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RESUMO

Microalgas são seres autotróficos que apresentam uma grande flexibilidade quanto 
às condições de cultivo, também possuem um rápido desenvolvimento, e, devido a 
isso, grande potencial de absorção de dióxido de carbono (CO2). Além disso, estes 
microorganismos possuem grande quantidade de óleo em sua biomassa. Tendo em 
vista os problemas sociais e ambientais gerados pelo excesso de CO2 proveniente 
das emissões de resíduos gasosos pelas indústrias, este projeto prevê a utilização 
da espécie de microalga Nannochloropsis oculata para reduzir o lançamento de CO2 

proveniente  dessas  emissões,  através  de  sua  injeção  no  tanque  de  cultivo  da 
microalga.  O  carbono  acrescido  à  biomassa,  devido  à  fotossíntese,  poderá 
posteriormente  ser  convertido  em biodiesel.  Primeiramente  fez-se  uma  pesquisa 
bibliográfica buscando-se determinar a espécie de microalga adequada,  optou-se 
pela  utilização  da  Nannochloropsis  oculata.  Confeccionou-se,  então,  um sistema 
com aeração e iluminação artificial  para que fosse determinado qual  dentre dois 
meios de cultura, o meio F/2 (Guillard, 1975) e o meio utilizado na Estação Marinha 
de  Aqüicultura  de  Rio  Grande, melhor  se  adequava  às  condições  previstas  no 
projeto. Verificou-se que o meio F/2 se apresenta como melhor alternativa. Após esta 
etapa  construiu-se  um protótipo  para  testar  o  crescimento  da  N. oculata  com a 
injeção do resíduo da combustão de gás liquefeito de petróleo em comparação com 
o cultivo em presença de ar atmosférico. A partir do experimento pode-se afirmar 
que a  N. oculata  é capaz de capturar o CO2 de resíduos gasosos industriais, de 
forma que tenha seu desenvolvimento aumentado em 233,5%. 

Palavras chaves: microalga Nannochloropsis oculata; gás carbônico; efluente 
gasoso; biodiesel.               

ABSTRACT

Microalgae  are  autotrophic  organisms that  have  great  flexibility  of  cultivation 
conditions,  also  have  fast  development,  and,  because  of  this,  great  potential  to 
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absorb carbon dioxide (CO2). Moreover, this microorganism has high levels of oil in 
its  biomass.  Considering  the  social  and  environmental  problems  caused  by 
excessive CO2 from residual gases emissions by industries, this project provides the 
utilization of microalgae specie Nannochloropsis oculata to reduce CO2 release from 
these  emissions,  by  its  injection  in  a  microalgae  cultivation  tank.  The  biomass 
increased by carbon due to photosynthesis can be later converted into biodiesel. 
Firstly  was  done  a  bibliographic  research  to  determine  the  adequate  microalgae 
specie to the project, the group decided to use Nannochloropsis oculata. Then,  was 
made  an  artificial  aeration  and  illumination  system  to  determine  which  of  two 
cultivation  mediums  best  suits  to  the  conditions  of  the  project,  the  medium F/2 
(Guillard,  1975)  or  the  medium  used  in  the  Marine  Aquaculture  Station  of  Rio 
Grande. Was determined that the medium F/2 is presented as the best alternative. 
After this stage, it was built a prototype to test N. oculata’s growth with the injection of 
residue  from  the  combustion  of  liquefied  petroleum  gas  in  comparison  with  the 
cultivation in the presence of atmospheric air only. By the experiment can be stated 
that  N. oculata is  able  of  capturing  CO2 from industrial  waste  gases,  so  that  its 
development has increased by 233,5%.

Key-words: microalgae Nannochloropsis oculata; carbon dioxide; gas stream; 
biodiesel.               

1 INTRODUÇÃO

O agravamento  do  efeito  estufa,  também chamado  de  aquecimento  global,  tem 
como principal causa o aumento da emissão de gás carbônico para a atmosfera. 
Este gás provém, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, provocada, 
em grande parte, por indústrias. Para reduzir a emissão de gás carbônico para a 
atmosfera há a possibilidade de que, ao injetar-se resíduos gasosos em um meio de 
cultura inoculado pela microalga Nannochloropsis oculata, esta venha a absorver o 
dióxido de carbono presente nos resíduos através da fotossíntese.
Tendo  em vista  a  situação  brevemente  explanada  acima,  chegou-se  a  seguinte 
pergunta: é possível  utilizar a microalga Nannochloropsis oculata  para diminuir  a 
emissão de dióxido de carbono proveniente de efluentes industriais, de forma que 
seu desenvolvimento seja maior quando comparado com o cultivo em presença de 
ar atmosférico?

O assunto foi delimitado para facilitar a abordagem do tema proposto, visou-
se, portanto, provar que injetando-se resíduos gasosos provenientes da queima de 
gás liquefeito de petróleo no meio de cultura da microalga Nannochloropsis oculata, 
o carbono seria acrescido à biomassa desta através da fotossíntese, diminuindo, 
assim, a emissão do gás carbônico pelo setor industrial. Visou-se, também, propor a 
utilização da biomassa resultante do cultivo como matéria prima para a produção de 
biodiesel.

O desenvolvimento deste projeto é justificado pelo já comprovado aumento da 
concentração  de  CO2  na  atmosfera  devido  à  ação  antropogênica  ocorrida  nas 
últimas décadas e às conseqüências que isso pode acarretar. A partir da análise de 
núcleos  de  gelo  foi  determinado  que  a  concentração  atmosférica  de  dióxido  de 
carbono no período pré-industrial (antes de 1750) era de cerca de 280 ppm. Desde 
então,  a  concentração aumentou cerca  de  35%, chegando,  nos  dias  de  hoje,  à 
marca de 379 ppm. (IPCC/ONU, 2007)
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  O aumento no nível atmosférico de gases causadores do efeito estufa, como 
o  CO2,  poderá causar  um  aquecimento  global,  o  que  provocaria  uma  série  de 
catástrofes climáticas. A distribuição das chuvas poderia mudar em todo o planeta, o 
que resultaria em uma drástica redução na produção agrícola mundial,  causando 
fome e sede em diversos países. Prevê-se que pode ocorrer um aumento do nível 
dos  oceanos,  o  que  aconteceria  em  conseqüência  do  derretimento  parcial  das 
enormes massas de gelo polares, podendo causar o desaparecimento de muitas 
cidades, como Santos, Rio de Janeiro, Veneza e Nova York.
O setor industrial é responsável por 61% das emissões de dióxido de carbono para a 
atmosfera através da queima de combustíveis fósseis  (INTERNATIONAL ENERGY 
AGENCY, 2009),  sendo que as atividades de maior emissão deste gás na indústria 
são:  a  produção  de  vapor  em  caldeiras,  para  obtenção  de  aquecimento  e 
movimentação  de  equipamentos;  a  produção  de  energia  em  termoelétricas  e  a 
produção de cimento a partir  do aquecimento de rochas de carbonato de cálcio. 
(BAIRD, 2002) 
O aumento  na  concentração  de  CO2 ocorre  principalmente  devido  à  queima de 
combustíveis  fósseis,  visto  que  a  combustão  de  materiais  oriundos  de  matérias 
vivas, tais como o álcool, não gera efeito estufa, pois a planta ao se desenvolver 
retira o dióxido de carbono da atmosfera e, ao ser queimada, está apenas repondo-
o.  Já os combustíveis  fósseis  são produtos da má decomposição de compostos 
orgânicos que estão a milhares de anos soterrados,  considera-se que a queima 
destes combustíveis contribui com cerca de três quartos das emissões anuais de 
gás carbônico de origem antropogênica. (BAIRD, 2002)

Tendo  em  vista  essa  situação,  percebe-se  que  a  substituição  dos 
combustíveis de fósseis por biocombustíveis pode ser uma excelente opção para a 
diminuição da emissão de CO2.  O biodiesel é o produto da transesterificação de 
óleos e gorduras, enquadrando-se,  assim, como uma ótima  alternativa para esta 
substituição. 
Os  óleos  encontrados,  em  uma  enorme  quantidade,  nas  microalgas,  possuem 
características  físico-químicas  similares  a  dos  óleos  vegetais  atualmente 
empregados  para  a  produção  de  biodiesel  e,  por  isso,  estes  microorganismos 
podem  ser  considerados  matérias  primas  em  potencial  para  a  produção  deste 
biocombustível. Sabe-se, também, que os óleos das microalgas apresentam, em sua 
composição, ácidos graxos semelhantes aos de óleos vegetais. (TEIXEIRA, 2007)
Além  da  potencialidade  para  produzir  biocombustíveis,  as  microalgas,  quando 
cultivadas, têm a capacidade de capturar enormes quantidades de gás carbônico. 
Elas podem, por exemplo, absorver cerca de nove vezes mais carbono do que o 
reflorestamento. (BORGES, 2005)

A hipótese do grupo era de que se podia diminuir a emissão de CO2 injetando-
se  efluente  gasoso  industrial  no  meio  de  cultura  inoculado  pela  microalga 
Nannochloropsis oculata,  de forma que o desenvolvimento deste microorganismo 
fosse aumentado quando comparado com cultivo em presença de ar atmosférico, 
confirmando que o CO2 oriundo do resíduo fora acrescido à sua biomassa.
Neste projeto, como variável independente tem-se a introdução do resíduo gasoso e 
do ar atmosférico nos aquários. A variável dependente é a biomassa das microalgas 
geradas no cultivo. A variável interveniente é a temperatura ambiente. Os controles 
foram  o  tamanho  do  inóculo,  a  incidência  luminosa,  os  nutrientes,  o  pH  e  a 
salinidade da água.
Com a execução deste projeto, o grupo teve como objetivo geral utilizar a microalga 
Nannochloropsis oculata para seqüestrar o CO2 oriundo de efluentes industriais, de 
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forma que seu desenvolvimento fosse maior quando comparado com o cultivo em 
presença de ar atmosférico.

Para atingir o objetivo geral do projeto, tendo-se um melhor desenvolvimento, 
foram traçados quatro objetivos específicos:
- Definir, a partir de pesquisa bibliográfica, qual seria a espécie de microalga mais 
adequada para o fim proposto neste projeto;
-  Determinar,  dentre  o  meio  F/2  (Guillard  1975)  e  o  meio  utilizado  na  Estação 
Marinha  de  Aqüicultura  (EMA)  de  Rio  Grande,  qual  apresentava  melhor 
desenvolvimento nas condições previstas no projeto - larga escala e aeração; 
-  Construir  um protótipo que simulasse a emissão de gás carbônico,  através da 
queima de um combustível fóssil, e conduzisse esse gás até o meio de cultura da 
microalga;
- Propor a possibilidade da utilização da biomassa resultante do cultivo da microalga 
Nannochloropsis oculata para a produção de biocombustível.

2 METODOLOGIA

A  pesquisa  foi  iniciada  no  dia  26/03/2009  e  teve  seu  término  no  dia 
06/10/2009, conforme o caderno de campo.

As  pesquisas  bibliográficas  foram  realizadas  nas  bibliotecas  da 
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha – FETLSVC (Rua 
Inconfidentes,  nº.  395,  bairro  Primavera,  Novo  Hamburgo  –  RS)  e  da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (Avenida Unisinos, nº. 950, 
bairro Cristo Rei, São Leopoldo – RS).

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Microbiologia da 
FETLSVC, e na empresa Recipel (Rua estrada da Olaria, nº. 407, bairro Arroio da 
Manteiga, São Leopoldo – RS).

2.1 Delineamento da pesquisa

Primeiramente foi  feita uma pesquisa bibliográfica para definir  qual  seria a 
melhor  microalga  para  se  utilizar  no  projeto,  depois,  foram  feitos  testes  para 
determinar, dentre o meio de cultura F/2 (Guillard 1975) e o meio de cultura utilizado 
na Estação Marinha de Aqüicultura  (EMA),  qual  seria  o  mais  adequado para  se 
utilizar no projeto. Foram feitos, então, testes em dois aquários (com a microalga 
escolhida no meio de cultura mais apropriado), adicionou-se resíduo gasoso em um, 
para se ter um cultivo experimental; e ar atmosférico no outro, para se ter um cultivo 
controle.  Desta  forma,  pôde-se  definir  se  a  microalga  poderia  obter  melhor 
crescimento com a adição de CO2. Por fim, foi realizado um levantamento de dados 
a fim de comprovar a possibilidade da utilização da biomassa resultante do cultivo 
em biodiesel. 

2.2 Descrição das etapas, técnicas, indicadores e procedimentos que foram 
usados

2.2.1 Definição da espécie de microalga
          Com o intuito de determinar qual seria a espécie de microalga adequada para 
a utilização no projeto, o grupo buscou fontes bibliográficas que pudessem indicar 
características sobre diferentes espécies de microalga. O ideal para o uso no projeto 
era um microorganismo que possuísse um grande potencial de absorção de CO2, 
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além disso, seria importante que a espécie escolhida tivesse grande quantidade de 
óleo em sua biomassa. 

2.2.2 Obtenção do primeiro inóculo e repicagens de manutenção
            Para conduzir os experimentos, se fez necessária a obtenção de um 
inóculo (fito) da microalga Nannochloropsis oculata, o qual foi doado pela Estação 
Marinha de Aqüicultura (EMA) de Rio Grande. O grupo foi até Rio Grande buscar o 
microorganismo. Ao chegar na EMA, a Doutoranda Viviana Lisboa demonstrou quais 
os  procedimentos  que  deveriam  ser  feitos  para  a  manutenção  da  microalga. 
Primeiramente,  Lisboa  mostrou  a  microalga  em  um  microscópio,  para  que  se 
pudesse visualizar suas células; depois, foi entregue para o grupo o protocolo de 
cultivo  da  Nannochloropsis  oculata (anexo  A)  e  Viviana  Lisboa  fez  uma 
demonstração  da preparação do  meio  de  cultura.  Foram executados  por  ela  os 
procedimentos descritos no meio de cultura da EMA.

Em 20 L (volume da bombona)  de água do mar,  colocou-se as seguintes 
quantidades de nutrientes: 15 mL de fosfato, 15 mL de nitrato, 18 L de água do mar 
filtrada. Adicionou-se 3 mL cloro e esperou-se por duas horas, colocou-se, então, 20 
mL de tiossulfato, esperou-se cinco minutos, colocou-se a vitamina. Este volume de 
meio de cultura foi cedido ao grupo, assim como 300 mL de fito. Foi recomendado 
que se utilizasse erlenmeyers com proporções equivalentes às sugeridas e que os 
erlenmeyers  fossem  agitados  três  vezes  por  dia  ou  tivessem  aeração.  Lisboa 
comentou que seria  necessário  verificar  diariamente  se a aeração estava sendo 
suficiente para que as células não ficassem coladas ou se depositassem no fundo 
do  erlenmeyer.  Também  seria  necessário  repicar  o  fito  quando  a  densidade 
estivesse muito alta.

Viviana afirmou que o pH não teria grande influência porque a água do mar 
havia sido tamponada. A temperatura poderia modificar a velocidade de crescimento 
das microalgas: quanto maior a temperatura ambiente, maior a taxa de crescimento, 
porém, o controle disso não seria imprescindível. A iluminação deveria ser dada por 
duas lâmpadas fluorescentes tubulares.

Cinco dias após a viagem foi feita a primeira repicagem do fito. A professora 
orientadora, Carla Ruschel, determinou, juntamente com o grupo, que a proporção 
inóculo/meio seria 1:100. Inoculou-se em erlenmeyer de 1 L, 5 mL de inóculo em 495 
mL de meio de cultura. Foram preparados dois cultivos. A iluminação foi propiciada 
por  uma lâmpada fluorescente  de 15 W e a agitação,  por  uma mesa agitadora, 
conhecida por “shaker”.

A segunda repicagem do fito foi feita sete dias depois da primeira, retirou-se 
do erlenmeyer com melhor desenvolvimento, duas alíquotas de 5 mL e distribuiu-se 
em dois erlenmeyers de 1 litro com 495 mL de meio cada. Estabeleceu-se que a 
repicagem seria feita a cada semana, pelo menos enquanto a temperatura ambiente 
continuasse baixa, e que seria feita sempre a análise do aspecto da microalga: se 
começasse  a  amarelar  significaria  que  a  microalga  estaria  morrendo  e  seria 
necessário repicá-la. Notou-se que a microalga estava com um tom muito fraco de 
verde, o que o grupo achava estar ocorrendo devido às temperaturas baixas e à 
iluminação insuficiente.

Sete dias depois da segunda repicagem seria feita a terceira, porém, devido 
ao desenvolvimento lento da microalga, resolveu-se esperar mais três dias. 

Dez  dias  depois  da  segunda  repicagem,  foi  feita  a  terceira.  O 
desenvolvimento dos fitos continuou baixo, não sendo possível visualizar coloração 
esverdeada.  Um  dos  erlenmeyers  apresentou  turvação,  por  isso  as  repicagens 
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foram feitas a partir deste. Repicou-se em três erlenmeyers: dois foram colocados no 
shaker e um ficou sob aeração e continuou tendo iluminação.

Quatro dias depois, analisou-se os três erlenmeyers: os dois que estavam no 
shaker tiveram desenvolvimento razoável das microalgas, turvaram muito pouco; o 
erlenmeyer  que  estava  sob  aeração  teve  o  meio  mais  turvo,  entretanto,  as 
microalgas se depositaram no fundo dele. Portanto, chegou-se a conclusão de que o 
sistema de aeração estava inadequado, precisava-se melhorar sua capacidade de 
homogeneização.

Sete dias após a terceira repicagem foi feita a quarta, a partir da solução de 
maior densidade aparente. O sistema de cultivo foi modificado, pois a iluminação 
estava falha, e havia-se percebido necessidade de aeração. Trocou-se a lâmpada 
fluorescente simples de 15 W por duas lâmpadas fluorescentes tubulares, de 20 W 
de potência cada. Adaptou-se, também, duas bombas de aquário para que fosse 
fornecida aeração. Repicou-se dois fitos.

Para  que  o  meio  inoculado  não  tivesse  nenhuma contaminação  devido  à 
aeração, o grupo confeccionou dois filtros para o ar. Ele consistia em uma pipeta 
volumétrica  que  teve  seu  bulbo preenchido  com  algodão  e  foi  posteriormente 
autoclavada.  Ao  passar  pelo  algodão  o  ar  se  tornava  estéril  e,  portanto,  não 
contaminava o meio.

Cinco dias depois da quarta repicagem analisou-se o sistema e constatou-se 
que o desenvolvimento da microalga continuava baixo, já que sua tonalidade era 
muito clara, levantou-se, então, a hipótese de que o fito não estava se multiplicando. 
No dia seguinte os conteúdos dos erlenmeyers foram analisados no microscópio e 
pôde-se ter certeza de que não havia células de microalga. 

Constatou-se que a fatalidade teria ocorrido devido às baixas temperaturas e 
ao acréscimo de volume de meio (495 mL) sem a utilização de aeração. Tais fatores, 
somados,  fizeram  com  que,  a  cada  repicagem  se  pegasse  menos  células,  até 
chegar o momento em que não houve mais nenhuma célula.

Combinou-se  com Viviana Lisboa que seria  pega uma nova cepa em Rio 
Grande, para o seguimento do projeto.

3.2.3 Obtenção do segundo inóculo, repicagens e seleção do meio de cultura
Na  segunda  viagem  a  Rio  Grande  o  fito  foi  cedido  por  Lucélia  do  Valle 

Borges, aluna de doutorado da FURG, houve essa mudança porque o inóculo da 
EMA não  estava  em  boas  condições,  segundo  Viviana  Lisboa.  Foram  cedidos 
aproximadamente  300 mL de meio  inoculado.  Além disso,  conversou-se  sobre  o 
cultivo da  Nannochloropsis oculata com Viviana Lisboa e com Lucélia Borges. As 
duas sugeriram que ao invés de utilizar o meio da EMA, o grupo utilizasse o meio F/
2  (Guillard  1975),  já  que  ele  tinha maior  credibilidade  científica.  O protocolo  de 
preparação deste meio segue como anexo B.

Segundo Lucélia Borges, uma parte do volume do fito a ser repicado deveria 
ser proveniente da microalga anteriormente repicada e outra, de uma cultura mais 
antiga, para que, deste modo, se diminuísse a chance de não obter crescimento. Ela 
informou, ainda, que o fito deveria ficar verde em quatro dias e que a repicagem 
poderia ser feita a cada uma semana.

Lisboa  cedeu  a  formulação  de  uma  água  salgada  artificial  com  30%  de 
salinidade (anexo C) que pode ser utilizada junto com o meio F/2 (Guillard 1975).

Tendo  em vista  o  que  havia  sido  explicado  por  Lucélia  Borges  e  Viviane 
Lisboa quanto ao novo meio de cultura,  o  grupo decidiu  proceder  uma série  de 
testes, a fim de decidir qual meio de cultura deveria ser utilizado no ensaio com 
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resíduo gasoso,  de forma que,  aquele no qual  a microalga apresentasse melhor 
desenvolvimento sob aeração e nas maiores quantidades de meio inoculado, seria 
utilizado. Estes critérios foram utilizados visto que estas eram as condições mais 
próximas do cultivo que seria procedido no ensaio com resíduo – grande volume de 
cultivo sob aeração e sob injeção de gás. Nos testes decidiu-se utilizar combinações 
de erlenmeyers, com metade contendo o meio F/2 (Guillard 1975) e a outra metade 
contendo  o  meio  da  EMA.  Um  erlenmeyer  de  cada  meio  de  cultura  receberia 
aeração.  O  desenvolvimento  da  microalga  seria  analisado  após  sete  dias. 
Compararia-se o crescimento entre os diferentes meios de cultivo, sob aeração e 
sem ela, além de comparar o desenvolvimento entre o mesmo meio, sob aeração e 
sem ela.  Procederia-se,  então,  um novo  ensaio.  A cada  semana  alterar-se-ia  o 
volume de meio nos erlenmeyers. Volumes menores são mais fáceis de controlar, 
por isso começaria-se com estes, até chegar aos volumes de interesse, os maiores.

Lisboa e Borges afirmaram ser extremamente importante a manutenção de 
um  frasco  controle,  para  que,  se  o  fito  não  se  desenvolvesse  em  uma  das 
repicagens, se pudesse voltar ao anterior.

Seis dias após a viagem a Rio Grande preparou-se o meio F/2 (Guillard 1975) 
conforme  o  anexo  B.  Por  falta  de  disponibilidade  de  reagentes,  não  foram 
preparadas a solução de tris e a vitamina. Além do meio de cultura, foi preparada 
também a solução que imita a água do mar conforme o anexo C. 

A microalga foi repicada em cinco erlenmeyers: três com o meio de cultura F/2 
e  dois  com o  meio  de  cultura  antigo  (utilizado  na  EMA),  todos  com a  vitamina 
utilizada no meio da EMA, e o meio F/2 estava sem o tris.  Do meio antigo,  um 
erlenmeyer de 500 mL (com 200 mL de meio) teve aeração e o outro, de 1000 mL 
(com 300 mL de meio), não teve. Do meio F/2, um erlenmeyer de 500 mL (com 200 
mL de meio) teve aeração, outro erlenmeyer, de 1000 mL (com 500 mL de meio), e 
mais um de 500 mL (com 200 mL de meio) não tiveram aeração, entretanto, este 
último  foi  agitado  três  vezes  por  dia.  Todos  os  erlenmeyer  tiveram a  proporção 
fito/meio de 1:100.

A partir do ensaio com os cultivos em erlenmeyers de 500 mL sob aeração, 
esperava-se  obter  uma  prévia  de  qual  dos  meios  de  cultura  obteria  melhor 
desenvolvimento em um mesmo volume sob aeração. A partir  do ensaio com os 
cultivos em erlenmeyers de 1000 mL, esperava-se testar a influência da superfície 
de contado no desenvolvimento da microalga, teoricamente quanto menor o volume 
de  meio,  maior  será  o  contato  fito/ar,  e  assim  o  microorganismo  melhor  se 
desenvolverá. 

O erlenmeyer de 500 mL que não estava sob aeração serviu apenas para se 
determinar o desenvolvimento da microalga no meio F/2 sem aeração.

Sete dias depois da última repicagem analisou-se os frascos:

• Meio antigo:
-  erlenmeyer  de  500  mL  com  200  mL  de  meio,  com  aeração:  baixo 

desenvolvimento;
-  erlenmeyer  de  1000  mL  com  300  mL  de  meio,  sem  aeração:  bom 

desenvolvimento.
• Meio novo:

-  erlenmeyer  de  500  mL  com  200  mL  de  meio,  com  aeração:  baixo 
desenvolvimento;

-  erlenmeyer  de  1000  mL  com  500  mL  de  meio,  sem  aeração:  baixo 
desenvolvimento;
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-  erlenmeyer  de 500 mL com 200 mL de meio com agitação diária:  baixo 
desenvolvimento.

A partir dos resultados obtidos com os cultivos em erlenmeyers de 500 mL 
não  se  pôde  tirar  nenhuma  conclusão,  visto  que  nenhuma  cultura  obteve 
desenvolvimento.

A partir dos resultados obtidos com os cultivos em erlenmeyers de 1000 mL 
confirmou-se  a  influência  da  superfície  de  contado  no  desenvolvimento  da 
microalga. Quanto menor o volume de meio, maior seria o contato fito/ar, e assim o 
microorganismo se desenvolveria melhor. 

Através dos resultados obtidos com o cultivo do meio F/2 em erlenmeyer de 
500 mL que não estavam sob aeração, notou-se que, a princípio, este meio não gera 
bom  desenvolvimento  sem  aeração.  Todavia,  como  também  não  se  obteve 
crescimento sob aeração, não se pode concluir isso.

A baixa produtividade encontrada no meio F/2 pode ser explicada pela falta do 
tris, que serve como tampão. Não foi possível fazer esta solução porque não havia 
nesta época disponibilidade deste reagente no laboratório.

O grupo providenciou os reagentes necessários para a confecção da vitamina 
utilizada no meio F/2, foi feita, então esta solução conforme o anexo B.

Foi feita a repicagem em quatro erlenmeyers de 500 mL, cada um com 2,5 mL 
de fito, sendo 1,5 mL da solução vinda de Rio Grande e 1 mL do meio inoculado que 
melhor se desenvolveu na última repicagem - este erlenmeyer, com o meio da última 
repicagem,  ficou,  então,  armazenado  sob  baixa  luminosidade.  Dois  erlenmeyers 
ficaram com 247,5 mL de meio da EMA, e os outros dois, com 247,5 mL de meio 
F/2, agora com a vitamina que acompanha seu meio de cultura (porém ainda sem o 
tris). Um erlenmeyer de cada meio ficou sob aeração. O fito trazido de Rio Grande 
foi  colocado  na  geladeira,  para  sua  melhor  conservação,  ou  seja,  para  que  as 
microalgas não consumissem todos os nutrientes e viessem a entrar na fase de 
declínio rapidamente.

Oito  dias  depois  da  última  repicagem  foi  feita  a  avaliação  dos  meios 
inoculados e percebeu-se que, novamente, o fito com o meio antigo sem aeração foi 
o único que teve crescimento. A solução ficou verde-amarelada, semelhante àquela 
obtida na última repicagem, que ficou mais densa e verde no decorrer da semana, 
sob baixa iluminação e sem aeração. Não se pôde tirar conclusões deste teste, visto 
que os resultados não pareciam fazer sentido. Os maus resultados de até então 
poderiam ser explicados pela falta do tris e, ainda, pela possibilidade de fotoinibição, 
visto que os cultivos estavam bastante próximos às lâmpadas. 

Tendo agora a disponibilidade dos reagentes, o grupo confeccionou a solução 
de tris conforme o meio F/2. 

Foi feita uma nova repicagem com seis erlenmeyers: 3 com meio F/2, 3 com o 
meio  da  EMA.  Um  erlenmeyer  de  cada  meio  ficou  sob  aeração,  todos  os 
erlenmeyers ficaram com 247,5 mL de meio, 1,5 mL de fito repicado 15 dias atrás e 
1 mL de fito repicado oito dias atrás. Foi testada, também, a possibilidade de foto-
inibição, colocando-se 2 erlenmeyers mais afastados da luz, um de cada meio.

Sete dias depois da repicagem analisou-se os fitos: as microalgas do meio de 
cultura  F/2  tiveram,  pela  primeira  vez,  algum  desenvolvimento,  devido, 
provavelmente, ao tris. Das microalgas do meio F/2, a que estava sob aeração foi a 
que melhor se desenvolveu. Do meio antigo, a microalga sob aeração não obteve 
nenhum crescimento, a que estava mais perto da luz cresceu bem pouco e a que 
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estava  mais  afastada  da  luz  foi  a  que  melhor  se  desenvolveu  de  todas  as 
repicagens. Os crescimentos podem ser compreendidos melhor da seguinte forma:
• Meio antigo

- afastado da luz, sem aeração: ótimo desenvolvimento;
- perto da luz, sem aeração: desenvolvimento médio;
- perto da luz, com aeração: desenvolvimento péssimo.

• Meio novo
- perto da luz, com aeração: bom desenvolvimento;
- afastado da luz, sem aeração: baixo desenvolvimento;
- perto da luz, sem aeração: desenvolvimento péssimo.

A  partir  desses  resultados,  foi  possível  tirar  algumas  conclusões: 
provavelmente estava ocorrendo fotoinibição em alguns erlenmeyers, já que os mais 
próximos da luz foram os que menos se desenvolveram; o meio que melhor  se 
desenvolveu sob aeração foi o F/2.

Para que não ocorra mais fotoinibição, os erlenmeyers serão colocados um 
pouco mais longe da luz. O meio F/2 é o que deve ser utilizado no teste com injeção 
de resíduo gasoso porque, dos testes feitos até então, foi o meio que melhor se 
desenvolveu sob aeração. A fim de se ter total certeza de que o meio F/2 é o ideal, 
neste dia foi  feito um último teste,  desta vez com um volume maior de meio de 
cultura.  Foram  colocados  1188  mL  de  meio  e  12  mL  de  fito  em  cada  três 
erlenmeyers de 2000 mL. Dois erlenmeyers tiveram meio F/2 e o outro teve o meio 
da EMA. Um erlenmeyer de cada meio teve aeração. Dos 12 mL de fito, 7 mL foram 
retirados do meio inoculado da EMA que melhor se desenvolveu na repicagem feita 
21 dias antes, e os outros 5 mL foram retirados do erlenmeyer de meio F/2 que 
melhor se desenvolveu na última repicagem.

Sete dias depois da repicagem analisou-se os fitos e pôde-se concluir que 
aquele havia sido o melhor desenvolvimento até então observado. As duas soluções 
sob aeração obtiveram ótimo resultado,  sendo,  a  do meio F/2,  a  que melhor  se 
desenvolveu, pois ficou mais densa e com uma cor verde mais intensa. Já a solução 
sem aeração aparentemente não se desenvolveu. A Figura 1 apresenta a foto dos 
cultivos das microalgas que obtiveram desenvolvimento: à esquerda encontra-se o 
meio F/2; e à direita, o meio da EMA.

FIGURA 1 - Teste utilizando elevado volume de meio de 
cultura e aeração
Foto: Vitória Astolfi (05/09/2009)
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A solução sem aeração aparentemente não se desenvolveu nada, portanto, 
concluiu-se que para soluções acima de 1 litro é indispensável o uso de aeração. 
Definiu-se que o meio F/2 seria o mais adequado para o teste com resíduo, já que 
foi o que melhor se desenvolveu sob aeração e no teste foi feito usando-se maior 
volume. Chegou-se,  também, à conclusão de que o primeiro  fito  que havia  sido 
buscado em Rio Grande, havia morrido devido ao aumento de volume, já que foi 
constatado que para volumes maiores o fito não se desenvolve sem aeração.

Foi feita uma nova repicagem no meio de cultura que não se desenvolveu 
devido à falta de aeração. A fim de testar a viabilidade das culturas mais antigas, 
adicionou-se a ele  12 mL de microalga repicada 38 dias atrás com meio F/2,  e 
adicionou-se, também, vitamina. O erlenmeyer foi colocado na aeração, conforme a 
Figura 2, a qual apresenta uma foto que mostra a diferença de desenvolvimento 
entre a microalga que não obteve aeração durante seu cultivo. Esta foto foi tirada 
instantes depois da repicagem acima descrita, de modo que: o fito à esquerda é 
aquele que não teve aeração durante o cultivo; o fito no centro é aquele inoculado 
no meio F/2; o fito à direita é o que foi inoculado com o meio da EMA.

FIGURA  2-  Repicagem  do  fito  que  não  obteve 
crescimento na última repicagem

   Foto: Vitória Astolfi (05/09/2009)
Analisou-se o fito repicado após sete dias, sua aparência não era muito boa, 

ele  apresentava  coloração  verde-amarelada,  o  que  ocorreu,  provavelmente,  por 
causa aos dias frios que houve naquela semana. Devido a isso, este fito não foi 
utilizado no teste com resíduo. Utilizou-se aqueles dois fitos que haviam obtido ótimo 
desenvolvimento há uma semana e, que, durante essa ultima semana, adquiriram 
uma coloração verde ainda mais intensa.

Mesmo não apresentando um bom desenvolvimento, percebeu-se que o fito 
repicado 45 dias antes ainda estava viável.

2.2.4 Teste com resíduo 

2.2.4.1 Confecção do protótipo

 Juntamente  com o  professor  Leori  Carlos  Tartari,  formado  em engenharia 
química na PUC, o grupo projetou o protótipo que foi utilizado para gerar e conduzir 
um resíduo gasoso rico em CO2. No sistema foi queimado gás liquefeito de petróleo, 
gerando o resíduo gasoso, este resíduo foi captado por uma coifa e direcionado até 
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um recipiente onde um compressor o dirigia até o aquário de cultivo.  A Figura 3 
ilustra a idéia do grupo.

FIGURA 3  - Sistema de queima de GLP, coleta dos produtos 
de combustão e injeção no cultivo de microalgas

No mesmo dia, o grupo foi até a empresa Recipel para iniciar a montagem do 
protótipo, para tal, a empresa disponibilizou sua oficina, dois de seus mecânicos e 
todo o material necessário para a confecção. Explicou-se para os mecânicos como 
se pretendia fazer o protótipo e comentou-se as mudanças feitas até então. Um dos 
mecânicos informou que o compressor poderia superaquecer se ficasse dentro do 
compartimento  do  resíduo  gasoso.  Foi  feita,  então,  outra  modificação  no 
planejamento: o compressor ficaria fora do compartimento do resíduo gasoso.

Foi feita uma lista de materiais que seriam necessários para a confecção do 
protótipo:

- um maçarico parecido com bico de bunsen para a combustão do GLP;
- um compartimento para proteger a chama, de forma que impedisse que esta 

apagasse com o vento;
- uma coifa;
- uma conexão para o CO2 ir da coifa até o compartimento em que deveria 

ficar;
- um compartimento para armazenar o CO2;
- dois compressores de mesma vazão;
- dois aquários iguais.

Para a construção do protótipo, a Recipel cedeu um maçarico que não estava 
sendo utilizado.  Ao testar a chama, percebeu-se que a combustão estava sendo 
incompleta, o que não seria bom para o experimento, já que desta forma grande 
parte do gás se tornaria CO e C e assim teria-se pouco CO2 sendo injetado no meio 
inoculado. A combustão estava sendo incompleta, provavelmente, porque o bico do 
maçarico possuía diâmetro muito grande (aproximadamente 7 cm) e comprimento 
pequeno  (aproximadamente  8  cm).  A Figura  4  representa  o  maçarico  e  o  bico 
emprestados para o grupo pela empresa Recipel.
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FIGURA 4  - Maçarico e bico 
cedidos  para  o  grupo  pela 
empresa Recipel 

 Para solucionar o problema, o grupo pegou um cano de ferro sem utilidade, 
de diâmetro 2 cm. O cano foi cortado para que ficasse com 15 cm de comprimento, 
depois foram feitos dois furos de 1,5 cm de diâmetro e quatro furos de 1 cm de 
diâmetro,  para  servirem  de  respiro.  Dessa  maneira  obteve-se  uma  melhor 
combustão. O bico confeccionado pelo grupo está representado juntamente com o 
maçarico na Figura 5.

FIGURA  5   –  Bico  confeccionado 
pelo grupo acoplado ao maçarico

O grupo encontrou um cano de ferro, que antes servia de chaminé para um 
fogão a lenha, com cerca de 20 cm de diâmetro.  Esse cano foi  utilizado para a 
proteção do fogo e, também, como parte da coifa.

Para a confecção da proteção, cortou-se o cano para que ficasse com 30 cm 
de comprimento, deste modo deixar-se-ia os respiros para fora e proteger-se-ia o 
fogo do vento. Cortou-se um pedaço redondo de um retalho de chapa de ferro de 
mesmo diâmetro do cano e fez-se um buraco do mesmo diâmetro do maçarico no 
meio  desse  disco  redondo.  Depois  foram  soldadas  as  três  peças  do  conjunto, 
conforme a Figura 6.

FIGURA 6 – Representação da montagem da proteção para o fogo
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A fim de confeccionar a coifa, utilizou-se a mesma chapa de ferro e o mesmo 
cano. A boca da coifa devia ter 45 cm x 30 cm, para isso, foram cortados quatro 
pedaços da chapa, dois de cada um dos desenhos apresentados na Figura 7.

FIGURA 7  - Recorte das peças para a confecção da coifa

 Na parte inferior desses pedaços deixou-se 5 cm retos, que foram, depois, 
dobrados para adquirir uma diferente inclinação inferior. Os quatro pedaços foram 
soldados, gerando o objeto da Figura 8.

FIGURA 8  -  Objeto  obtido  após 
se  dobrar  as  bordas  e 
posteriormente soldar as peças

Para afixar o cano na parte superior do objeto obtido, cortou-se um retângulo 
na chapa, de mesmas dimensões do orifício superior da peça. Depois, foi feito neste 
retângulo um furo redondo de mesmo diâmetro do cano que seria acoplado à coifa. 
As três partes foram soldadas, como representado na Figura 9.
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FIGURA 9 – Representação da acoplagem do cano na coifa

Feito  isso,  procurou-se  um  compartimento  para  o  gás.  O  melhor  que  se 
conseguiu foi  uma bombona de plástico PEAD com capacidade de 200 L.  Essa 
bombona  possuía  as  características  necessárias:  boa  estanqueidade  e  tamanho 
adequado. O único problema era o óleo que havia dentro dela. Para resolver isso, 
colocou-se  desengraxante  e  água  dentro  da  bombona,  promoveu-se  agitação  e 
deixou-se que ela escorresse.

José  Cardoso,  empregado  da  Recipel,  emprestou  para  o  grupo  um 
compressor  com  as  seguintes  especificações:  marca  Schulz  e  modelo  MS  2.3; 
pressão máxima 2,8 bar ou 40 psi; motor de 1/3 CV ou 2,5 kW e freqüência de 60 
Hz; funciona a 220 voltz com 3,2 A. 

Seis dias depois a Recipel informou que poderia emprestar para o grupo o 
compressor que faltava. Este compressor era necessário para o teste controle, que 
ficaria com exatamente as mesmas condições que o teste experimental, exceto pela 
injeção de ar ao invés de resíduo gasoso. O compressor cedido era, porém, muito 
mais potente do que o outro, e precisava-se que os dois compressores tivessem a 
mesma vazão. Por isso, usou-se uma válvula para diminuir a vazão deste último 
compressor, já que ele tinha maior potência. 

Decidiu-se que os aquários teriam a dimensão de 60 cm x 40 cm x 35 cm. 
Foram usados 25 dos 35 cm de altura para colocar o meio de cultura, de forma que 
se tivesse 60 litros de meio inoculado em cada aquário.

No dia seguinte o grupo foi à empresa Recipel para continuar a confecção do 
protótipo. Como falado anteriormente, na parte superior da coifa havia um cano que 
puxaria o gás. Esse cano tinha um diâmetro muito grande, aproximadamente 20 cm, 
por isso o grupo afinou uma de suas pontas, a fim de conectá-lo depois a outro 
cano, de 15 cm de diâmetro. Para que se pudesse conectá-los, foram feitos cortes 
em forma de triângulos invertidos no cano maior.  Foi medida a circunferência do 
cano menor, depois se subtraiu isso da circunferência do cano maior. As medidas 
das bases dos triângulos, somadas, deveriam ser igual a essa diferença. O grupo 
decidiu cortar quatro triângulos.

Foram feitos, também, dois outros cortes em forma de triângulos pequenos a 
cada triângulo grande, para que a peça pudesse ter a inclinação desejada. A Figura 
10 representa: à esquerda, o cano de maior diâmetro com as marcações onde foram 
feitos os cortes; à direita, como ficou a conexão entre os dois canos, já soldados
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FIGUREA 10  – Representação dos cortes feitos para a 
conexão  entre  os  canos,  bem  como  a  conexão 
propriamente dita à direita.

Após  os  cortes,  o  cano  foi  dobrado  e  soldado.  Foi  soldado,  também,  o 
seguimento do cano no diâmetro menor, na parte superior. O comprimento desse 
seguimento era de 10 cm.

Foi necessário,  então, fazer com que o cano menor fizesse uma curva de 
forma que ficasse quase perpendicular ao chão. Não era bom que o cano tivesse um 
ângulo de 90º com relação ao chão, já que isso dificultaria a passagem do gás, uma 
vez que o gás quente tende a subir por convecção. Para que não fosse causado um 
grande impacto no gás, o que poderia ocasionar em uma elevada perda de carga, o 
grupo  resolveu  fazer  três  inclinações  consecutivas  no  cano.  Os  tamanhos  dos 
seguimentos gerados foram, respectivamente: 30 cm, 45 cm, 100 cm e 80 cm. A 
Figura 11 representa o resultado dos procedimentos acima descritos.

FIGURA 11 – Coifa e cano para a posterior conexão com a bombona

Estes quatro seguimentos de cano foram soldados, e para dar estanqueidade 
ao cano,  passou-se silicone nas soldas.  Posteriormente encaixou-se cano recém 
construído na coifa. Procedeu-se um encaixe ao invés de solda porque, deste modo, 
seria mais fácil movimentar o protótipo.

Após concluída essa etapa, soldou-se, na base da coifa e do maçarico, pés 
feitos de vergalhão de ferro. A coifa teve quatro pés a ela soldados, enquanto o 
maçarico teve três. Foram, ainda, soldados vergalhões entre os pés, para que deste 
modo, eles não se abrissem (Figura 12).
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FIGURA 12  –  Representação  da  coifa  e  do 
maçarico com pés

A bombona que seria utilizada como compartimento para o resíduo gasoso 
possuía dois orifícios em sua parte superior, um desses orifícios foi alargado para a 
introdução do cano de saída da coifa. O outro orifício foi fechado com um pedaço de 
borracha e silicone. Para promover o alargamento foi utilizada uma furadeira. 

Já que o compressor ficaria do lado de fora da bombona, se fez necessária 
uma adaptação em sua coleta de ar, visto que esta ocorria por intermédio de quatro 
orifícios e era preciso que ocorresse uma conexão puntiforme entre o compressor e 
a bombona. Foi feita, então, uma tampa de metal para substituir a tampa de plástico 
que ficava na entrada de ar, nesta nova tampa soldou-se um pedaço de cano de 
metal,  o  qual  seria  a  conexão  entre  o  compressor  e  a  bombona.  Por  fim, 
confeccionou-se  uma  proteção  de  borracha  para  dar  estanqueidade  à  tampa  e 
aparafusou-se  esta  ao  compressor.  A Figura  13  representa  os  processos  acima 
descritos.

FIGURA 13  – Representação da adaptação do compressor

O compressor ficou localizado na parte superior da bombona, por isso, fez-se 
uma curva de 90º  no cano soldado à tampa de ferro.  Para finalizar  o  protótipo, 
conectou-se o compressor à bombona. 

Testou-se, então, o protótipo ligando-se o fogo e o compressor. Foi possível 
observar  alguns  pontos  importantes  nesse  teste:  a  região  da  coifa  esquentou 
rapidamente, enquanto a parte do cano conectada à bombona demorou muito para 
esquentar. Isso significava que o gás estava sendo perdido pela na tubulação, mas, 
como o CO2 é um gás incolor, não era possível visualizar os pontos de vazamento. 
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Para que fosse possível detectar esses pontos, prendeu-se uma estopa com diesel 
em uma barra  de  ferro  e  colocou-se  ela  no  maçarico.  Como o  diesel  tem uma 
combustão  muito  fuliginosa,  soltou  uma  fumaça  negra  e,  com  o  auxílio  dessa 
fumaça,  foi  possível  visualizar  os  vários  pontos  de  vazamento.  Foram  eles:  o 
encaixe da tubulação com a coifa e a solda dos vários seguimentos.

Ao deixar o fogo ligado por mais alguns minutos, percebeu-se que o silicone 
colocado nas soldas da tubulação não agüentou a alta temperatura e carbonizou. 
Foi necessário retirá-lo.

Para  resolver  o  problema da  falta  de  estanqueidade  reforçou-se  todas  as 
soldas e passou-se resina da marca 3M para consertos de motor, a qual agüenta 
temperaturas elevadíssimas. Realizou-se novamente o teste com a combustão do 
diesel e, desta vez, não se visualizou nenhum ponto de vazamento.

A fim de provar que estava realmente saindo pelo compressor um resíduo 
com gás carbônico, realizou-se um teste qualitativo. Esse ensaio consistiu na injeção 
do resíduo em um erlenmeyer contendo cerca de 300 mL de solução de hidróxido de 
sódio (NaOH) e fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base: em meio 
básico uma solução contendo este composto possui coloração rósea e, em meio 
ácido, incolor. O CO2 é um óxido ácido e deve, portanto, reagir com o NaOH (base), 
conforme a reação:

NaOH + CO2 NaHCO3

Após certo tempo de injeção, houve excesso de CO2 e o meio ficou levemente 
ácido. A coloração passou de rósea para incolor, provando, assim, que o resíduo 
gerado pelo protótipo possuía realmente CO2.

Para que um dos aquários recebesse resíduo gasoso e o outro, aeração, e 
para que as injeções dos gases fossem homogêneas, foram coladas braçadeiras em 
“U” nas bases dos aquários. Por essas braçadeiras foram passadas mangueiras de 
6 metros de comprimento com vários orifícios em suas extensões. 

O resíduo foi  injetado pela mangueira  e,  deste modo,  obteve-se a injeção 
homogênea dos gases. Por fim confeccionou-se tampas em policarbonato para os 
aquários,  essas  tampas  serviriam  para  evitar  a  entrada  de  insetos  ou  outras 
substâncias estranhas ao meio, além de diminuir a perda de meio de cultura pelos 
respingos causados pelas bolhas. As tampas foram construídas de modo que em 
uma de suas extremidades fez-se uma elevação em 45º com 2 cm de comprimento, 
(Figura 14). Depois, se voltou ao ângulo inicial e deixou-se esse seguimento com 3 
cm. Essa elevação teve a finalidade de permitir a saída dos gases injetados. 

FIGURA  14  – 
Representação de uma das 
tampas confecciona
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3.2.4.2 Desenvolvimento do experimento do cultivo da microalga sob injeção 
de resíduo gasoso

O teste teve seu início no dia 14/09 pela manhã, às oito horas, quando foram 
adicionados os nutrientes e o fito, foram ligados os compressores e acendido o bico 
do maçarico. O teste teve duração de 12 dias e o protótipo de injeção de resíduo 
ficou ligado todo os dias das oito horas da manhã até as dezoito horas. A Figura 15 
representa a foto do protótipo em seu primeiro dia de funcionamento.

FIGURA 15 - Protótipo em funcionamento
Foto: Wagner Cuty (14/09/2009)

3.2.4.3 Quantificação da biomassa

A quantificação  da  biomassa  resultante  dos  cultivos  foi  feita  a  partir  de 
filtrações. A fim de utilizar uma filtração a vácuo em funil de Büchner, preparou-se 
papéis de filtro passando-se água deionizada por eles para retirar possíveis sólidos 
aderidos  ao  papel  e,  posteriormente,  colocou-se  eles  na  estufa  a  45ºC,  onde 
permaneceram por 20 horas. Após isso, os papéis foram pesados. 

Iniciou-se,  então,  a  filtração  dos  meios  de  cultura  após  os  doze  dias  de 
cultivo. Visto que a homogeneização estava interrompida há um dia, a biomassa da 
microalga  estava  depositada  no  fundo  do  aquário,  isso  facilitou  o  processo  de 
filtração.  Partiu-se  filtrando  o  fito  que  recebeu  resíduo  gasoso.  Ao  começar  o 
procedimento, percebeu-se que seria muito difícil filtrar todo aquele fito, pois com 
qualquer movimento nos aquários a solução se misturava e, quando filtrada, fechava 
rapidamente  os  poros  do  papel  de  filtro.  Para  se  filtrar  30  litros  de  fito  foram 
necessários 3 papéis de filtro, os de identificação 1, 2 e 3.  

Após  essa  quantidade  de  solução  filtrada,  este  processo  se  tornou 
impraticável, visto que com cerca de 300 mL de filtrado o papel já saturava.

Já para o meio que recebeu ar atmosférico foram necessários os demais sete 
papeis de filtro para se filtrar o mesmo volume de fito, o que ocorreu porque esta 
solução estava mais homogênea.
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Conversou-se, então, com o professor Flávio Roberto Bécker Dilélio sobre o 
problema enfrentado na filtração. Foi sugerido pelo professor que se filtrasse o fito 
utilizando algodão,  para,  deste modo, retirar  a parte mais espessa da biomassa. 
Posteriormente, se fez necessária outra filtração a vácuo do filtrado, para que se 
pudesse ter exatidão nos resultados.

Os papéis de filtro utilizados anteriormente foram colocados na estufa para se 
retirar a umidade e posteriormente foram pesados para se quantificar a biomassa de 
microalgas aderida ao papel. Os papéis de filtro ficaram a 45 °C na estufa por 20 
horas (mesmo tempo utilizado anteriormente). Ainda no mesmo dia, uma amostra do 
fito  que  recebeu  resíduo  foi  visualizada  no  microscópio.  Notou-se  que  haviam 
células na alíquota. Uma repicagem será feita, e deste modo se terá certeza de que 
o precipitado encontrado nos aquários é realmente microalga e que estas estão 
ainda viáveis. Fez-se isso utilizando dois erlenmeyers de 2 L, ambos com 1200 mL 
de  cultivo  e  fito  na  relação  de  1:100.  Um  deles  foi  inoculado  com  fito  que  se 
desenvolveu sob resíduo gasoso e o outro com o fito trazido de Rio Grande.

Para se quantificar  a  biomassa filtrada pelo  algodão,  primeiramente  foram 
pesados 34 conjuntos de algodão e placa de petri. As placas de petri serviram de 
base para os algodões quando estes foram para a estufa. Pesou-se, também, quatro 
algodões separados, os quais seriam colocados para secar com alguns conjuntos 
pesados  anteriormente,  foi  necessário  fazer  desta  maneira  porque  não  haviam 
placas de petri suficientes. Os algodões pesados separados foram utilizados para 
filtrar o fito que recebeu CO2. 

Após a filtração, os algodoes foram colocados por três dias na estufa a 45°C 
e,  depois  de  dessecados,  foram  pesados  para  que  se  pudesse  quantificar  a 
biomassa produzida no cultivo. 

Para a filtração do filtrado foram preparados os papéis de filtro  passando-se 
água  deionizada  por  eles  para  retirar  possíveis  sólidos  aderidos  ao  papel  e, 
posteriormente,  colocou-se  eles  na  estufa  a  45  ºC,  onde  permaneceram por  20 
horas. Após isto os papéis de filtro foram pesados.   

Novamente na filtração os papéis de número 1, 2 e 3 foram utilizados para 
filtrar o fito que foi cultivado sob injeção do resíduo. Após 20 horas na estufa a 45°C 
as massas dos papéis de filtro com a biomassa foram determinadas. 

Ao  analisar  o  fito  que  havia  sido  repicado  para  se  ter  certeza  de  que  o 
precipitado  observado  era  realmente  alga,  percebeu-se  que  sua  coloração  se 
intensificou após uma semana de cultivo. Provando, assim, que definitivamente o 
precipitado era biomassa. 

3 RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta as massas dos papéis de filtro utilizados na primeira 
filtração. Estão dispostos na tabela os valores anteriores e posteriores à filtração, 
bem como a biomassa aderida aos papéis de filtro utilizados para filtrar o cultivo sob 
aeração e sob injeção de resíduo.
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TABELA 1  - Resultados obtidos a partir da primeira filtração

Cultivo sob injeção de CO2

Cultivo 
sob 

injeção 
de ar

Antes da filtração Depois da filtração Antes da filtração
1,0485 g 1,1748 g 1,0680 g
1,1190 g 1,2521 g 1,0931 g
1,,0658 g 1,2014 g 1,1019 g

1,0656 g
1,1173 g
1,0933 g
1,1177 g

Soma dos valores

Soma 
dos 

valores
3,2333 g 3,6283 g 7,6569 g

Biomassa resultante

Biomass
a 

resultant
e

0,395 g
1,2329 

g

A tabela 2 apresenta as massas dos contos de algodões + placas de petri e 
algodões  sem  placa  de  petri  utilizados  na  segunda  filtração.  Os  valores  estão 
dispostos assim como na tabela anterior.
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TABELA 2  - Resultados obtidos a partir da segunda filtração

Cultivo sob injeção de CO2

Cultivo 
sob 

injeção 
de ar

Antes da filtração Depois da filtração Antes da filtração
48,6301 g 55,0828 g 44,6442 g
47,1527 g 78,4636 g 115,7008 g
47,9310 g 51,7086 g 62,9738 g
43,4884 g 64,0670 g 51,4655 g
25,1390 g 28,2193 g 35,2573 g
50,7785 g 61,2325 g 54,1813 g
49,2240 g 62,9217 g 30,4772 g
59,4328 g 65,7550 g 36,6806 g
50,3136 g 52,9738 g 50,5370 g
49,9065 g 56,4782 g 51,1389 g
53,5535 g 83,7226 g 55,2665 g
39,8574 g 56,5138 g 43,7206 g
14,0613 g* 49,5902 g
9,2821 g* 42,7319 g
6,8904 g* 50,7894 g
6,1761 g* 49,8688 g

88,8967 g
117,9099 g
115,8871 g
107,4990 g
103,9290 g
109,7763 g

Soma dos valores

Soma 
dos 

valores
601,8174 g 717,1389 g 1468,922 g

Biomassa resultante 115,3215 g

Biomas
sa 

resultan
te 

29,6046 
g

* Massa dos algodões sem placa de petri

A Tabela 3 apresenta as massas dos papéis de filtro utilizados na terceira 
filtração. Os valores estão dispostos assim como nas duas tabelas anteriores.
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TABELA 3  - Resultados obtidos a partir da terceira filtração
Cultivo sob injeção de CO2 Cultivo sob injeção de ar

Antes da filtração Depois da filtração
Antes da 
filtração

Depois da 
filtração

1,0969 g 1,2297 g 1,1266 g 1,5378 g
1,1133 g 1,1761 g 1,0669 g 1,6527 g
1,0267 g 1,1374 g 1,0501 g 1,3440 g

1,3240 g 1,9174 g
1,1401 g 2,2235 g
1,1344 g 1,2642 g
1,0262 g 1,8885 g

Soma dos valores Soma dos valores
3,2369 g 3,5432 g 7,8683 g

Biomassa resultante  0,3063 g
Biomassa resultante 

3,9598 g

Somando-se os resultados obtidos nas três filtrações chega-se a biomassa 
total gerada nos 12 dias de cultivo, com a injeção de resíduo e com a injeção de ar 
atmosférico. O resultado obtido é apresentado na Tabela 4:

TABELA  4  -  Biomassa  gerada  no 
cultivo com a injeção de 
resíduo e com a injeção

Biomassa resultante do cultivo
Cultivo sob injeção de CO2

116,0228

Através de uma regra de três simples pôde-se, então, determinar quanto que 
as microalgas do aquário com injeção de resíduo gasoso haviam crescido a mais do 
que as microalgas do aquário com injeção de ar.

Diferença: 116,0228 – 34,7977 = 81,2311g

34,7977 g – 100%
81,2311 g – X
X = 233,44 %

As microalgas com injeção de resíduo gasoso cresceram 233% a mais do que 
as microalgas com injeção de ar.

Tendo em vista que a base de toda e qualquer matéria orgânica é o carbono e 
que este elemento é agregado às microalgas através da fotossíntese pela absorção 
do gás carbônico, pode-se dizer que quando a microalga Nannochloropsis oculata é 
cultivada sob a injeção de resíduos gasosos,  ela  é  capaz de absorver  cerca de 
233% a mais de CO2 do que quando cultivada em presença de ar atmosférico. 

Sendo assim, se os resíduos provenientes da queima de combustíveis fósseis 
forem injetados no meio de cultivo da microalga N. oculata, ela absorverá parte do 
gás carbônico que seria lançado para o meio ambiente. A Figura 16 representa o 
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gráfico no qual se pode melhor perceber a diferença entre a quantidade de carbono 
fixado (em termos de biomassa gerada) no cultivo da  N. oculata sob a injeção de 
resíduo gasoso e naquele em presença de ar atmosférico.

FIGURA 16  - Comparação entre a quantidade de carbono fixada nos diferentes cultivos

4 CONCLUSÃO

À  medida  que  cresce  a  conscientização  da  sociedade  com  relação  aos 
problemas  de ordem ambiental  causados  pelo  homem,  se  torna  mais  comum a 
preocupação com as emissões de gases poluentes.  O dióxido de carbono é um 
excelente exemplo dessa classe de gases, o aumento da concentração deste gás na 
atmosfera está relacionado diretamente à queima de combustíveis fósseis e, devido 
a isso, torna-se cada vez mais necessária a busca por alternativas de redução desse 
tipo de emissão de CO2 e de combustíveis que não agridam o meio ambiente.

Por serem seres autotróficos de alta taxa de desenvolvimento, as microalgas 
podem auxiliar na diminuição da emissão de CO2 e, já que possuem uma quantidade 
muito elevada de óleo em sua biomassa, elas têm grande potencial para produzir 
biodiesel. O uso de biodiesel reduz a liberação de diversas substâncias prejudiciais, 
as  quais  são lançadas pela  queima de combustíveis  fósseis.  Além disso,  o  gás 
carbônico  gerado  a  partir  da  utilização  de  biocombustíveis  já  foi  absorvido  pela 
planta quando esta estava em processo de desenvolvimento, o que não ocorre nos 
materiais já fossilizados.  

Com o intuito de testar capacidade da N. oculata de absorver o CO2  oriundo 
de  resíduos  gasosos, confeccionou-se  um  protótipo  gerador  e  direcionador  de 
efluente rico em gás carbônico, o qual funcionou perfeitamente, já que com ele foi 
possível testar o cultivo da microalga sob influência da injeção de resíduo gasoso. 
Para se realizar o teste acima descrito, foi necessário, primeiramente, determinar o 
meio de cultura ideal  para este cultivo.  A partir  de ensaios laboratoriais  o  grupo 
determinou que o meio de cultura que forneceu melhor crescimento à microalga nas 
condições mais aproximadas possíveis  às condições previstas no projeto  -  larga 
escala sob aeração - foi o F/2. (Guillard 1975) 

A  partir  dos  resultados  obtidos  é  possível  concluir  que  a  microalga 
Nannochloropsis oculata possui  a capacidade de absorver o CO2 proveniente de 
resíduos  gasosos,  apresentando  um  aumento  de  233%  em  sua  biomassa. 
Conseqüentemente, a  N. oculata é a espécie ideal para o emprego no projeto e, 
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portanto, é possível utilizá-la para reduzir a emissão de dióxido de carbono, oriundo 
de resíduos industriais, para a atmosfera.

As  indústrias  que  aderirem  à  utilização  da  microalga  N.  oculata para  a 
redução  de  suas  emissões  de  CO2 estarão  ajudando  o  meio  ambiente,  já  que 
lançarão  menor  quantidade  deste  gás  poluidor  na  atmosfera.  Além disso,  estas 
empresas poderão contar  com o  biocombustível  produzido  a  partir  da  biomassa 
gerada em seus cultivos de microalgas como parte de sua demanda energética, 
diminuindo, assim, a necessidade da extração de mais combustíveis fósseis. Por 
fim,  também será  possível  fazer  um projeto  de  MDL em cima da utilização das 
microalgas, podendo-se buscar benefícios monetários com a venda de créditos de 
carbono. 

Para a continuação do projeto, o grupo pretende comprovar a viabilidade da 
produção de biodiesel a partir  da microalga  N. oculata e, deste modo, evidenciar 
ainda mais o auxílio deste microorganismo ao meio ambiente.
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ANEXO A – Protocolo de preparação do meio de cultura utilizado na EMA
Preparação do meio de cultura utilizado na EMA:

1. - Prepara-se as soluções a serem utilizadas:

• Vitamina
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Fórmula: 100 mg de vitamina B1; 100 mg vitamina B6; 5000 mcg vitamina B12. 
Dissolve-se uma drágea para cada litro de água.

• Nitrato

Formulação do nutriente nitrato
         Fonte: EMA
Reagente (anidros)     Quantidade

NaNO3                        300g
FeCl3           16g
Na2EDTA            18g
Água destilada      2L

• Fosfato

Formulação do nutriente nitrato
         Fonte: EMA
Reagente (anidro)   Quantidade

Na2HPO4           18g
FeCl3                                   2L

• Ferro*

- 66,6g FeCl3 para cada 1 L de água destilada
• Fertilizante*

- 10 L de água salgada
- 300 g de sulfato de amônio 
- 15 g uréia
- 50 g superfosfato de cálcio

2 - Mistura-se a água salgada com os nutrientes na seguinte proporção: 

- 10 L de água do mar filtrada
- 6,5 mL de nitrato
- 6,5 mL de fosfato

3 - Dispõem-se o meio de cultura da seguinte forma:

Disposição de meio de cultura em erlenmeyers
      Fonte: EMA

Volume do erlenmeyer   Volume do meio
250 mL 150 mL
500 mL 300 mL
1000 mL 600 mL
2000 mL 1200 mL
3000 mL 2000 mL
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4 - Autoclava-se o conjunto

5 - Adiciona-se vitamina na seguinte proporção:

Vitamina a se colocar por volume de meio de cultura
  Fonte: EMA

Volume do meio Volume de vitamina
150 mL 3 gotas
300 mL 4 gotas
2000 mL 0,5 mL

* Para volumes de cultivo com mais de 100 L, utiliza-se para cada 100 L de 
água salgada:

- 400 mL de Fertilizante
- 14 mL de Vitamina
- 3,25 mL de Ferro

ANEXO B – Protocolo de preparação do meio F/2 (Guillard 1975)

Preparação do meio F/2:

O procedimento para se preparar o meio de cultura é quase igual, as únicas 
mudanças estão nas fórmulas e nas quantidades dos nutrientes.

Para cada litro meio F/2: 

- Água do mar filtrada...........................1 L
- NaNO3................................................1 mL
- NaH2PO4 . H2O.................................. 1 mL
- Na2SiO3 . 9H2O.................................. 1 mL
- Metais traços...................................... 1 mL
- Vitaminas............................................ 0,5 mL (depois de autoclavado e frio)
- TRIS.................................................... 1 mL

Soluções estoque:

- 15g de NaNO3 em 200 mL de água destilada.
- 1g de NaH2PO4 ∙ H2O em 200 mL de água destilada.
- 15g de Na2SiO3 ∙ 9H2O em 500 mL de água destilada.

Metais traços:

Solução primária: 

- CuSO4 ∙ 5H2O.....................................980mg em 100 mL de água destilada;
- ZnSO4 ∙ 7H2O......................................2,2g em 100 mL de água destilada;
- CoCl2 ∙ 6H2O.......................................1g em 100 mL de água destilada;
- MnCl2 ∙ 4H2O.......................................18g em 100 mL de água destilada;
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- Na2MoO4 ∙ 2H2O..................................630 mg em 100 mL de água destilada. 

Solução secundária:

- Dissolve-se 4,36 g de Na2EDTA e 3,15 g de FeCl3 . 6H2O em 900 mL de água 
destilada,  adiciona-se  1  mL  de  cada  solução  primária  de  metal  traço  e 
completa-se até 1 litro.

Vitaminas: 

Solução primária: 

- Biotina.......................10 mg em 10 mL de água destilada;
- B12.............................10 mg em 10 mL de água destilada.

Solução secundária:

- Adiciona-se 1 mL de solução primária de biotina e 1 mL da de B12 em 900 mL 
de  água  destilada.  Adicionar  200  mg de  Tiamina  HCl  e  completar  1  litro. 
Coloca-se  em  recipientes  de  10  mL e  congelar.  Estoca-se  em  freezer  e 
descongelar somente na hora de usar.

TRIS:

     - TRIS........................50g. Adicionar 20-30ml de HCl para dissolver o TRIS em pH 
7,1 – 7,3 completar ate 200 mL de água destilada..

Água salgada artificial:

Para 2 L de solução:

Formulação da água do mar artificial
                Fonte: Viviane Lisboa

Reagente Quantidade
NaCl 51,19g
MgCl2.6H2O 23,25g
Na2SO4 8,59g
CaCl2.2H2O 3,19g
Kcl 1,43g
Kbr 0,21g
H3BO3 0,06g
NaF 0,006g
NaHCO3 0,42g
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