Ca) (%) 0,062 

Ferro (Fe) (%) 0,34 

Estanho (Sn) (%) 5 

Manganês (Mn) (mg/kg) 124 

Crómio, total (Cr) (mg/kg) 110 

Crómio VI (Cr) (mg/kg) <5,3 

Niquel (Ni) (mg/kg) 35 

Cobre (Cu) (mg/kg) 77 

Zinco (Zn) (mg/kg) 68 

Chumbo (Pb) (mg/kg) 17 

Estrôncio (Sr) (mg/kg) <20 (q.l) 

Cianeto (Cn) (mg/kg) <0,047 (q.l) 
 

q.l – limite da quantificação 

 

As condições testadas encontram-se na Tabela 3.11. É de referir que a turbidez inicial da 

cultura era igual a 144 NTU. 
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Tabela 3.11 – Condições experimentais dos vários testes de floculação. 

Teste 
Tempo 

sedimentação 
(min) 

Velocidade 
agitação 

rápida (rpm) 

Tempo 
agitação 

rápida (min) 

Velocidade 
agitação lenta 

(rpm) 

Tempo 
agitação lenta 

(min) 

Dose 
floculante 

(g/L) 
1 30 200 15 90 60 0,2 

2 30 200 5 60 30 0,5 

3 30 200 5 45 10 1 

4 30 150 15 90 30 0,5 
5 30 150 5 60 10 1 

6 30 150 5 45 60 0,2 
7 30 120 15 60 60 1 

8 30 120 5 45 30 0,2 

9 30 120 5 90 10 0,5 

10 60 200 15 45 10 0,5 
11 60 200 5 90 60 1 

12 60 200 5 60 30 0,2 
13 60 150 15 60 10 0,2 

14 60 150 5 45 60 0,5 

15 60 150 5 90 30 1 

16 60 120 15 45 30 1 

17 60 120 5 90 10 0,2 
18 60 120 5 60 60 0,5 

 

Os testes laboratoriais foram efectuados com amostras de 1 L da cultura de microalgas. 

O sistema de agitação é um sistema Jar Test F.6/S. 

Foram lidos, como parâmetros de controlo da eficiência da floculação, a turbidez, a 

absorvância a 740nm e o pH do sobrenadante. 

 

3.4 Métodos Analíticos 

3.4.1 Análise do crescimento 

3.4.1.1 Método do peso seco 

O crescimento de microalgas foi estudado através da determinação de peso seco, para o 

qual se filtrou um volume rigoroso (20 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 novamente secos em estufa (100ºC durante 18 horas) e, 

quando retirados, foram mantidos no exsicador até serem pesados (arrefecimento até à 
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temperatura ambiente). O peso seco da biomassa foi obtido por subtracção do peso do filtro 

ao peso final. 

 

3.4.1.2 Método espectrofotométrico 

A análise do crescimento foi também realizada pelo método espectrofotométrico, através 

da leitura da absorvância a 540nm. Dado existir uma correlação directa entre a absorvância 

e o peso seco, foi efectuada uma recta de peso seco vs. absorvância, para Chlorella e 

Scenedesmus (Anexo I e II, respectivamente). 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). 

 

3.4.1.3 Determinação de nitratos 

Para a determinação dos nitratos contidos no meio inorgânico de cultivo de Scenedesmus, 

foi utilizado o método Standard Methods, que se baseia na espectrofotometria no ultravioleta. 

O sobrenadante obtido por filtração, de cada amostra recolhida, foi diluído entre 10 a 50 

vezes usando água sem nitratos (água Milipore), assegurando, assim, que não haja 

interferência. Foi feita a leitura da absorvância a dois comprimentos de onda, 220nm e 275 

nm, no espectrofotómetro ultravioleta de feixe duplo U-2000 Spectrophotometer (HITACHI), 

contra água Milipore, utilizando cuvetes de quartzo, com 1 cm de percurso óptico. A medição 

da absorção de UV a 220 nm determina o conteúdo de NO3
-. Por outro lado, a matéria 

orgânica dissolvida absorve tanto a 220 nm, como a 275 nm, ao contrário do NO3
- que não 

absorve neste último comprimento de onda. Logo, é possível corrigir o valor de absorvância 

a 220 nm, utilizando a Equação 3.5. 

 

𝐴𝑏𝑠  𝑁𝑂!! = 𝐴𝑏𝑠!!"  !" − 2 ∙ 𝐴𝑏𝑠!"#  !"                       Equação 3.5 

 

Foi, ainda, realizada uma curva de calibração para a determinação do teor de NO3
- nas 

amostras, a partir de soluções padrão de nitrato, preparadas em água Milipore, com 

concentrações entre 0,2 e 10,0 mg/L (Anexo III). 

 

3.4.1.4 Análise ácidos gordos 

A composição em ácidos gordos das microalgas foi determinada recorrendo à 

cromatografia em fase gasosa (GC). Foi utilizado o método de Lepage e Roy modificado [40]. 

A uma amostra de biomassa previamente liofilizada e moída (aproximadamente 100 mg 

pesados de forma rigorosa com precisão de 0,1 mg) foram adicionados 2 mL da mistura 
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metanol/cloreto de acetilo (95:5 v/v) recém-preparada e mantida perto de 0ºC em banho de 

gelo. Adicionou-se 0,2 mL de solução de padrão interno – ácido heptadecanóico em éter de 

petróleo 60-80ºC (5 mg/mL). A mistura foi fechada num recipiente sob atmosfera de azoto e 

ao abrigo da luz, e aquecida a 80ºC durante 1h. Após arrefecimento até à temperatura 

ambiente, foram adicionados 2 mL de n-heptano para a extracção dos ésteres metílicos e 1 

mL de água destilada para facilitar a separação de fases. A fase superior (heptanóica) foi 

transferida para um filtro de algodão com um leito de sulfato de sódio anidro, e filtrada, 

tendo-se recolhido num recipiente (vial). As amostras foram analisadas num cromatógrafo 

em fase gasosa Scion 436-GC (Bruker, USA). A separação foi realizada numa coluna capilar 

Supelcowax 10M de 30 cm de comprimento, 0,32 mm de diâmetro interno e 0,25 µm de 

espessura do filme, com o hélio como gás transportador, a um caudal de 28 ml/min. A 

temperatura da coluna foi programada para um valor inicial de 200°C durante 1 min, 

aumentando 2,5°C/min até 240°C, e mantida durante 10 min. As temperaturas do injector e 

do detector foram mantidas a 250ºC.  

 

3.4.1.5 Determinação do conteúdo em lípidos e viabilidade celular 

As amostras foram analisadas por citometria de fluxo e processadas pelo citómetro de fluxo 

BD FACSCalibur (Becton-Dickinson Instruments, Bélgica). As amostras foram previamente 

sonicadas em banho de ultrassons não destrutivos durante 10 segundos, de modo a 

desagregar as células da microalga. De 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 forma a que o numero de eventos por segundo estivesse no intervalo de 250 a 300. 

Inicialmente, foram monitorizadas características como a dimensão e complexidade das 

células, por detecção da radiação dispersa. 

 A percentagem de células viáveis e 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 (concentração de 1 mg/mL). 

Na análise do conteúdo lipídico das amostras, foi utilizado o fluorocromo Nile Red (NR) 

(Riedel de Haen, Buchs SG, Suiça) para corar as células. No caso de amostras de Chlorella 

foram adicionados 5 µL da solução de trabalho de NR (0,033 mg/mL de acetona) a 0,5 mL de 

amostra diluída com PBS; para amostras de Scenedesmus, o volume de NR adicionado foi 

de 15 µL. A mistura foi agitada no vórtex e incubada durante 2 minutos a 37ºC, no escuro. 

Como já referido na secção 2.11, o NR consegue diferenciar lípidos polares dos neutros, 

emitindo fluorescência diferente 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). Foram também analisadas células não coradas, que serviram de controlo da 

autofluorescência, em FL2 e FL3 (AF2 e AF3, respectivamente). 
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Os dados obtidos por citometria de fluxo foram processados através do programa 

CellQuestPro (versão 2.9). 

3.4.2 Parâmetros cinéticos 

3.4.2.1 Taxa específica de crescimento 

A taxa específica de crescimento (µ) para cada um dos ensaios 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 (µ), de 

acordo com a Equação 3.6. 

ln𝑋 = 𝜇𝑡 + 𝑙𝑛𝑋!                                     Equação 3.6 

 

em que ln X é o logaritmo natural da concentração de biomassa, ln X0 é o logaritmo natural 

da concentração de biomassa no inicio da fase de crescimento, µ é a taxa específica de 

crescimento (h-1) e t o tempo (h). 

 

3.4.2.2 Produtividade Volumétrica de biomassa 

A produtividade volumétrica diferencial (ou parcial) em biomassa (Px dif) foi calculada a 

partir da Equação 3.7. 

 

𝑃!   𝑑𝑖𝑓 =
!!!!!

(!!!!!)
! ∙(!!!!!)

                                 Equação 3.7 

 

onde 𝑃!  𝑑𝑖𝑓 é a produtividade diferencial em biomassa (g/(L/h)); 𝑚!  𝑒  𝑚! são a biomassa final 

e inicial (g), respectivamente; 𝑉𝑓  𝑒  𝑉!, o volume final e inicial (L), respectivamente; e, 𝑡!  𝑒  𝑡!, o 

tempo final e inicial (h), respectivamente. 

Esta equação é aplicada em tempos parciais do ensaio.  

 

Em relação à produtividade total (ou acumulada) em biomassa, esta é calculada através da 

Equação 3.8. 

𝑃!   𝑡𝑜𝑡 =
!!!!!

!!∙!
                                       Equação 3.8 



 42 

onde 𝑃!  𝑡𝑜𝑡 é a produtividade total em biomassa (g/(L/h)); 𝑚!  𝑒  𝑚! são a biomassa final e 

inicial (g), respectivamente; 𝑉𝑓, o volume final (L); e, 𝑡, a duração total do ensaio (h). 

 

A produtividade em ácidos gordos (PAG) foi determinada pela Equação 3.9. 

𝑃!" = 𝑃!𝑡𝑜𝑡 ∙%𝐴𝐺                             Equação 3.9 

 

onde %AG corresponde ao teor médio em ácidos gordos da biomassa (%). 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1 Determinação dos parâmetros de caracterização do fotobiorreactor 

Os parâmetros de caracterização do reactor foram determinados nas condições descritas 

na secção 3.1. 

De forma a definir e a caracterizar o regime de fluxo dos caudais de trabalho, utilizou-se o 

mapa apresentado por Deckwer et al. [41]. O mapa descreve quantitativamente a 

dependência dos regimes do fluxo do diâmetro da coluna e velocidade superficial do gás e é 

válido para colunas de bolhas. A região a sombreado indica a região de transição entre os 

regimes. No entanto, os limites exactos de cada região dependem do sistema estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que a gama de velocidades superficiais do gás estudadas se encontra na região 

de regime homogéneo (linha preenchida, Figura 4.1). No regime homogéneo é possível 

observar duas situações: o regime de bolhas, caracterizado por bolhas pequenas e 

uniformes, onde não há coalescência de bolhas; e um regime de bolhas imperfeito, no qual 

as bolhas, embora sejam no geral relativamente de pequenas dimensões, apresentam uma 

maior variação no seu tamanho. 

No caso estudado, apesar das baixas velocidades superficiais de gás, observa-se a última 

situação descrita, visualizando-se a coalescência de algumas bolhas, na secção superior do 

reactor, nos caudais mais elevados. 

 

 

 

Thorat and Joshi [21] reported that the transition gas velocity
depends on column dimensions (diameter, dispersion
height), sparger design and physical properties of the
system. However, the effects of these parameters have not
been investigated thoroughly in literature so far. The authors
also analyzed the critical gas holdup, i.e. transition holdup
and concluded that the critical gas holdup increased with
decreasing aspect ratio and sparger hole diameter. Krishna
et al. [57] investigated the influence of gas density on regime
transition. They reported that the regime transition velocity
increased with increasing gas density.

In order to characterize the flow regimes, unfortunately it
is not possible to give definite quantitative ranges for
superficial velocities. Different studies performed with
different systems and operating conditions provide different
results in determination of regime boundaries and regime
transitions. For instance Hyndman et al. [45] proposed that
below 4 cm/s superficial velocity a bubbly flow regime
prevails. Pino et al. [32] also reported approximately the
same velocity for a bubbly flow regime. Schumpe and Grund
[48] proposed that for superficial velocities lower than 5 cm/
s, homogeneous (bubbly) flow prevails. Bukur and Daly [58]

observed the churn-turbulent flow regime for gas superficial
velocities between 2 and 5 cm/s. Several flow regime charts
have been presented in literature to identify the boundaries
of possible flow regimes [2,59,60]. In Fig. 2, one such flow
regime map presented by Deckwer et al. [60] is shown. The
map describes quantitatively the dependence of flow
regimes on column diameter and superficial gas velocity
and is valid for both bubble and slurry bubble columns with a
batch (stationary) liquid phase operated with a low viscosity
liquid phase. The shaded regions in the figure indicate the
transition regions between various flow regimes. However,
the exact boundaries associated with the transition regions
would depend on the system studied.

Hyndman et al. [45] reported that the transition from
bubbly to churn-turbulent flow in a bubble column with
increasing superficial gas velocity is in reality a gradual
process. However, when modeling the complex hydro-
dynamics of bubble columns the simplification of the
gradual process by defining a transition point is useful for
modeling the hydrodynamic behaviour. Table 3 lists the
results of the literature studies with an air–water system for
the regime transition properties.

2.3. Gas holdup

Gas holdup is a dimensionless key parameter for design
purposes that characterizes transport phenomena of bubble

N. Kantarci et al. / Process Biochemistry 40 (2005) 2263–2283 2269

Fig. 2. Flow regime map for bubble columns [60].

Fig. 1. Schematic of possible flow regimes in bubble columns [5].

Table 3
Experimental values of transition velocity and gas holdup for air–water
system bubble columns [95]

Research group Vg,trans (m/s) eg,trans
Bach and Pilhofer [96] 0.046 0.277
Oels et al. [97] 0.039 0.178
Krishna et al. [72] 0.033 0.198
Yamashita and Inoue [98] 0.040 0.234
Hyndman et al. [45] 0.037 0.137

Figura 4.1 – Mapa com os limites das regiões dos regimes de fluxo 

observados em colunas de bolhas [41]. 
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4.1.1 RPM vs. Caudal de ar injectado 

Os resultados obtidos relativamente à relação entre a velocidade de rotação (em rpm) do 

dispersor e o caudal de ar injectado (L/min), para os diferentes volumes de líquido no reactor, 

encontram-se na Figura 4.2. 

O maior caudal de ar injectado esteve limitado pelo facto de, a partir de um determinado 

caudal, a direcção da rotação do dispersor ser alterada. 

Isto verifica-se porque para baixas velocidades de gás o peso da coluna de líquido é menor 

onde as bolhas sobem, ou seja, do lado dos orifícios, fazendo com que o dispersor rode 

neste sentido (seta preta, Figura 4.3 B). Para velocidades de gás moderadas, a energia 

cinética do gás à saída dos orifícios é suficiente para equilibrar a diferença de peso das 

colunas de líquido, o que faz com que o dispersor se mantenha parado, observando 

pontualmente pequenas deslocações para um dos lados. Para velocidades de gás elevadas 

o dispersor roda na direcção oposta à de saída de gás (seta vermelha, Figura 4.3 B). 

Não foram efectuadas mais medições a partir do caudal de gás injectado para o qual o 

dispersor começa a alterar a sua direcção. Este caudal limite é mais elevado para maiores 

volumes de líquido no reactor, uma vez que é necessário uma maior velocidade de gás para 

equilibrar o peso da coluna de líquido, que é também mais elevado quanto maior o volume 

de líquido. Quanto maior o volume, mais massa de água a movimentar, logo maior 

resistência ao movimento. 

 

Verifica-se um comportamento semelhante para os diferentes volumes de líquido no 

reactor, atingindo-se o máximo de rotações no caudal aplicado mais elevado.  
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Figura 4.2 – Rotações do dispersor (em rpm) em função do caudal de ar injectado (em L/min) e do volume 
de líquido no reactor. 
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4.1.2 Hold up do gás 

Os resultados obtidos relativamente ao hold up do gás encontram-se na Figura 4.4. 

 

Verifica-se que o hold up aumenta com o aumento da velocidade superficial do gás. A 

dependência do hold up do gás com a velocidade superficial do gás (UG) pode ser descrita 

através da Equação 4.1. 

 

y	  =	  20,96x1,39	  
R²	  =	  1,00	  

y	  =	  19,31x1,36	  
R²	  =	  1,00	  

y	  =	  21,57x1,35	  
R²	  =	  0,99	  
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Figura 4.3 – (A) Fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor 

dinâmico); (B) Desenho esquemático da direcção de rotação do 

dispersor. 

Figura 4.4 – Hold up em função do caudal de gás injectado, para vários volumes de líquido no reactor. 
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𝜀! = 𝐶!𝑈!!                                                 Equação 4.1 

O valor de n depende do regime do fluxo em que se encontra o sistema. Segundo Shah et 

al [42] para o regime de bolhas o valor de n varia entre 0,7 e 1,2. No regime churn-turbulent e 

de transição, o efeito de UG é menos pronunciado e o expoente toma valores de 0,4 a 0,7. 

Os valores obtidos situam-se entre 1,35 e 1,39 que, apesar de mais elevados, estão de 

acordo com a literatura, uma vez que o sistema se encontra em regime homogéneo. 

Os valores máximos de hold up foram registados para as velocidades superficiais do gás 

mais elevadas e para o menor volume de líquido no reactor. Mirón et al. [32], numa coluna de 

bolhas, com diâmetro igual a 0,19 m e 60 L, e um dispersor perfurado, registou valores 

correspondentes ao dobro do observado no fotobiorreactor com 60 L, para as mesmas 

velocidades superficiais do gás. Verifica-se assim que os valores obtidos são valores 

relativamente baixos o que pode ser justificado pelo tamanho das bolhas formadas, que 

dependem directamente do tipo de dispersor utilizado, e pela sua coalescência. Quanto mais 

pequenas as bolhas, mais elevados os valores de hold up. 

 

4.1.3 Tempo de Mistura 

Os tempos de mistura obtidos para os vários caudais, com o volume de líquido no reactor 

de 50 L, no dispersor com rotação e no estático, apresentam-se na Figura 4.5. O tempo de 

mistura calculado corresponde ao tempo necessário para atingir ±5% da concentração de H+ 

do estado de mistura total. 

Como seria de esperar, o tempo de mistura diminui com o aumento de caudal de gás 

injectado. Comparando os dois casos estudados verifica-se que o sistema em que o 

dispersor que tem rotação apresenta tempos de mistura menores para caudais baixos e 
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Figura 4.5 – Tempos de mistura obtidos (s) para os vários caudais de ar injectado (L/min) num volume de 

líquido no reactor de 50L. 
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médios, principalmente para o menor caudal estudado. Para este caudal verificou-se 

anteriormente que há uma média de uma rotação por minuto do dispersor, o que pode não 

ser suficiente para uma diferença tão elevada nos dois tempos de mistura. Por outro lado, 

seria de esperar que com o aumento do caudal, que tal como se verificou anteriormente 

aumenta também o número de rotações do dispersor, aumentasse a diferença nos tempos 

de mistura entre os dois casos estudados. Tal não se verifica, pois com o aumento do caudal 

os tempos de mistura, do dispersor com e sem rotação, aproximam-se, igualando-se no 

maior caudal. Isto leva à possível conclusão de que, com baixos caudais e, 

consequentemente, com poucas bolhas e baixa coalescência, a pouca rotação que o 

dispersor apresenta, produz algum efeito benéfico na agitação do reactor. Pelo contrário, 

para maiores caudais, e portanto mais bolhas e aumento da coalescência, a rotação do 

dispersor, apesar de mais elevada, não imprime qualquer beneficio no tempo de mistura, 

devido à já grande turbulência existente no sistema. No entanto, analisando os dados obtidos 

relativamente ao tempo de mistura, para o menor caudal estudado, no caso com o 

distribuidor de gás com rotação, observa-se que este diminui bastante, quando comparado 

com o do distribuidor de gás estático.  

Os valores obtidos apresentam um erro elevado, uma vez que o método escolhido não foi o 

mais indicado e agravando o facto do eléctrodo de pH estar mergulhado à superfície do 

líquido no reactor, local onde também foi introduzido o pulso de ácido/base. Este facto pode 

conduzir à situação em que a secção superior do reactor pode apresentar um pH 

aparentemente estável, estando a secção inferior ainda em fase de mistura. 

 

4.1.4 Coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigénio (kLa) 

Os resultados de kLa obtidos para os vários caudais, com o volume de líquido no reactor de 

50 L, no dispersor com rotação e no estático, apresentam-se na Figura 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Coeficiente volumétrico de transferência de massa de oxigénio (s-1) em função dos 
vários caudais de ar aplicados, para um volume de líquido no reactor de 50L. 
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O coeficiente volumétrico de transferência de massa aumenta com o aumento do caudal de 

ar injectado para todas as condições estudadas.  

Comparando os resultados obtidos por Mirón et al. [32] verifica-se que estes são inferiores 

aos registados no presente trabalho, em ambos os reactores. Para o caudal máximo aqui 

estudado, o valor de kLa registado no referido artigo é igual a 0,009 s-1. 

O aumento observado nos valores de kLa é maior na situação em que o dispersor tem 

rotação. Apesar desta diferença observada poder estar dentro do erro inerente às medições, 

parece indicar uma tendência de valores de kLa superiores, revelando assim vantagens da 

rotação do dispersor na transferência de massa.  

 

4.2 Cultivo de microalgas 

 

A segunda parte deste trabalho consistiu no cultivo de microalgas no fotobiorreactor 

descrito anteriormente, de forma a concluir se este seria apto para o crescimento de 

biomassa microalgal. Adicionalmente, fez-se a comparação do crescimento no 

fotobiorreactor com o dispersor estático (FBR II) e com o dispersor dinâmico (FBR III), de 

forma a inferir se este último apresenta benefícios em relação ao primeiro. Os crescimentos 

ocorreram em simultâneo e nas mesmas condições experimentais. 

 

4.2.1 Cultivo de Chlorella protothecoides 

4.2.1.1 Ensaio 1 

O primeiro ensaio de Chlorella protothecoides decorreu durante 120 h (5 dias) em ambos 

os fotobiorreactores, tendo sido realizado nas condições descritas na secção 2.2.4. O volume 

de cultura e o caudal de arejamento escolhidos corresponderam ao volume e caudal no qual 

se obteve o maior número de rotações por minuto do dispersor, ou seja, 50 L e 22,9 L/min. 

Como referido anteriormente, o meio de cultura utilizado foi com adição de adubo e optou-se 

por não esterilizá-lo. 
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Figura 4.7 – Evolução dos parâmetros ao longo do tempo do primeiro ensaio: (A) Curva de 

crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica diferencial de 
biomassa, em g/(L.h). 
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Foram introduzidos três pulsos de 1 L de meio MCV fresco, concentrado 5 vezes, aquando 

da adição de água para repor o volume perdido por evaporação (linha pontilhada no gráfico 

(A) da Figura 4.7), de modo a repor os níveis de nitrato do meio.  

Observou-se que o caudal escolhido gera uma grande turbulência da cultura dentro do 

reactor, factor que pode ser nocivo às células de microalgas. 

Verificou-se uma taxa de crescimento específica similar nos dois casos estudados, 0,032 h-

1 e 0,037 h-1, para os fotobiorreactores com o dispersor estático e dispersor dinâmico, 

respectivamente.  

Relativamente ao pH, verificou-se que este manteve-se entre 6,5 e 7, durante todo o 

ensaio, nos dois reactores. 

A variação de produtividade volumétrica de biomassa (Px) foi também calculada para este 

ensaio, apresentada no gráfico (C) da Figura 4.7. Inicialmente, a produtividade aumenta ao 

longo do tempo, até um máximo de 0,0069 e 0,0080 g/(L.h), nos fotobiorreactores II 

(dispersor estático) e III (dispersor dinâmico), respectivamente, verificando-se, em seguida, 

um decréscimo. A partir deste ponto, observa-se um aumento de produtividade coincidente 

com a adição de meio fresco. É importante realçar que ao quarto dia (99 h) foi observado ao 

microscópio a existência de protozoários, em ambos os reactores, motivo pelo qual se 

verificou uma diminuição da concentração de biomassa e produtividade zero neste ponto. As 

leituras de absorvância dos últimos pontos ficaram, assim, comprometidas.  

Ao fim do quinto dia, ambas as culturas ganharam uma cor castanha, tendo sido 

observadas ao microscópio e detectada a contaminação geral por protozoários, encerrando o 

ensaio. 

Analisando o gráfico (B) da Figura 4.7, verifica-se que se obteve 0,62 g/L e 0,50 g/L, nos 

fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor dinâmico), respectivamente. Esta 

diferença no peso seco de biomassa obtida é inconclusiva porque, além dos valores serem 

muito próximos, a cultura já estava contaminada e a leitura das absorvâncias inviável.  

 

A Figura 4.8, corresponde às observações microscópicas realizadas com as amostras 

colhidas no decorrer do crescimento. 
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4.2.1.2 Ensaio 2 

O segundo ensaio de Chlorella protothecoides decorreu durante 120 h (5 dias) em ambos 

os fotobiorreactores, tendo sido realizado nas condições descritas na secção 3.2.4. Foram 

feitas alterações nas condições experimentais em relação ao primeiro ensaio de modo a 

tentar contornar as limitações encontradas no ensaio anterior. Optou-se por reduzir o caudal 

de arejamento injectado para o segundo valor no qual se registaram mais rotações do 

dispersor por minuto (14,6 L/min). O meio utilizado foi o meio inorgânico MCV. As 

concentrações dos componentes do meio correspondentes aos 100 L necessários, para os 

dois fotobiorreactores, foram concentradas num volume de 40 L, foram esterilizados e 

alimentados aos reactores (20 L por reactor). Posteriormente, foi adicionado o inóculo e água 

da torneira não estéril, até perfazer os 50 L em cada reactor.  
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Figura 4.8 - Observações microscópicas no decorrer do primeiro ensaio: (A) inóculo; (B) inicio da fase exponencial; (C) fase 

exponencial; (D) células mortas. 

(A) (B) (C) (D) 

(A) 

Figura 4.9 – Evolução dos parâmetros medidos ao longo do tempo do segundo ensaio: (A) Curva 

de crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica diferencial de 
biomassa, em g/(L.h). 
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Figura 4.9 – Evolução dos parâmetros medidos ao longo do tempo do segundo ensaio: (A) 

Curva de crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica 
diferencial de biomassa, em g/(L.h). 

 

A observação ao microscópio das culturas, no primeiro dia, mostrou a existência de 

resíduos no meio, os quais foram identificados como sendo possíveis resíduos celulares de 

células mortas (Figura 4.10 - A). 

Relativamente ao fotobiorreactor com o dispersor estático, ao inicio do terceiro dia, foram 

detectados ao microscópio pequenos conjuntos desconhecidos em forma de flor, 

identificados como possíveis fungos. Estes generalizaram-se e, adicionalmente, ao final do 

quarto dia verificou-se a existência de alguns protozoários. No dia 5, a cultura apresentava-

se castanha, e a observação microscópica revelou contaminação geral por protozoários com 

as células já sem conteúdo. 

Em relação ao fotobiorreactor com o dispersor dinâmico, verificou-se que a mancha de 

resíduos observada no inóculo foi aumentando ao longo do tempo. Este facto veio 

complementar a teoria da possibilidade destes resíduos não terem origem microalgal. 
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Optou-se por terminar o ensaio, uma vez que a cultura do fotobiorreactor II já estava 

perdida, e a do fotobiorreactor III não se apresentava saudável. Esta última foi recolhida e 

utilizada para testes de floculação. 

Verificou-se uma taxa específica de crescimento sensivelmente mais elevada à do ensaio 

anterior, 0,036 h-1 e 0,038 h-1, para os fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor 

dinâmico), respectivamente.  

O pH manteve-se no intervalo entre 7,17 e 7,33, durante todo o ensaio, nos dois reactores. 

A variação de produtividade volumétrica de biomassa (Px) foi calculada e é apresentada no 

gráfico C da Figura 4.9. A produtividade aumenta ao longo do tempo, atingindo o máximo de 

0,0058 e 0,0068 g/(L.h), nos fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor 

dinâmico), respectivamente.  Analisando o gráfico B da Figura 4.9, verifica-se que se obteve 

0,49 g/L e 0,54 g/L, nos fotobiorreactores II e III, respectivamente. Os valores obtidos 

dependem da leitura das absorvâncias que, uma vez que foram detectados resíduos e, 

posteriormente protozoários no reactor com o dispersor estático, podem apresentar um erro 

elevado por interferência dos mesmos. 

 

A Figura 4.10, corresponde às observações microscópicas realizadas com as amostras 

colhidas no decorrer do crescimento. 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Observações microscópicas no decorrer do ensaio: (A) inóculo; (B) 
(fotobiorreactor com dispersor estático): I e II – conjuntos desconhecidos em forma de flor, 
III – cultura contaminada com protozoários, células mortas; (C) (fotobiorreactor com 
dispersor dinâmico): I, II e III –  mancha de resíduos. 

(A) 

(B) I II III 

(C) I II III 
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4.2.1.3 Ensaio 3 

O terceiro ensaio de Chlorella protothecoides decorreu durante 144 h (6 dias) no 

fotobiorreactor II (dispersor estático) e 96 h (4 dias) no fotobiorreactor III (dispersor 

dinâmico), tendo sido realizado nas condições descritas na secção 3.2.4. O caudal de ar 

injectado foi igual ao do ensaio anterior, 14,6 L/min, e utilizaram-se dois filtros de ar estéreis 

à entrada de cada reactor tentando, assim, controlar uma possível fonte de contaminações. 

O meio utilizado foi o meio inorgânico MCV. Neste ensaio, os 100 L de meio necessários 

foram esterilizados.  
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Figura 4.11 – Evolução dos parâmetros com o tempo do terceiro ensaio: (A) Curva de 

crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica diferencial de 
biomassa, em g/(L.h); (D) pH. 
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Verificou-se que o EDTA de ferro, após a esterilização do meio, precipitou. A Figura 4.12 - 

A corresponde à observação microscópica do meio, onde é possível identificar uma massa 

de resíduos de cor laranja, característica do EDTA. 

No final do primeiro dia, observou-se microscopicamente a existência de resíduos 

semelhantes aos detectados no ensaio anterior, em ambos os fotobiorreactores, sendo em 

maior quantidade no fotobiorreactor III (dispersor dinâmico).  

No fotobiorreactor III, a fase exponencial teve a duração de apenas 24 h, com uma taxa 

especifica de crescimento de 0,034 h-1 e produtividade máxima coincidente com o fim da fase 

exponencial, igual a 0,002 g/(L.h), verificando-se logo de seguida uma queda na 

produtividade. No terceiro dia foram observados corpos celulares, de origem desconhecida, 

identificados como possíveis esporos de fungos e/ou protozoários. Ao final do quarto dia a 

cultura apresentava uma cor amarelada, e foi observada ao microscópio a contaminação por 

protozoários, assim como muitas células já vazias. 
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Figura 4.11 – Evolução dos parâmetros com o tempo do terceiro ensaio: (A) Curva de 

crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica diferencial de 
biomassa, em g/(L.h); (D) pH. 
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Relativamente ao fotobiorreactor II, foi possível observar microscopicamente o inicio da 

fase exponencial, a partir do segundo dia (Figura 4.11 – (B) I e II). Na Figura 4.11 – (B) II 

verifica-se que os resíduos alaranjados se mantêm. Registou-se uma taxa especifica de 

crescimento igual a 0,029 h-1, sendo este o menor valor obtido, quando comparado com os 

ensaios anteriores.  O valor máximo de produtividade coincidiu, igualmente, com o final da 

fase exponencial e igual a 0,033 g/(L.h). Ao final do quinto dia foram observados corpos 

celulares semelhantes aos detectados anteriormente no fotobiorreactor com o dispersor 

dinâmico (Figura 4.11 – (B) III). Após o verificado, optou-se por terminar o ensaio, uma vez 

que a cultura do fotobiorreactor III já estava perdida, e a do fotobiorreactor II apresentava os 

mesmo indícios de contaminação.  

Em relação ao pH, uma vez que não se verificou o aumento esperado quando há o 

crescimento de microalgas e de forma a tentar eliminar os possíveis contaminantes 

observados ao microscópio, adicionou-se às 72 h (linha pontilhada no gráfico (D) da Figura 

4.11) 30 mL de NaOH 5N, a ambos os reactores. Tal como esperado houve uma subida 

imediata do pH até valores próximos de 8,5, que coincidiu com o máximo de produtividade 

registada no reactor com o dispersor estático. Verificou-se que, neste reactor, 24 h após a 

adição, ocorreu uma pequena descida de pH, mas manteve-se superior a 8 até ao final do 

ensaio. Apesar do aumento de pH, este não foi suficiente para eliminar os contaminantes. 

Mais uma vez, realça-se o facto de os valores obtidos dependerem directamente da leitura 

das absorvâncias que, uma vez com interferentes, apresentam valores alterados. 

 

A Figura 4.12, corresponde às observações microscópicas realizadas com as amostras 

colhidas no decorrer do crescimento. 
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4.2.1.4 Ensaio 4 

O quarto e último ensaio de Chlorella protothecoides decorreu durante apenas 48 h (2 dias) 

em ambos os reactores, tendo sido realizado nas condições descritas na secção 3.2.4. O 

caudal de ar injectado foi igual ao do ensaio anterior, 14,6 L/min, e utilizaram-se, igualmente, 

dois filtros de ar estéreis à entrada de cada reactor. O meio utilizado foi o meio inorgânico 

MCV. Neste ensaio, tal como no anterior, os 100 L de meio necessários foram esterilizados. 

Foi utilizado um inóculo mais forte de modo a tentar conseguir um arranque mais rápido no 

crescimento das microalgas, de forma a que estas tivessem uma rápida adaptação ao 

reactor, dominando qualquer possível contaminante. 

 

(A) 

(B) I II III 

(C) I II III 

Figura 4.12 – Observações microscópicas no decorrer do ensaio: (A) meio de cultura; (B) 

(fotobiorreactor com o dispersor estático): I e II – fase exponencial, III – cultura 
contaminada; (C) (fotobiorreactor com o dispersor dinâmico): I, II –  mancha de resíduos, III 

– células mortas. 
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Figura 4.13 – Evolução dos parâmetros com o tempo do quarto ensaio: (A) Curva de 
crescimento; (B) Peso seco de biomassa em g/L; (C) Produtividade volumétrica diferencial de 

biomassa, em g/(L.h). 
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Nas primeiras 24 horas, registou-se uma taxa especifica de crescimento elevada igual a 

0,046 h-1, em ambos os reactores. Não se verificou a existência de fase de latência, o que 

demostra uma óptima adaptação ao reactor, começando imediatamente a crescer a uma boa 

velocidade. Este intervalo de tempo, correspondeu também ao máximo de produtividade, 

0,0075 e 0,0085 g/(L.h), nos fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor 

dinâmico), respectivamente. 

Apesar das perspectivas favoráveis iniciais, o ensaio não foi bem sucedido, com uma 

duração de apenas 48 horas em ambos os reactores. O peso seco final obtido foi de 0,37 e 

0,35 g/L, nos fotobiorreactores II e III, respectivamente. 

No inicio do segundo dia foi detectada microscopicamente a presença de protozoários. Ao 

final das 48 horas as culturas já se apresentavam castanhas, terminando o ensaio. 

 

4.2.1.5 Análise comparativa 

Analisando os ensaios realizados verifica-se que estes não foram satisfatórios, uma vez 

que tiveram pouca duração, com praticamente todas as culturas perdidas. 

Foram testados dois meios diferentes. No primeiro ensaio foi utilizado meio com adubo. 

Este é um meio menos rico, nomeadamente em azoto, contendo apenas 6%, do qual 3,3% é 

nítrico e 2,7% amoniacal. É importante referir que as microalgas conseguem assimilar o 

azoto tanto na forma de nitrato (NO3
-) como amónia (NH4

+), no entanto, a amónia pode ser 

perdida do meio de cultivo por volatilização. Foram adicionados apenas 250 mL deste 

fertilizante aos 50 L de cultura. Foi necessário efectuar três pulsos de meio MCV de forma a 

suprir as necessidades nutricionais das células, principalmente a nível do nitrato. Pelo 

contrário, o meio MCV é um meio completo, com todos as concentrações dos nutrientes 

necessários optimizadas para o crescimento das microalgas. A utilização de fertilizante no 

crescimento de microalgas surge como uma alternativa mais económica, no entanto é 

necessário ainda optimizar a sua dosagem, de forma a assegurar as necessidades 

nutricionais das células. 

Relativamente ao pH, seria de esperar que este aumentasse com o crescimento celular. 

Nas culturas autotróficas alimentadas por ar atmosférico, observa-se em geral um aumento 

do pH do 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 este é consumido por uma cultura cada vez 

mais densa. No primeiro ensaio, o pH inicial da cultura situava-se por volta de 6,5, em ambos 

os reactores, registando o seu valor máximo em pH igual a 7. É de salientar que o meio 

contendo adubo tem um pH inferior ao do meio MCV. Nos restantes ensaios, o pH inicial foi 

superior a 7, no entanto teve um aumento apenas de 0,5. Esta gama de pH’s, além de se 
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traduzir num crescimento não eficiente, é ainda favorável ao aparecimento de 

contaminantes, nomeadamente protozoários. 

O aparecimento de protozoários não conduz obrigatoriamente à morte celular das 

microalgas, uma vez que estes podem co-habitar o mesmo ambiente. No entanto, a 

conjugação de outros factores prejudiciais ao crescimento de microalgas aliado à presença 

de protozoários, causam a morte celular, estabelecendo as condições necessárias ao 

domínio da cultura por estes microrganismos. 

Verificou-se o aparecimento de protozoários em todos os ensaios concluindo que 

possivelmente o inóculo já estaria contaminado, com esporos, e perante condições 

favoráveis, estes desenvolveram-se.  

Um outro factor que pode ter causado um crescimento celular ineficiente está relacionado 

com a acumulação de oxigénio dissolvido. Condições de elevadas concentrações de 

oxigénio e baixas concentrações de dióxido de carbono estimulam a fotorrespiração. A 

acumulação de oxigénio acima de um valor limite pode tornar-se tóxica. Esta situação é 

atenuada com uma turbulência adequada que permita assegurar um stripping de oxigénio 

eficaz. De modo a efectuar uma avaliação da acumulação de oxigénio no reactor seria 

essencial a medição de oxigénio dissolvido, o que não foi possível devido a falha no 

eléctrodo. 

 

Relativamente à comparação do desempenho no crescimento de microalgas dos dois 

casos estudados, o fotobiorreactor com o dispersor estático e com os orifícios orientados 

verticalmente e o fotobiorreactor com o dispersor dinâmico e os orifícios orientados 

horizontalmente, não se observaram diferenças evidentes. 

A Tabela 4.1,  agrupa os resultados obtidos no que respeita à taxa especifica de 

crescimento e produtividade acumulada, de cada ensaio efectuado. 

Tabela 4.1 – Quadro resumo da taxa de crescimento, em h-1, e da produtividade 
acumulada, em g/(L.dia), nos fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor 
dinâmico), dos ensaios de Chlorella protothecoides realizados. 

Ensaio FBR µ  
(h-1) 

Pacum 
(g/L.dia) 

1 
II 0,032 0,120 
III 0,037 0,097 

2 
II 0,036 0,096 
III 0,038 0,110 

3 
II 0,029 0,039 
III 0,034 0,025 

4 
II 0,046 0,147 
III 0,046 0,135 
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Verificou-se que apesar do fotobiorreactor com o dispersor dinâmico registar taxas 

especificas de crescimento mais elevadas do que o com o dispersor estático, estas têm 

todas valores muito próximos. Os valores obtidos estão de acordo com os registados por 

Santos et al [43], em colunas de bolhas de 1L,  no qual a taxa de crescimento foi igual a 

0,037 h-1, embora as dimensões dos reactores não possam ser comparáveis. 

 O máximo observado corresponde ao ensaio 4, em ambos os reactores e de valor igual a 

0,046 h-1. Deve ser tido em consideração o facto que este ensaio teve apenas a duração de 

48 horas. 

Relativamente à produtividade acumulada, o seu máximo é observado novamente no 

último ensaio. Os valores obtidos são inferiores à produtividade total obtida por Santos et al 

[43], igual a 0,18 g/L.dia. 

Deduz-se, assim, numa primeira análise, que o dispersor rotativo não acrescenta qualquer 

benefício para o crescimento de microalgas, face ao dispersor estático, nas condições 

experimentais utilizadas. 

4.2.2 Cultivo de Scenedesmus obliquus 

Uma vez que os ensaios anteriores com Chlorella protothecoides não foram satisfatórios, 

realizou-se um último ensaio com Scenedesmus obliquus. Selecionou-se esta espécie de 

microalga dado que é mais robusta e resistente. 

Optou-se por utilizar o caudal de 22,9 L/min, garantindo assim um stripping de oxigénio 

mais eficiente e, sendo esta microalga mais robusta, resiste a turbulências mais elevadas. 

 

Figura 4.14 – Evolução dos parâmetros com o tempo do quinto ensaio: (A) Curva de crescimento; (B) 
Concentração de biomassa e NO3

- (em N), em g/L e mg/L, respectivamente; (C) pH do fotobiorreactor II 

(dispersor estático). 
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Às 167 horas foi retirado um volume de 10 litros de cultura de cada um dos 

fotobiorreactores (linha pontilhada no gráfico (A) da Figura 4.14), e reposto o mesmo volume 

com meio Bristol, concentrado 5 vezes, de modo a repor os níveis de nitratos no meio. 

O crescimento foi bem sucedido, tendo-se obtido um máximo de 1,8 e 2,0 g/L de biomassa 

às 333 h, nos fotobiorreactores II (dispersor estático) e III (dispersor dinâmico), 

respectivamente, como se pode constatar no gráfico (B) da Figura 4.14. 

Deve realçar-se a ausência de fase de latência, o que demostra uma óptima adaptação da 

microalga ao reactor, começando imediatamente a crescer a uma velocidade elevada. As 

taxas de crescimento registadas foram de 0,033 e 0,032 h-1, nos fotobiorreactores com o 

dispersor estático e dinâmico, respectivamente. Os valores obtidos são elevados quando 

comparados com o obtido por Morais et al. [44] numa coluna de bolhas com diâmetro de 12 

cm e volume de 2 L, com adição de CO2 (6% v/v), igual a 0,009 h-1. Após a diluição da 

cultura com meio fresco a Scenedesmus registou um crescimento inferior ao anteriormente 

observado, com taxas específicas de 0,007 e 0,005 h-1, nos reactores com o dispersor 

estático e dinâmico, respectivamente. Uma vez que foi adicionado o meio correspondente a 

50 L, a cada reactor, a diminuição da taxa de crescimento não foi devido à falta de 

nutrientes. Esta diminuição pode ser justificada por limitação de luz, visto que a cultura já 

estava bastante densa dificultando a penetração da luz, e/ou por limitação de dióxido de 

carbono uma vez que o nível deste diminui progressivamente à medida que é consumido por 

uma cultura cada vez mais densa. 

Relativamente à análise de nitrato existe uma limitação deste nutriente entre as 138,5 e 

167 horas, registando-se uma ligeira diminuição na produtividade nesse intervalo de tempo, 

antes da adição do pulso de meio Bristol. No final do ensaio verifica-se que o nitrato estaria 

novamente esgotado. 

O gráfico (C) da Figura 4.14 descreve a variação do pH da cultura do fotobiorreactor II 

(dispersor estático) ao longo do ensaio. Observa-se, tal como esperado, o aumento de pH 

coincidente com o crescimento da microalga. Este aumento é devido ao consumo de nitratos 

e de dióxido de carbono que provoca a alcalinização do meio. Efectuaram-se vários pulsos 

de dióxido de carbono, de forma a aumentar a concentração deste na cultura e, 

consequentemente o crescimento de Scenedesmus. Não se verificaram aumentos visíveis 

no crescimento coincidentes com a adição de CO2, uma vez que este foi adicionado em 

quantidades insuficientes à densidade da cultura, e o pouco adicionado foi consumido quase 

imediatamente,. 

Por fim foram calculadas as produtividades totais com valores iguais a 0,128 e 0,134 

g/(L.dia), nos fotobiorreactores II e III, respectivamente. 

A Figuras 4.15 corresponde às observações microscópicas das culturas durante o seu 

crescimento. Verificou-se que estas de mantiveram saudáveis durante todo o ensaio. 
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É de referir que ao final do décimo quarto dia o seguimento diário de ambos os 

fotobiorreactores terminou, no entanto, as culturas continuaram o seu crescimento, nas 

mesmas condições, sem mais nenhuma adição de meio. Ao final do trigésimo sétimo dia, as 

culturas foram recolhidas com uma biomassa total de 2,8 e 3,2 g/L, nos reactores II 

(dispersor estático) e III (dispersor dinâmico), respectivamente. 

 

Comparando o crescimento de microalgas nos dois fotobiorreactores, o com o dispersor 

estático e com os orifícios orientados verticalmente e o dispersor dinâmico e os orifícios 

orientados horizontalmente, não se observaram diferenças evidentes no beneficio da 

utilização deste ultimo. 

Verificou-se, novamente, que as taxas de crescimento tiveram valores muito próximos, 

assim como as produtividades totais.  

Em relação à biomassa total obtida, o fotobiorreactor com o dispersor dinâmico registou um 

valor mais elevado, no entanto muito próximo do obtido no outro reactor.  

 

4.2.3 Perfil de Ácidos Gordos de Scenedesmus obliquus 

A composição em ácidos gordos das microalgas foi determinada recorrendo à 

cromatografia em fase gasosa (GC), segundo o método descrito na secção 3.4.1.4. 

As amostras seleccionadas foram correspondentes aos primeiros dias do crescimento. 

É importante realçar que, anteriormente no LNEG, se verificou que o teor de ácidos gordos 

é cerca de 60% dos lípidos totais. Os ácidos gordos são os lípidos de interesse para a 

obtenção de biodiesel, logo falar em ácidos gordos como sendo o teor lipídico produzido pela 

microalga é considerada uma aproximação válida, no âmbito deste trabalho. Assim, os 

resultados apresentados posteriormente sobre este tema recorrem a esta aproximação. 

 

Figura 4.15 – Observações microscópicas da Scenedesmus 

obliquus durante o ensaio realizado. 
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Figura 4.16 – Comparação dos conteúdos em lípidos (percentagem de peso seco) obtidos das 

extracções das culturas do ensaio de Scenedesmus obliquus, nos fotobiorreactores com o 

dispersor estático e dinâmico. 

 

Relativamente ao fotobiorreactor com o dispersor estático, observa-se que o teor lipídico 

varia entre cerca de 7 e 9,9% (m/m) (Figura 4.16). Este apresenta o comportamento 

esperado, atingindo o seu máximo às 163 horas (dia 7), quando o meio se encontrava 

limitado em nitrato. Este comportamento está comprovado em vários estudos que 

demonstram que muitas espécies de microalgas atingem o seu teor lipídico máximo em 

condições de deficiência de azoto, uma vez que a sua carência induz a acumulação de 

lípidos [19]. B. Richardson et al [45] explica que a razão possível para este fenómeno poderá 

ser o facto de que nestas situações o azoto disponível nas células é utilizado para a síntese 

de enzimas e estruturas celulares essenciais e, consequentemente, qualquer dióxido de 

carbono fixado é convertido em lípidos ou hidratos de carbono em vez de proteínas.  

Em relação ao fotobiorreactor com o dispersor dinâmico, este tem um comportamento 

semelhante, com excepção do ponto das 163 horas (dia 7). Seria expectável que este 

apresentasse um maior valor visto que, como referido anteriormente, estando sujeitas a 

condições de limitação nutricional, as microalgas produzem materiais de reserva lipídicos 

como mecanismo de sobrevivência. Os teores lipídicos são um pouco mais baixos que no 

caso anterior variando entre 4 e 9,8%. 

 

Para ser aceite como matéria prima para biodiesel, o óleo microalgal tem de cumprir certos 

parâmetros de acordo com a norma EN 14214, da União Europeia. Considerando o número 

de ligações duplas presentes na cadeia de ácidos gordos, muitas microalgas possuem 

principalmente ácidos gordos insaturados. Entre estes deve-se ter especial atenção aos 

ácidos polinsaturados, nomeadamente o ácido linolénico (C18:3) e aos ácidos com 4 
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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.  

Adicionalmente, de acordo com Ramos et al [46] 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, garantindo os 

limites impostos pela norma europeia. 

 

  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

C13:0	   C13:1	   C14:0	   C14:1	   C15:1	   C16:0	   C16:1	   C17:1	   C18:0	   C18:1	   C18:2	   C18:3	   C17:1T	  

%
	  r
el
at
iv
a	  

PerVil	  de	  ácidos	  gordos	  -‐	  Scenedesmus	  obliquus	  
Dia	  2	  
(estático)	  
Dia	  4	  
(estático)	  
Dia	  5	  
(estático)	  
Dia	  7	  
(estático)	  
Dia	  8	  
(estático)	  
Dia	  2	  
(dinâmico)	  
Dia	  4	  
(dinâmico)	  
Dia	  5	  
(dinâmico)	  
Dia	  7	  
(dinâmico)	  
Dia	  8	  
(dinâmico)	  

(A) 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Dia	  2	  
(estático)	  

Dia	  2	  
(dinâmico)	  

Dia	  4	  
(estático)	  

Dia	  4	  
(dinâmico)	  

Dia	  5	  
(estático)	  

Dia	  5	  
(dinâmico)	  

Dia	  7	  
(estático)	  

Dia	  7	  
(dinâmico)	  

Dia	  8	  
(estático)	  

Dia	  8	  
(dinâmico)	  

%
	  

Composição	  ácidos	  gordos	  -‐	  Scenedesmus	  obliquus	  

AG	  saturados	   AG	  monoinsaturados	   AG	  polinsaturados	  

Figura 4.17 – (A) Perfil de ácidos gordos da Scenedesmus obliquus (variação percentual) para os 
tempos assinalados; (B) Composição de ácidos gordos do óleo de Scenedesmus obliquus para 

os tempos assinalados. 

(B) 



 67 

Analisando o gráfico (A) da Figura 4.17, que apresenta o perfil de ácidos gordos da 

Scenedesmus obliquus, em vários pontos do seu crescimento, nos dois fotobiorreactores 

estudados, verifica-se que o óleo é maioritariamente composto por ácido linolénico (C18:3, 

14-37%) e ácido palmítico (C16:0, 14-22%). Outros valores significativos são os do ácidos 

oleico (C18:1), do linoleico (C18:2) e do ácido trans-heptadicanóico (C17:1T). No que diz 

respeito ao critério que limita o teor de ésteres metílicos de ácido linolénico até 12% (m/m) 

em biodiesel usado em veículos, verifica-se que os óleos analisados se encontram bastante 

acima deste valor. Este teor excedente não impossibilita a utilização destes óleos para a 

produção de biodiesel, mas implica a existência de um passo intermediário, tal como a 

hidrogenação parcial ou mistura com outros óleos, de forma a contornar esta limitação. 

Analisando o gráfico (B) da Figura 4.17, verifica-se que de um modo geral nenhum dos 

óleos obtidos possui uma composição adequada para dar origem a biodiesel de qualidade, 

uma vez que a maioria excede o teor de ácidos gordos saturados (20-28%) e polinsaturados 

(27-45%) e todos ficam aquém do teor de monoinsaturações, com todos os valores inferiores 

a 45%. No entanto, como referido anteriormente, este facto não descarta a possibilidade da 

utilização destes óleos para produção de biodiesel.  

 

Um outro objectivo do crescimento de Scenedesmus foi o de encontrar uma correlação 

entre o teor de ácidos gordos das células de microalga e intensidade da fluorescência, 

medida no citómetro, quando coradas pelo Nile Red (composto lipofílico). Desta forma, será 

possível monitorizar em tempo útil o teor de óleo da microalga, obtendo a informação alguns 

minutos após a colheita da amostra. Em função do resultado obtido, é possível adaptar as 

condições de cultivo de forma a obter-se a máxima produtividade em ácidos gordos, e saber 

a altura adequada de colheita da biomassa. 

As Figuras 4.18 e 4.19 apresentam, respectivamente, a evolução da intensidade de 

fluorescência normalizada medida com o corante NR no citómetro de fluxo e a evolução do 

teor de ácidos gordos calculada anteriormente. 
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Figura 4.18 - Intensidade de fluorescência normalizada com NR ao longo do tempo de ensaio (dia). 
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Analisando a Figura 4.18 verifica-se que a intensidade da fluorescência começa a diminuir 

logo a partir do segundo dia de cultivo, apenas aumentando a partir do sétimo dia. Tal como 

referido e comprovado anteriormente, o teor de lípidos nas células atinge o seu máximo 

quando em condições de limitação nutricional, projectando assim que ao sexto dia, uma vez 

que o meio já se encontrava esgotado de nitratos, o valor de fluorescência de Nile Red 

deveria ser o máximo registado. Observando o gráfico da Figura 4.19 verifica-se o 

comportamento inverso. 

Comparando os dois gráficos apresentados, não se verifica qualquer relação de linearidade 

entre o teor de ácidos gordos das células de microalga e intensidade da fluorescência de NR. 

Esta relação já foi anteriormente obtida por T. Lopes da Silva et al [47] com um coeficiente 

de correlação de R2=0,80. 

Uma possível justificação para não ter sido obtida a relação esperada é o facto de ser 

necessário optimizar o volume e o tempo de incubação do corante Nile Red, para cada 

microrganismo estudado, e até mesmo para cada estirpe. Este passo não foi devidamente 

realizado, podendo  dar origem ao caso do corante não ter tido tempo suficiente para 

penetrar nas células. Outra possibilidade é o teor de ácidos gordos não corresponder à 

fluorescência do NR, visto que esta é proporcional ao teor de lípidos totais. Por outro lado, se 

a alga produziu baixo teor em lípidos (<10%), o citómetro  pode não ter sensibilidade para os 

detectar. 
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Figura 4.19 – Teor em lípidos (percentagem de peso seco) obtido das extracções das culturas do 

ensaio de Scenedesmus obliquus, nos fotobiorreactores com o dispersor estático e dinâmico. 
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4.3 Testes de Floculação 

Como referido anteriormente, utilizou-se a cultura de Chlorella protothecoides do ensaio 2, 

do fotobiorreactor III para realizar testes de floculação. Os testes decorrerem como descrito 

em 3.3. A Figura 4.20 apresenta os resultados obtidos por dose de floculante utilizada.  

 

 

 

Figura 4.20 – Resultados da redução da turbidez nos testes efectuados, variando a dose de 
floculante: (A) 0,2 g/L; (B) 0,5 g/L; (C) 1 g/L.  
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Como referido anteriormente, o floculante testado foi um resíduo resultante de uma 

operação de anodização do alumínio. Os processos de anodização do alumínio geram 

muitos resíduos, tais como as denominadas lamas de anodização. Estas têm composição 

variável mas contêm três constituintes principais: hidróxido de alumínio, oxi-hidróxidos e 

sulfatos, nomeadamente de alumínio.  

O passo inicial do processo de floculação é a agitação rápida. O agente floculante é 

transportado pelos remoinhos causados pela agitação permitindo a sua interacção com as 

células de microalgas. A fase de agitação rápida é seguida por um período menos intenso de 

agitação no qual os flocos crescem até tamanhos que permitem a sua remoção. A medida da 

turvação final do sobrenadante é uma medida eficaz para a avaliação da eficiência da 

floculação e foi o parâmetro escolhido. À medida que a agregação ocorre e os flocos 

assentam, a turbidez diminui. 

A dose do coagulante é um parâmetro muito importante na eficiência do processo de 

floculação. Nos testes realizados, a dose de floculante variou entre 0,2 g/L e 1 g/L de forma a 

perceber o efeito da dose utilizada no desempenho do floculante e estabelecer as condições 

mais favoráveis. Este intervalo de dosagem foi seleccionado com base em estudos 

anteriores nos quais a mesma lama foi utilizada como floculante. 

Observa-se que com a menor dose de floculante utilizada, 0,2 g/L, a redução da turbidez 

situou-se entre 80 e 91%. Na dose intermédia, 0,5 g/L, os resultados variaram entre 76 e 94 

%. E nos testes onde foi adicionada a maior dose de floculante, 1 g/L, a redução da turbidez 

sitou-se entre 89 e 97,5%. Verifica-se que se obtêm melhores resultados com o aumento da 

dose de agente floculante. 

A Tabela 4.2 agrupa as condições e resultados dos quatro melhores testes seleccionados 

com base na redução da turbidez. 

Figura 4.21 – Fotografias do processo de floculação. 
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Embora a maior percentagem de redução de turbidez tenha sido conseguida com a 

utilização de 1 g/L de agente floculante, com uma dose de 0,5 g/L já se obtêm bons 

resultados como é possível verificar.  

Relativamente ao tempo de sedimentação, observa-se que os melhores resultados 

obtiveram-se com 60 minutos de tempo de sedimentação. Isto era expectável uma vez que, 

para as mesmas condições, quanto maior o tempo de sedimentação, maior a quantidade de 

células que assentam e, consequentemente, maior a quantidade de células colhidas.  

A dose de floculante foi considerado o parâmetro decisivo nos resultados da floculação das 

microalgas. No entanto, diferentes condições de agitação foram igualmente testadas. As 

maiores percentagens de redução da turbidez não foram todas obtidas para as mesmas 

condições de agitação. Obtêm-se assim intervalos ideais de velocidades e tempos de 

agitação rápida entre 120 e 150 rpm e 5 e 15 minutos, respectivamente, e de velocidades e 

tempos de agitação lenta entre 45 e 90 rpm e 30 e 60 minutos, respectivamente. Estas 

condições têm de ser testadas em estudos posteriores de forma a obter as condições 

optimizadas de floculação desta espécie de microalgas.  

  

Tabela 4.2 – Condições e resultados dos quatro melhores testes realizados de floculação da 
Chlorella protothecoides. 

Teste 
Dose 

Floculante 
(g/L) 

Velocidade 
agitação 
rápida 
(rpm) 

Tempo 
agitação 
rápida 
(min) 

Velocidade 
agitação 

lenta (rpm) 

Tempo 
agitação 

lenta 
(min) 

Tempo 
sedimentação 

(min) 

Redução 
da 

turbidez 
(%) 

14 0,5 150 5 45 60 60 93,5 

15 1 150 5 90 30 60 97,6 

16 1 120 15 45 30 60 93,6 

18 0,5 120 5 60 60 60 93,6 

(A) I 

(A) II 

(B) I 

(B) II (C) II 

(C) I 

(D) II 

(D) I 

Figura 4.22 – Observações ao microscópio dos testes de floculação da Chlorella protothecoides: (A) Teste 
14: I (100x) e II (400x); (B) Teste 15: I (100x) e II (1000x); (C) Teste 16: I (100x) e II (1000x); (D) Teste 18: I 
(100x) e II (1000x). 
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Observando a Figura 4.22, correspondente às observações microscópicas dos testes 14 ao 

18, é possível identificar em todos flocos bem definidos. No entanto, nos testes nos quais a 

dose de floculante foi a mais elevada (Figura 4.22, (B) e (C)) verifica-se um excesso de 

floculante, identificável nas observações com mais ampliação. 

De forma a seleccionar as condições de floculação de Chlorella mais adequadas é 

importante haver um equilíbrio entre a redução da turvação, e consequente sedimentação 

das células, e a dose de floculante utilizado. É necessário assegurar que a dosagem 

adicionada não comprometa a utilização final das microalgas, ou seja, a produção de 

biodiesel. 

Por esta razão, foi determinada a composição dos ácidos gordos dos testes 14, 16 e 18, 

após floculação e recuperação da biomassa, de forma a averiguar que a utilização de lamas 

de anodização do alumínio como floculante não altera o perfil de ácidos gordos. 
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Figura 4.23 – Resultados experimentais obtidos dos testes 14, 16 e 18 da floculação da 

Chlorella protothecoides relativos a: (A) Teor em lípidos, em %; (B) Perfil de ácidos 
gordos, em % relativa; (C) Composição de ácidos gordos. 
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Analisando o gráfico (A) da Figura 4.23, verifica-se que os testes 14 e 18, com a dosagem 

de floculante de 0,5 g/L, apresentam o mesmo conteúdo em lípidos, cerca de 5%. No 

entanto, o teste 16, cuja floculação foi realizada com uma dose de floculante de 1 g/L, 

apresenta apenas 3,6% de lípidos. Esta diferença pode estar directamente relacionada com 

a dosagem de floculante utilizada. 

No gráfico (B) da Figura 4.23, observa-se que o óleo é maioritariamente constituído por 

ácido palmítico (C16:0) e linolénico (C18:3), nos três testes analisados. Analisando os 

gráficos (B) e (C) simultaneamente verifica-se que no caso do teste 18, há um aumento dos 

ácidos gordos polinsaturados, nomeadamente do ácido linolénico. Uma vez que a norma EN 

14214 limita o teor de ésteres metílicos de ácido linolénico até 12% (m/m), o aumento deste 

é prejudicial à qualidade final do biodiesel. Relativamente ao teor de ácidos gordos 

monoinsaturados verifica-se que os três testes apresentam a mesma percentagem, cerca de 

30%. 

Calculou-se o teor em cinzas das várias amostras após floculação obtendo-se para os 

testes 14 e 18 o valor de 0,45 mg cinzas/mg biomassa, e para o teste 16 o valor igual 0,53 

mg cinzas/mg biomassa. Como era expectável, o teor de cinzas aumenta com o aumento da 

dose de agente floculante. 

Numa primeira análise, tudo indica que a utilização de lamas de anodização do alumínio na 

floculação de Chlorella protothecoides, apesar de apresentar bons resultados na separação 

das células, tem um impacto negativo no teor de ácidos gordos. Os resultados aqui obtidos 

são preliminares sendo essencial efectuar um estudo mais aprofundado, optimizando as 

condições de floculação e dosagem do floculante.  
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Figura 4.23 – Resultados experimentais obtidos dos testes 14, 16 e 18 da floculação da 

Chlorella protothecoides relativos a: (A) Teor em lípidos, em %; (B) Perfil de ácidos 

gordos, em % relativa; (C) Composição de ácidos gordos. 
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5. Conclusão e Trabalho Futuro 

Este trabalho teve como objectivo a validação e caracterização de um novo fotobiorreactor 

para cultivo de microalgas com vista à produção de biodiesel. Este é do tipo coluna de 

bolhas, em que o arejamento e agitação são realizados através de um dispersor colocado no 

centro da sua base. O dispersor é rotativo, em que as rotações são dependentes do caudal 

de gás injectado. Este fotobiorreactor é bastante económico, comparando com outros tipos 

de colunas de bolhas, devido principalmente ao tipo de dispersor de gás. 

Inicialmente, foram determinados os parâmetros hidrodinâmicos de caracterização do 

fotobiorreactor em estudo. Verificou-se que o maior número de rotações do dispersor (em 

rpm) foi atingido para o maior caudal de gás injectado e para o menor volume de liquido 

estudado. Em relação ao hold up do gás verificou-se que os valores obtidos foram 

relativamente baixos, sendo uma justificação possível o tamanho das bolhas formadas, uma 

vez que quanto mais pequenas as bolhas mais elevados os valores de hold up. No que 

respeita aos tempos de mistura verificou-se, tal como esperado, que o tempo de mistura 

diminui com o aumento de caudal de gás injectado. Verificou-se que, para maiores caudais 

de gás, o facto do dispersor apresentar rotação não beneficia a agitação e mistura do 

reactor. Relativamente ao coeficiente de transferência de massa de oxigénio observou-se um 

aumento deste com o aumento do caudal de ar injectado. Verificou-se uma tendência de 

valores de kLa superiores no caso do dispersor dinâmico que, apesar de poder estar dentro 

do erro inerente às medições, parece indicar a existência de vantagens da rotação do 

dispersor na transferência de massa de oxigénio. 

Relativamente ao cultivo de Chlorella protothecoides, foram efectuados quatro ensaios, 

com diferentes condições experimentais. Estes não foram satisfatórios uma vez que tiveram 

a duração máxima de 5 dias, com praticamente todas as culturas perdidas. Verificou-se o 

aparecimento de protozoários em todos os ensaios o que leva à possível conclusão que o 

inóculo já estaria contaminado, sendo considerado como o principal factor que conduziu ao 

crescimento ineficaz de microalgas. Comparando os resultados obtidos nos dois 

fotobiorreactores, observa-se que os valores são muito próximos impossibilitando uma 

conclusão relativamente aos benefícios da rotação do dispersor no crescimento de 

microalgas, nas condições experimentais testadas. 

O cultivo de Scenedesmus obliquus decorreu durante catorze dias, e verificou-se que as 

culturas se mantiveram saudáveis durante todo o ensaio. Os resultados do seguimento diário 

dos dois cultivos também não revelaram diferenças evidentes entre os dois fotobiorreactores.  

Em relação à análise da composição em ácidos gordos das amostras retiradas durante o 

cultivo de Scenedesmus, verificou-se que além de conterem um baixo teor lipídico, nenhum 

dos óleos obtidos possui uma composição adequada para dar origem a biodiesel de 

qualidade. No entanto, este facto não exclui a possibilidade da utilização de óleo de 

Scenedesmus com esta composição para a produção de biodiesel, implicando apenas a 
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necessidade de existência de um passo intermédio. Adicionalmente, era expectável a 

obtenção de uma correlação entre o teor de ácidos gordos das células de microalgas e a 

intensidade da fluorescência de NR, no entanto não foi verificada qualquer relação de 

linearidade. 

As lamas de anodização são um problema em vários países devido à sua natureza, o que 

complica o processo de eliminação. Actualmente, a prática mais comum é a sua deposição 

em aterros, apesar do custo desta operação estar a aumentar. Esta situação representa um 

grande problema a nível ambiental cuja resolução é necessária e urgente, tentando 

encontrar novas possibilidades de reciclagem deste resíduo. A utilização das lamas de 

anodização do alumínio na floculação de microalgas, surge como uma possível alternativa ao 

aproveitamento destas. Verificou-se alguma capacidade para a floculação por parte da lama 

testada, estando no entanto por optimizar as condições de floculação: dose de floculante, 

agitação rápida (tempo e velocidade), agitação lenta (tempo e velocidade) e tempo de 

sedimentação. Adicionalmente, é necessário futuramente efectuar um estudo mais 

aprofundado de forma a perceber claramente se a utilização de lamas de anodização do 

alumínio não compromete a utilização final da biomassa microalgas, ou seja, a produção de 

biodiesel. 

A construção de fotobiorreactores fechados de baixo custo e baixa necessidade de 

manutenção é essencial para a produção sustentável de biocombustíveis de origem 

microalgal por via autotrófica. No entanto, existe ainda uma lacuna entre a concepção de um 

reactor que, por um lado, é capaz de suprir todas as necessidades de crescimento das 

células de microalgas e por outro é acessível do ponto de vista da sua construção e 

manutenção, de modo a aumentar a viabilidade económica do processo. Conclui-se que o 

fotobiorreactor estudado está apto para o crescimento de microalgas apresentando como 

principais vantagens o facto de ser acessível do ponto de vista económico e de apresentar 

um volume útil máximo elevado, permitindo 70 L de cultura. No entanto, estão por optimizar 

as condições experimentais de cultivo, nomeadamente a determinação do ponto óptimo 

entre a concentração celular e a quantidade de luz que lhe é incidida e o caudal óptimo de 

gás injectado que permita, igualmente, um stripping de oxigénio adequado, com vista à 

maximização da produção de biomassa e acumulação celular de lípidos, tornando o 

processo mais rentável. 
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Anexo I – Correlação Absorvância vs Peso Seco (Chlorella 
protothecoides) 

A correlação entre a Absorvância e Peso Seco 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: 

𝑃. 𝑆. 𝑔/𝐿 = 0,69  𝐴𝑏𝑠!"#  !" 

 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,98. 
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Anexo II – Correlação Absorvância vs Peso Seco (Scenedesmus 
obliquus) 

A correlação entre a Absorvância e Peso Seco foi estabelecida, de modo a obter-se a 

concentração de biomassa de Scenedesmus obliquus 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: 

𝑃. 𝑆. 𝑔/𝐿 = 0,86  𝐴𝑏𝑠!"#  !" 

 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,99. 
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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 de Scenedesmus obliquus, foi realizada a curva de calibração apresentada 

seguidamente. Não foram efectuadas determinações em duplicado.  

Utilizou-se a equação seguinte para a determinação da absorvância de NO3
-. 

𝐴𝑏𝑠  𝑁𝑂!! = 𝐴𝑏𝑠!!"  !" − 2 ∙ 𝐴𝑏𝑠!"#  !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação da recta obtida é: 

𝑁𝑂!! 𝑚𝑔/𝐿 = 4,29  𝐴𝑏𝑠!"!! − 0,048 

 

O coeficiente de correlação R2 foi de 0,999. 
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