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RESUMO

Microalgas e cianobactérias vem ganhando destaque nas áreas de alimentos, energia 
e proteção ao meio  ambiente.  A  Spirulina é  uma cianobactéria  que consome CO2 

através  da  fotossíntese  e  sua  biomassa  pode  ser  utilizada  para  alimentação  e 
produção de biocombustíveis. A digestão anaeróbia da biomassa da microalga produz 
metano e o efluente líquido do processo contém carbono dissolvido, que é o principal 
componente dos custos de produção da Spirulina. O objetivo deste trabalho foi estudar 
a produção de metano a partir de biomassa de Spirulina através da digestão anaeróbia 
e o  crescimento  e  composição  da microalga no efluente  da produção de metano. 
Spirulina foi cultivada em condições ambientais do extremo sul do Brasil, a biomassa 
produzida foi utilizada para a produção de biometano em concentrações crescentes 
(3,2;  5,4 e 7,2 g.L-1)  na alimentação do biorreator  anaeróbio.  Foram estudados os 
efeitos  do  aumento  na  concentração  de  Spirulina na  alimentação  do  biorreator 
anaeróbio para 20 e 50 g.L-1 e da agitação contínua ou intermitente na produção de 
biometano.  Como  o  efluente  continha  carbono  em concentração  inferior  (3,8  g.L-1 

NaHCO3) aos meios de cultivo de Spirulina, foi estudado o efeito da concentração da 
fonte de carbono (NaHCO3  2,8 a 100 g.L-1) no crescimento da microalga. A seguir foi 
estudado  o  crescimento  e  a  composição  da  biomassa  em  meio  com  efluente  da 
produção de biometano e a capacidade do efluente ser usado como fonte de carbono 
e nitrogênio para a microalga. Spirulina LEB-18 cresceu nas condições ambientais do 
sul do Brasil com produtividade de 6,63 g.m-2.d-1. A digestão anaeróbia da biomassa 
produzida quando alimentada ao biorreator anaeróbio em até 7,2 g.L-1 ocorreu dentro 
de limites adequados (pH  7,15–7,21 e N-NH4  388,27–669,44 mg.L-1) ao bioprocesso 
anaeróbio, atingindo decomposição de 77 % da biomassa, conversão de Spirulina em 
biometano (YCH4/Sp) de 0,31 g.g-1 e 77,7 % de CH4 no gás. A agitação contínua reduziu 
YCH4/Sp em 22,6 % comparada à agitação intermitente. A alimentação com 20 e 50 g.L-1 

de  Spirulina reduziu  YCH4/Sp  a  0,17  e  0,02  g.g-1  respectivamente. No  bioprocesso 
anaeróbio 49,7 % do carbono da Spirulina  produzida foram transformados em CH4 e 
recuperados 83,2 % do poder calorífico da biomassa como biometano. A concentração 
da  fonte  de  carbono  em  que  ocorreram  as  maiores  Xmáx (0,75  g.L-1),  Pmáx (0,145 
g.L-1.d-1) e μmáx (0,254 d-1) foi menor (2,8 g.L-1 NaHCO3) que a dos meios típicos de 
cultivo  de  Spirulina.  O  aumento  na  concentração  de  NaHCO3 no  meio  de  cultivo 
aumentou as perdas de carbono para a atmosfera, que atingiram 38,7 % em meio com 
NaHCO3 50 g.L-1.  Spirulina LEB-18 cresceu em até 40 % de efluente em substituição 
ao meio Zarrouk. O efluente foi usado como fonte de carbono para o crescimento da 
Spirulina com µmáx 0,06 d-1 maior do que o valor obtido no meio Zarrouk. O crescimento 
usando efluente como fonte de nitrogênio foi idêntico àquele em meio Zarrouk. O teor 
de proteínas (66,08 %) na biomassa cultivada em efluente como fonte de carbono e 
nitrogênio foi o maior entre os ensaios realizados.

Palavras - chave: biometano, carbono, efluente, gás carbônico, microalga, Spirulina
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ABSTRACT

BIOSYSTEM TO PRODUCTION OF MICROALGAL BIOMASS AND BIOMETHANE 

Microalgae and cyanobacteria had been gaining prominence in issues as food, energy 
and  environmental  protection.  Spirulina is  a  cyanobacteria  that  use  CO2 through 
photosynthesis  and  its  biomass  can  be  used  as  feed  and  to  biofuel  production. 
Anaerobic digestion of microalgal biomass produces biomethane and the liquid effluent 
from  the  bioprocess  contains  inorganic  dissolved  carbon,  that  is  the  major  cost 
component in biomass production. The aim of this work was to investigate the methane 
production from  Spirulina biomass by anaerobic digestion and the microalgal growth 
and composition using the effluent from biomethane production. Spirulina was cultured 
under environmental climate in the Southern of Brazil, the produced biomass was used 
to biomethane production with increasing concentrations (3.2; 5.4 and 7.2 g.L-1) in the 
feed  of  anaerobic  reactor.  We  assessed  the  effects  of  increased  Spirulina 
concentration  in  feed  of  anaerobic  reactor  to  20  and  50  g.L-1 and  the  effects  of 
continuous or intermittent mixing on biomethane production.  Once the effluent  from 
biomethane production had carbon concentration (3.8 g.L-1 NaHCO3) lower than the 
culture medium for  Spirulina, we assessed the effect of carbon source concentration 
(from 2.8 to 100 g.L-1) on microalga growth. Next we assessed the biomass growth and 
composition in medium with effluent from biomethane production and the potential of 
effluent to be used as carbon and nitrogen source to the microalga.  Spirulina grew 
under environmental climate of Southern Brazil at 6.63 g.m-2.d-1. Anaerobic digestion of 
biomass when feed to the anaerobic bioreactor up to 7.2 g.L-1 was carried out between 
suitable  limits  (pH  7.15–7.21  and  N-NH4  388.27–669.44  mg.L-1)  to  anaerobic 
bioprocess,  reaching  biomass  decomposition  of  77  %,  and  biomethane  yield  from 
Spirulina (YCH4/Sp)  of  0.31  g.g-1 and  77.7  % of  CH4 in  the  gas.  Continuous  mixing 
decreased YCH4/Sp in 22.6 % comparing to the intermittent mixing. The feed with 20 and 
50  g.L-1 of  Spirulina fall  YCH4/Sp to 0.17  and  0.02  g.g-1  respectively. Through  the 
anaerobic bioprocess 49.7 % of carbon from produced Spirulina was converted in CH4 

and  83.2  %  of  biomass  energy  was  recovered  as  biomethane.  The  carbon 
concentration that result in better Xmax (0.75 g.L-1), Pmax (0.145 g.L-1.d-1) and μmax (0.254 
d-1) were lower than (2.8 g.L-1 NaHCO3) carbon concentration in the medium usual to 
Spirulina. Increasing the carbon concentration in culture medium increased the loss of 
carbon to atmosphere, up to 38.7 % in medium with NaHCO3 50 g.L-1. Spirulina LEB-18 
grew  in  medium  with  up  to  40  %  of  effluent  replacing  Zarrouk.  The  effluent  of 
biomethane production was used as carbon source to the growth of Spirulina LEB-18, 
with  µmax 0.06 d-1 higher than the growth in Zarrouk medium. Growth using nitrogen 
from effluent was equal to the growth in Zarrouk medium. Protein content (66.08 %) of 
the biomass grew in effluent as carbon and nitrogen sources was the higher between 
all composition of medium tested.

Key words: biomethane, carbon, CO2, effluent, microalga, Spirulina LEB-18
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1 INTRODUÇÃO

A biomassa da cianobactéria  Spirulina é utilizada como alimento desde a 

antiguidade (Tomaselli, 1997) e atualmente é pesquisada como fonte de bioprodutos. 

Com  o  recente  desenvolvimento  de  tecnologias  para  utilização  de  microalgas  no 

seqüestro de carbono (Morais e Costa, 2008) e como fonte de biocombustíveis, esses 

microrganismos  vêm  ganhando  projeção  também  no  contexto  da  mitigação  do 

aquecimento global.

Neste trabalho foi estudada a produção de biometano utilizando biomassa 

de Spirulina LEB-18 como substrato. Esta microalga foi utilizada devido ao baixo teor 

de cinzas (cerca de 7 %) em sua composição e à sua disponibilidade em quantidade 

suficiente  para  o  estudo  proposto,  uma  vez  que  o  Laboratório  de  Engenharia 

Bioquímica da FURG, onde foi realizado este trabalho, possui uma planta piloto de 

produção da microalga.

O biometano é um combustível produzido através da digestão anaeróbia 

da matéria  orgânica,  amplamente  empregada  para  o  tratamento  de  resíduos.  São 

disponíveis estudos abordando fatores como temperatura (Bouallagui et al., 2003; Van 

Haandel & Lettinga, 1994), pH (Kim et al., 2003; Omer & Fadalla, 2003) alcalinidade e 

amônia (Angelidaki & Ahring, 1993), assim, os fatores controláveis foram mantidos em 

níveis  ótimos  e  as  respostas  obtidas  foram comparadas  com  outras  relatadas  na 

literatura  para  o  uso  de  outros  substratos.  Ao  longo  do  texto  alguns  aspectos 

nutricionais  de  microalgas  do  gênero  Spirulina,  largamente  disponíveis  foram 

relacionados  à  sua  degradabilidade  anaeróbia,  e  esta  é  comparada  à  de  outros 

substratos disponíveis na literatura.

A agitação pode interferir na velocidade das reações, na distribuição de 

nutrientes e produtos metabólicos no meio líquido, no perfil  de temperatura, causar 

alterações na estrutura granular do inóculo anaeróbio. Além disso, implica em gasto 

energético  e  com  equipamentos,  sendo  um  importante  fator  em  bioprocessos 

(Schmidell  et al.,  2001). Por isso a produção de biometano a partir de  Spirulina foi 

estudada com agitação contínua e intermitente.

O  aumento  abrupto  na  concentração  de  alimentação  de  biorreatores 

anaeróbios pode causar alterações na população microbiana e na atividade desta, 

conduzindo a diferentes produtos. O estudo do efeito desses aumentos revela ainda a 
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capacidade  do sistema de estabilizar  a  perturbação causada,  consistindo em uma 

importante  resposta  para  a  operação  dos  reatores  com  concentrações  variáveis 

(Soares e Zaiat, 2007), assim a produção de metano com aumento na concentração 

de alimentação foi abordada neste trabalho.

Para a produção de biomassa de  Spirulina, carbono inorgânico pode ser 

suprido  como  HCO3
- ou  CO2,  consistindo  no  principal  componente  dos  custos  de 

produção da microalga (Vonshak, 1997; Alava et al., 1997). O efluente líquido gerado 

na  produção  do  biometano  contém carbono  inorgânico  dissolvido,  além de  outros 

nutrientes, como nitrogênio. Já foi relatada ocorrência natural da microalga  Spirulina 

em  efluentes  do  tratamento  anaeróbio  de  resíduos,  onde  as  condições  não  são 

otimizadas para seu crescimento (Laliberté et al, 1997). Por isso foi estudado o efeito 

do efluente no crescimento e na composição da biomassa de  Spirulina. A utilização 

dos  nutrientes  do  efluente  para  o  crescimento  da  microalga,  além  de  ser  uma 

possibilidade de redução de custos de produção, evita problemas ambientais oriundos 

do descarte do efluente sem tratamento e reduz custos com o seu tratamento para o 

descarte seguro.

Como  a  digestão  anaeróbia  gera  biometano  com  CO2 como  principal 

contaminante e como a  Spirulina é capaz de consumir CO2 para o crescimento, a 

potencialidade de purificação de biometano nos cultivos foi avaliada.

A união dos processos fotossintético de produção de biomassa microalgal 

a partir de carbono inorgânico, com o processo anaeróbio de produção de biometano a 

partir da biomassa constitui um biossistema para a produção sustentável de microalga 

e energia (Kleerebezem & Loosdrecht,  2007) com aproveitamento da energia solar 

para o crescimento microalgal e geração mínima de resíduo.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Estudar  os  bioprocessos  fotossintético  e  anaeróbio  para  o 

desenvolvimento  de  um  biossistema  de  produção  de  biometano  e  biomassa 

microalgal.

2.2 Objetivos Específicos

Produzir biometano através da digestão anaeróbia da biomassa microalgal;

Analisar a conversão do carbono nos processos de produção de biomassa 

e biometano;

Estudar o efeito da concentração de carbono inorgânico no crescimento da 

biomassa microalgal;

Cultivar  biomassa  microalgal  no  efluente  líquido  da  produção  do 

biometano.
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3 JUSTIFICATIVA

A atividade industrial e a geração de energia termelétrica lançam cerca de 

20 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera anualmente. Parte é fixada por vegetais, 

principalmente  árvores,  outra  parte  pelas  microalgas  nos  oceanos  e  o  restante 

acumulado na atmosfera, o que fez aumentar os níveis do gás de 280 ppm em 1800 

para 380 ppm em 2004 (Takahashi 2004).

Furacões,  tempestades,  ondas  de  calor  e  alterações  climáticas  que 

causam  prejuízos  à  agricultura  têm  sido  relacionados  ao  aquecimento  global.  O 

fenômeno é provocado pelo acúmulo de gases que absorvem e reemitem a radiação 

infravermelha na atmosfera terrestre, entre os quais o CO2 é o gás lançado em maior 

quantidade.

Em fevereiro de 2005 entrou em vigor o Protocolo de Kyoto, um tratado 

internacional para redução das emissões de gases do efeito estufa, no mínimo a 5 % 

abaixo dos níveis de 1990, durante o período de 2008 a 2012. Em conjunto com o 

Protocolo foi instituído o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permitindo o 

comércio de créditos de emissões de CO2 entre os países que reduziram emissões e 

os que não conseguiram alcançar suas metas. Neste contexto está inserido o Brasil, 

atualmente  desobrigado  de  reduzir  emissões  e  que  possui  condições  climáticas 

apropriadas ao cultivo de microalgas na maior parte de sua extensão.

Microalgas necessitam de menores áreas que árvores para fixação de CO2 

(Henrikson, 1994) e independem da qualidade do solo. A biomassa produzida pode 

ser utilizável na alimentação, como fonte de compostos de alto valor agregado ou de 

biocombustíveis. Cultivos de microalgas geram resultados imediatos, ao contrário de 

árvores  que  podem  demorar  anos  para  crescer.  Operacionalmente,  o  cultivo  de 

microalgas apresenta a vantagem de permitir o aumento de escala e a injeção direta 

de CO2, resultando em maior fixação do gás, quando comparado ao cultivo de árvores, 

que captam o gás disperso na atmosfera.

A  energia,  além  de  sua  importância  econômica  em  todos  os  setores 

produtivos e da perspectiva estratégica que representa para um país,  apresenta o 

aspecto ambiental como um importante fator em sua geração e consumo. Atualmente 

a energia renovável e limpa tem sido abordada como uma alternativa ecologicamente 

correta ao uso dos combustíveis fósseis. No entanto, a energia renovável pode ser um 
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componente  imprescindível  no  suprimento  da  demanda  energética  gerada  com  o 

esgotamento das reservas de petróleo e com o aumento do aquecimento global.

No cenário global,  onde as fontes renováveis  de energia participam em 

cerca de 2 % na matriz  energética,  o Brasil  se destaca como um país em que a 

energia  renovável  representa  44 % da matriz  energética  nacional.  Esse número é 

devido principalmente ao bioetanol,  que constitui 19 % da matriz energética e pela 

energia hidrelétrica, que sustenta a geração de energia elétrica no país (Capriglione, 

2006; Tolmasquim, 2003).

A pesquisa de novas fontes de energia renovável no país é fundamental, a 

fim de explorar sustentavelmente a abundância de recursos naturais, a área territorial 

e  o  clima,  fatores  diferenciais  com  respeito  a  outros  lugares  no  mundo.  Outro 

importante aspecto, e que deve se tornar imperativo com o aumento da população, é 

minimizar a utilização de terras agriculturáveis para a produção de biocombustíveis, 

em prol da produção de alimentos (Gressel, 2008; Rajagopal et al., 2007).

O gás natural  é constituído pelo metano de origem fóssil  e utilizado no 

Brasil como GNV (gás natural veicular) e para a geração de energia elétrica. Além das 

reservas naturais, o país importa gás da Argentina e Bolívia e em 2010 o combustível 

deve ocupar 10 % da matriz energética nacional (Capriglione, 2006). No entanto, o 

consumo de gás natural traz consigo os problemas relacionados à emissão de CO2 

fóssil.

Metano pode ser produzido biologicamente através da digestão anaeróbia 

de matéria orgânica, sendo um produto do tratamento de resíduos agroindustriais e 

municipais.  Em  comparação  a  outros  biocombustíveis,  o  biometano  apresenta  a 

vantagem de  ser  produzido  através  de  processamento  biológico  de  toda  a  fração 

orgânica da biomassa, ao contrário do bioetanol e biodiesel, cujos substratos são os 

carboidratos e os lipídios da biomassa, respectivamente. Assim, a digestão anaeróbia, 

comparada a outros processos de produção de biocombustíveis, é operacionalmente 

mais simples e dispensa a secagem e o pré-tratamento químico da matéria-prima, com 

menor gasto energético e menor geração de resíduos.

Segundo Loomis & Gerakis (1975), que estudaram as vantagens do cultivo 

de  biomassa  algal  como  fonte  de  energia  em  comparação  com  outras  fontes  de 

biomassa, os cultivos algais produzem cerca de 20 t.ha-1.ano-1 de biomassa a mais 
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que as plantações comuns.  Comparando microalgas com biomassa vegetal  para a 

produção  de  biometano,  a  biomassa  microalgal  não  apresenta  lignocelulose,  que 

quando  presente,  gera  a  necessidade  de  pré-tratamento  para  produção  do 

biocombustível.

A utilização de biomassa algal como substrato para a digestão anaeróbia 

foi estudada por Demuynck & Nyns (1984), e microalgal por Hernández & Córdoba 

(1993), Samson & LeDuy (1982), Klauss (1984), Binnot et al. (1978), Keenan (1977), 

Uziel  et  al.  (1974).  No entanto,  não há registros atuais  da utilização  de biomassa 

microalgal  para  a  produção  de  biometano.  Acredita-se  que  estes  autores  tenham 

abandonado  a  idéia  devido  aos  problemas  associados  ao  processo  e  devido  à 

disponibilidade  de  outros  substratos.  No  entanto,  com  o  desenvolvimento  de 

tecnologias para utilização de microalgas no seqüestro de CO2, grandes quantidades 

de biomassa podem ser geradas, e a efetiva redução nas emissões de CO2 pode ser 

obtida com a utilização da biomassa para a produção de biocombustíveis.

A Spirulina é uma microalga que não possui parede celulósica e o tamanho 

de seus filamentos varia entre 100 e 200 µm (Tomaselli, 1997), podendo alcançar 1 

mm (Tefera,  2009),  o  que  facilita  a  recuperação  da  biomassa  do  meio  de  cultivo 

(Borowitzka  &  Borowitzka,  1988).  Devido  ao  alto  pH em que  se  desenvolvem,  os 

cultivos de Spirulina são pouco suscetíveis à contaminação por outras microalgas e, 

além disso, a microalga possui o certificado GRAS (Generally Recognized As Safe) do 

FDA (Food and Drug Administration) e foi reconhecida como alimento pela ANVISA 

(Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária)  em 2005.  Efeitos  terapêuticos  têm sido 

atribuídos a componentes da biomassa, incluindo propriedades antitumorais, antivirais, 

e hipocolesterolêmica.

Para a produção de Spirulina, a fonte de carbono é o maior componente 

dos custos (Vonshak, 1997).  Se for utilizado bicarbonato, este representa 60 % do 

custo com nutrientes (Alava et al., 1997), o que motiva o estudo de fontes alternativas 

de carbono (Andrade & Costa, 2008).

O efluente líquido da produção de biometano contém carbono inorgânico 

dissolvido, além de outros nutrientes, principalmente nitrogênio. No entanto, é relatado 

que  o  carbono  inorgânico  dissolvido  no  efluente  anaeróbio  é  insuficiente  para  a 

produção de biomassa da microalga Spirulina. Isto se deve à concentração da fonte de 
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carbono nos meios típicos formulados para o cultivo da microalga variar entre 16,8 e 

24 g.L-1.  (Schlösser,  1982; Paoletti  et  al.,  1975; Zarrouk, 1966).  Entretanto maiores 

produtividades têm sido relatadas em meios de cultivo diluídos (Andrade et al., 2008; 

Radmann et al., 2007), o que abre a possibilidade de utilizar o efluente da produção de 

biometano para o crescimento da microalga.

Outra fonte de carbono gerada no processo é o CO2 gasoso contaminante 

do biometano. A capacidade da microalga  Spirulina de consumir  CO2 de correntes 

gasosas pode ser explorada para a purificação do gás.

Histórico do laboratório

O Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB) da Universidade Federal 

do  Rio  Grande  (FURG)  pesquisa  o  cultivo  de  microalgas  desde  1996.  Já  foram 

estudados  substratos  alternativos  para  o  crescimento  (Andrade  &  Costa,  2008; 

Andrade & Costa,  2007;  Costa  et  al.,  2003;  Costa  et  al.,  2001),  configurações de 

fotobiorreatores e modos de cultivo (Reichert et al., 2006; Costa et al., 2004), efeito de 

fatores como temperatura (Colla et al., 2004), iluminância (Andrade & Costa, 2007), 

taxa de renovação e concentração de corte (Reinehr et al., 2006) no crescimento e 

composição  da  biomassa  de  microalgas.  Foram  realizados  estudos  de  custos  de 

produção  (Cozza,  1999),  do  potencial  antitumoral  (Lopes  et  al.,  2005)  e 

hipocolesterolêmico  (Colla  et  al.,  2008)  da  microalga  Spirulina,  modelagem 

matemática do crescimento de Spirulina (Costa et al., 2002; Costa et al., 2000), perfil 

de ácidos graxos (Morais & Costa; 2008; Radmann et al., 2006) e o isolamento de uma 

cepa nativas  do extremo sul  do Brasil  (Morais  et  al.,  2008).  Foram desenvolvidos 

produtos adicionados de biomassa microalgal para alimentação humana (Morais et al., 

2006) e ração, a fixação microalgal de gás carbônico de gases de combustão (Morais 

& Costa, 2008; Radmann & Costa, 2008), extração de bioprodutos, produção de etanol 

e biodiesel, e a potencialidade do sul do Brasil para o cultivo de Spirulina (Andrade & 

Costa, 2008) entre outros estudos.

A  partir  de  uma  parceria  entre  o  LEB,  empresas,  prefeituras  e 

organizações  não  governamentais  foi  construída  a  maior  planta  de  produção  de 

microalgas  no  país.  Esta  planta  opera,  desde  2004,  no  extremo  sul  do  país,  às 

margens da Lagoa Mangueira, possuindo 3 biorreatores de 15 m3, com uma produção 

mensal de 50 - 70 kg de biomassa, utilizada para enriquecimento de merenda escolar 
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no município de Rio Grande. Atualmente a planta é operada com recursos oriundos da 

parceria entre o LEB e as empresas Braskem e Petrobrás.

Em  2004  iniciou  o  convênio  entre  o  LEB,  a  ELETROBRÁS  (Centrais 

Elétricas Brasileiras S. A.) e a CGTEE (Companhia de Geração Térmica de Energia 

Elétrica),  localizada  no  município  de  Candiota  –  RS  para  desenvolvimento  de 

tecnologia  para  biofixação  de  CO2 originado  na combustão do carvão  mineral  por 

microalgas.  Como  produto  deste  convênio  foi  projetada,  montada  e  colocada  em 

operação  a  Planta  Piloto  de  Biofixação  de  CO2 por  Microalgas,  formada  por  um 

sistema modular  composto  por  2  containers-laboratório  de 12 m (40 pés)  cada,  2 

fotobiorreatores do tipo raceway, com dimensões de 15 x 3 x 0,4 m e volume de 18 m3 

e um fotobiorreator,  com dimensões de 4 x  0,8  x  0,4  m e  volume de 1 m3,  para 

crescimento e manutenção de inóculo.  A estrutura inclui  obras civis,  envolvendo a 

pavimentação na área destinada aos tanques e containers, a construção da base dos 

containers  em concreto,  construção da portaria  de acesso externo à  planta  piloto, 

instalação do sistema de efluentes, além das instalações elétrica e hidráulica para os 

biorreatores e laboratórios. A Planta Piloto montada é a maior estrutura construída no 

Brasil para a biofixação de CO2 por microalgas.

Uma terceira planta de produção de biomassa microalgal foi colocada em 

operação  na  cidade  de  Ribeirão  Preto,  para  tratamento  da  vinhaça  originada  da 

produção de bioetanol por microalgas. A planta piloto é formada por 2 biorreatores de 

15 m3 e 2 biorreatores de 1 m3.

Em breve outra planta de produção de biomassa será instalada, a partir de 

uma parceria entre o LEB e a empresa IMCOPA - Importação, Exportação e Indústria 

de Óleos Ltda, para a produção de lipídios e ácidos graxos ω-3 e ω-6.

Encontra-se  em desenvolvimento  o  estudo  da  produção  de bioetanol  a 

partir de biomassa microalgas, que pode se tornar a quarta geração de obtenção deste 

álcool.  O  trabalho  inclui  parceria  entre  o  LEB  e  o  CTC  (Centro  de  Tecnologia 

Canavieira),  unindo  pesquisadores  e  infraestrutura  das  duas instituições.  Ainda  na 

linha de biocombustíveis, no período 2006/2009 foi desenvolvido o projeto “Biodiesel a 

partir de microalgas cultivadas em água de produção/salobra”, convênio entre FURG e 

PETROBRÁS.
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Diante destas potencialidades no cenário apresentado, o presente trabalho 

une  os  bioprocessos  fotossintético  e  anaeróbio  num  biossistema  (Figura  1)  para 

produzir  biomassa  da  microalga  Spirulina e  biometano.  O  trabalho  teve  apoio  da 

FAPERGS,  através  do  Edital  FAPERGS  001/2006:  Programa  de  Apoio  ao 

Desenvolvimento  Científico  Regional  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  – 

PROCOREDES III – Processo de Participação Popular e conta atualmente com apoio 

da  CAPES/PROGRAMA  PRÓ-ENGENHARIA,  projeto  “Cooperação  técnica  para 

obtenção  de  biomassa,  bioenergia  e  produtos  de  alto  valor  agregado  a  partir  de 

microalgas”.

Figura 1 – Biossistema para produção de biomassa de Spirulina e biometano.
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4 REVISÃO DA LITERATURA

4.1 Microalgas

Microalgas  são  microrganismos  fotossintéticos,  eucarióticos  ou 

procarióticos, geralmente unicelulares,  gram-negativos,  coloridos devido à presença 

dos  pigmentos  fotossintéticos,  e  vivem,  em  sua  maioria,  em  ambientes  aquáticos 

(Olaizola,  2003;  Tomaselli,  1997).  As microalgas procarióticas recebem o nome de 

cianobactérias,  antigamente  chamadas  algas  azul-esverdeadas.  As  estruturas 

celulares  e o  mecanismo para  a fotossíntese nestes  organismos são semelhantes 

àqueles dos vegetais (Lehninger et al., 1995).

Embora  existam  evidências  do  uso  da  microalga  Spirulina na  África  e 

Nostoc na  Ásia  já  no  século  XVI  (Vonshak,  1997),  as  culturas  de  microalgas 

começaram a atrair  a  atenção  de  pesquisadores  após  1948  nos Estados  Unidos, 

Alemanha e Japão. O cultivo de microalgas em grande escala com fins comerciais 

iniciou por volta de 1960 no Japão, com a Chlorella, seguida pela cultura de Spirulina 

em  1970  no  México,  ambas  para  suplemento  alimentar;  Dunaliella  salina para 

produção de β-caroteno na Austrália em 1986, Haematococcus pluvialis para produção 

de  astaxantina  e  várias  outras  espécies  para  a  aqüicultura.  Após,  o  cultivo  de 

microalgas se disseminou pelo mundo, em países como Israel, Estados Unidos e Índia 

(Borowitzka, 1999).

Atualmente as microalgas  são utilizadas como suplemento alimentar  de 

alto  valor  nutricional  ou  biocorantes  (Chen &  Zhang,  1997)  e  como  ração, 

principalmente  para  animais  marinhos  e  frangos  (Vonshak,  1997).  Além  disso,  os 

cultivos são empregados no tratamento de efluentes (Valderrama et al., 2002) e para 

fixação  de  CO2 originado  na  atividade  industrial  e  geração  térmica  de  energia 

(Benemann, 1997; Michiki, 1995). A biomassa de microalgas é usada como fonte de 

biocombustíveis,  entre os quais  biodiesel  (Miao & Wu, 2006),  bioetanol  (Hon-nami, 

2006)  e  bio-hidrogênio  (Benemann,  2000;  Ghirardi  et  al.,  2000);  ou  queimada 

diretamente (Miao et al., 2004; Scragg et al., 2003; Scragg et al., 2002).

4.2 Microalga Spirulina

A  Spirulina destaca-se  das  demais  microalgas  devido  à  sua  forma 

espiralada  (Figura  2)  e  por  apresentar  alto  teor  de proteínas  (65 –  75 %),  ácidos 
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graxos  poliinsaturados,  especialmente  γ-linolênico,  vitaminas,  principalmente  do 

complexo B e minerais. Esta microalga possui o certificado Generally Recognized as 

Safe (GRAS) do Food and Drug Administration (FDA) e é reconhecida como alimento 

pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  podendo  ser  utilizada  na 

alimentação sem oferecer risco à saúde.

Efeitos terapêuticos da microalga contra doenças têm sido relatados, entre 

as quais hepatotoxicidade (Karadeniz et al., 2009), rinite alérgica (Cingi et al., 2008), 

hipercolesterolemia  (Colla,  2008),  desnutrição  infantil  (Fox,  1993),  inclusive  em 

pacientes imunodeprimidos (Simpore et al., 2005), anemias  (Falquet, 1997) e câncer 

(Degbey et al., 2004).

Figura 2 – Microalga Spirulina platensis

A parede celular da microalga Spirulina é constituída de mureína (Falquet, 

1997),  um  peptideoglicano  formado  por  N-acetilglicosamina  (NAG),  ácido  N-acetil 

murâmico  (NAM)  e  um  peptídeo  constituído  por  quatro  aminoácidos.  Devido  ao 

tamanho dos filamentos, entre 100 e 200  µm (Tomaselli, 1997), podendo alcançar 1 

mm,  a  recuperação  da  biomassa  do  meio  líquido  é  facilitada  (Tefera,  2009).  A 

microalga Spirulina ocorre naturalmente no extremo sul do Brasil (Morais et al., 2008) 
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e já demonstrou capacidade de fixação de CO2 de gases de combustão (Morais & 

Costa, 2008; Radmann & Costa, 2008).

4.3 Fatores físico-químicos no cultivo da microalga Spirulina

4.3.1 Temperatura

O intervalo  ótimo de temperatura para o crescimento de microalgas  do 

gênero Spirulina varia de acordo com a espécie e a cepa da microalga. Segundo Belay 

(1997), a temperatura ótima varia entre 30 – 38 °C. Tomaselli et al. (1993) constataram 

crescimento de 32 cepas de  Spirulina entre 12 e 43 °C. A maioria das cepas não 

apresentou crescimento abaixo de 15 °C ou acima de 40 °C, com temperatura ótima 

de crescimento entre 30 e 35 °C.

Segundo  Richmond  (1986),  em  cultivos  sob  condições  ambientais  não 

controladas,  18 °C é a mínima temperatura que permite crescimento da microalga 

Spirulina. Segundo Belay (1997) este limite é de 15°C. No entanto, Spirulina platensis 

LEB-52 resistiu a 8,8 °C crescendo no sul do Brasil (Andrade & Costa, 2008).

A atividade fotossintética diminui com a queda na temperatura  (Vonshak, 

1997). Acima de 35 °C a concentração de proteínas e especificamente de pigmentos 

fotossintéticos  protéicos  decresce  e  ocorre  um  aumento  nas  concentrações  de 

carboidratos e lipídios (Tomaselli et al., 1993).

A  respiração  mantém  a  atividade  celular  na  ausência  de  luz  e  é 

incrementada com o aumento da temperatura, atingindo máximo em 45 °C. A atividade 

respiratória  é  mais  sensível  aos  extremos  de  temperatura  do  que  a  atividade 

fotossintética  sob as  mesmas condições.  Enquanto  a  respiração  é  completamente 

inibida em extremos de 15 ou 50 °C, a liberação fotossintética de oxigênio mantém-se 

em cerca de 30 % do valor máximo (Torzillo & Vonshak, 1994).

Em cultivos sob condições de iluminação natural  ocorre o fenômeno de 

perda noturna de biomassa, que pode consumir até 35 % da massa celular produzida 

durante o dia através da respiração, para manutenção da atividade celular na ausência 

de luz (Torzillo et al., 1991).



13

4.3.2 Luz

A luz está relacionada à atividade fotossintética e exerce pouca influência 

na via glicolítica,  no  ciclo  de Krebs e na fosforilação oxidativa  mitocondrial  (Yang, 

2000).

Níveis extremos de iluminância no cultivo de microalgas podem conduzir a 

dois fenômenos desfavoráveis ao crescimento. A fotoinibição ocorre quando o fluxo de 

fótons absorvido nas membranas tilacóides provoca uma concentração de elétrons de 

alta  energia  na  célula  excessiva  para  ser  consumida  pelo  Ciclo  de  Calvin.  Estes 

elétrons de alta energia reagem com água e formam peróxido de hidrogênio, tóxico às 

células (Chojnacka & Noworyta, 2004; Grima et al., 1996).

A fotolimitação é um dos principais problemas no cultivo de microalgas, 

que  ocorre  devido  ao  sombreamento  que  as  células  da  superfície  causam  nas 

camadas mais profundas do meio de cultivo  (Mohanty et al.,  1997). Vonshak et al. 

(1982) encontraram 0,40 – 0,50 g.L-1 como a concentração celular  para a máxima 

eficiência fotossintética em cultivos de Spirulina, e nesta concentração é estimado que 

a 2 – 3 cm da superfície cerca de 80 % das células seja exposta a ausência de luz 

durante alguns instantes.

4.4 Carbono nos cultivos de microalgas

Para a produção de Spirulina, a fonte de carbono é o principal componente 

dos custos de produção (Alava et al., 1997; Vonshak, 1997). Se for fornecido como 

bicarbonato, consiste em 60 % dos custos com nutrientes (Alava et al., 1997). Fontes 

alternativas deste nutriente têm sido estudadas, como CO2 de combustão gerado em 

indústrias ou usinas termelétricas (Benemann, 1997; Maeda et al., 1995; Sakai et al., 

1995), águas naturais alcalinas (Costa et al., 2002), fontes orgânicas, como melaço 

(Andrade & Costa,  2008; Andrade & Costa, 2007) e resíduos da indústria açucareira 

(Olguín et al., 1995).

4.4.1 Aspectos químicos do carbono em cultivos de microalgas

Meios  de  cultivo  para  a  microalga  Spirulina são  descritos  na literatura, 

entre os quais, são típicos os meios Schlösser (Schlösser, 1982), Paoletti (Paoletti et 
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al., 1975) e Zarrouk (Zarrouk, 1966), cujas composições são apresentadas na Tabela 

1.

Tabela  1  –  Composição  dos  meios  Zarrouk,  Paoletti  e  Schlösser  para  cultivo  de 
Spirulina

Componente Concentração (g.L-1)
Zarrouk Paoletti Schlösser

NaHCO3 16,8 15,15 13,61
Na2CO3 8,89 4,03
K2HPO4 0,50 0,50 0,50
NaNO3 2,50 2,50
KNO3 2,57
K2SO4 1,00 1,00

Na2SO4 1,88
NaCl 1,00 0,92 1,00

MgSO4.7H2O 0,20 0,25 0,20
CaCl2 0,04 0,05 0,04

FeSO4.7H2O 0,01 0,02 0,01
EDTA 0,08 0,03 0,08

Micronutrientes

1 mL A5* 1mL A5 + Co*** 1 mL A****
1 mL B6** 1 mL B*****

1 mL Vitamina 

B12******
* Solução A5 (g.L-1): H3BO3: 2,86; MnCl2.4H2O: 1,81; ZnSO4.7H2O: 0,222; CuSO4.5H2O: 
0,079; Na2MoO4: 0,015
**  Solução  B6  (mg.L-1):  NH4VO3:  22,96;  KCr(SO4)2.12H2O:  192;  NiSO4.6H2O:  44,8; 
Na2WO4.2H2O: 17,94; TiO2: 12,15; Co(NO3)2.6H2O: 43,98
*** Solução A5 + Co: Solução A5* + 0,049 mg.L-1 Co(NO3)2.H2O
****Solução A (mg.L-1): FeCl3.6H2O: 97,0; MnCl2.4H2O: 41,0; ZnCl2: 5,0; CoCl2.6H2O: 
2,0; Na2MoO4.2H2O: 4,0
*****Solução  B  (mg.L-1):  Na2EDTA:  50,0;  H3BO3:  618,0;  CuSO4.5H2O:  19,6; 
ZnSO4.7H2O: 44,0; CoCl2.6H2O: 20,0, MnCl2.4H2O: Na2MoO4: 12,6
****** Solução 15 µg.mL-1

O carbono, seja fornecido como CO2, HCO3
- ou CO3

2-, uma vez dissolvido 

no meio de cultivo aquoso, participa do equilíbrio químico CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ 

CO3
2-,  onde  a  soma  de  todas  as  espécies  representa  o  carbono  inorgânico  total 

dissolvido.  A  concentração  de  cada  espécie  química  no  equilíbrio  pode  ser 

determinada através da alcalinidade total e do pH (Carmouze, 1994).

A concentração de CO2 em equilíbrio é cerca de 650 vezes maior que a de 

H2CO3. Assim, a soma das concentrações das duas espécies é representada por CO2
* 

as Equações 1,  2 e 3 apresentam as constantes de equilíbrio para as reações do 

sistema 
-2

3K23K132(aq) 2 COHCO COH CO ↔↔↔ −
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][CO
]][HCO[HK *

2

3
1

−+

= Equação 1

][HCO
]][CO[HK

3

2
3

2 −

−+

= Equação 2

A 35 ºC as constantes de equilíbrio recebem os valores K1 = 4,909.10-7 e 

K2 =  5,623.10-11.  As  concentrações  de  cada  espécie  (Eq.  3,  4,  e  5)  podem  ser 

calculadas  a  partir  das  frações  de  ionização  e  da  concentração  total  de  carbono 

inorgânico (CT).

[ ] T02 CαCO ∗= Equação 3

[ ] T13 CαHCO ∗=− Equação 4

[ ] T2
2

3 CαCO ∗=− Equação 5

As frações de ionização (∝0, ∝1 e ∝2) de cada espécie química no equilíbrio 

são obtidas como uma função do pH e das constantes de ionização K1 e K2 (Eq. 6, 7 e 

8). 
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A concentração total de carbono inorgânico dissolvido (CT) não é um dado 

disponível,  mas  pode  ser  substituído  pela  alcalinidade  total  (Equação  9). 

T2T1
2

33C C*2αC*α][CO*2][HCOAlc +=+= −− Equação 9

A concentração de cada espécie química de carbono no equilíbrio é obtida 

a partir das Equações 10, 11 e 12. A proporção entre as espécies em função do pH é 

apresentada na Figura 3.

[ ] ( )21

C
02 2αα

AlcαCO
+

∗= Equação 10

[ ] ( )21

C
13 2αα

AlcαHCO
+

∗=−
Equação 11

[ ] ( )21

C
2

2
3 2αα

AlcαCO
+

∗=−
Equação 12

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

4 6 8 10 12
pH

CO2

HCO3-

CO3-2

Figura 3 – Fração molar das espécies químicas no sistema CO2-H2O em função do pH

4.4.2 Aspectos biológicos do carbono em cultivos de microalgas – 
Fotossíntese

A fotossíntese, representada globalmente pela Equação 14, é o processo 

básico responsável pela vida no planeta. Através dela, substâncias de menor energia 
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como a  água e  o  CO2 são convertidos  em energia  química liberando  oxigênio.  O 

processo ocorre às expensas de energia luminosa de origem solar ou artificial.

6 CO2 + 12 H2O + energia luminosa → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O Equação 14

A fotossíntese ocorre em duas fases distintas, chamadas fases clara ou 

luminosa  e  fase  escura.  A  fase  clara  envolve  as  reações  fotossintetizantes  de 

transferência de elétrons e ocorrem nas membranas tilacóides dispersas na célula. A 

energia derivada da luz energiza um elétron da clorofila-a contida nessas membranas, 

capacitando-o  a  se  mover  através  de  uma  cadeia  transportadora  de  elétrons 

semelhante  ao  movimento  de  elétrons  na  cadeia  respiratória  das  mitocôndrias.  A 

clorofila-a obtém seus elétrons da água, com liberação de O2. Durante o processo de 

transporte de elétrons, íons hidrogênio são bombeados através da membrana tilacóide 

e  a  força  próton-motriz  resultante  direciona  a  síntese  de  ATP  através  da 

fotofosforilação. Como fase final desta série de reações, os elétrons de alta energia 

são  carregados  junto  ao  íon  hidrogênio  no  NADP+,  convertendo-o  em  NADPH. 

(Mohanty et al., 1997; Alberts et al., 1994; Richmond, 1986).

Nas membranas tilacóides estão presentes também os carotenóides, de 

cor amarela, vermelho ou púrpura. Os mais importantes são o  β-caroteno, precursor 

da vitamina A nos animais,  e a xantofila.  Além da clorofila  e dos carotenóides,  as 

ficobiliproteínas  se  agregam  nos  ficobilissomas  unidos  às  tilacóides  e  também 

absorvem luz, aumentando o espectro de absorção e sendo responsáveis por cerca de 

50 % da capacidade de captação de luz. Estes pigmentos têm estrutura tetrapirrólica, 

compreendendo  a  ficocianina,  aloficocianina  e  ficoeritrina  (Mohanty  et  al.,  1997; 

Lehninger et al., 1995).

A fase escura envolve as reações de fixação do carbono e ocorrem no 

citoplasma.  O  ATP  e  o  NADPH  produzidos  pelas  reações  fotossintetizantes  de 

transferência  de  elétrons  são  usados,  respectivamente,  como  fonte  de  energia  e 

potência redutora para a conversão de CO2 em carboidratos (Alberts et al., 1994). As 

reações que promovem a fixação do carbono formam uma via  cíclica,  na  qual  os 

intermediários-chave  são  constantemente  regenerados,  o  Ciclo  de  Calvin.  Através 

deste ciclo o CO2 é inserido na 1,5-bifosfato ribulose através de uma reação catalisada 

pela  enzima  rubisco  (ribulose  bifosfato  carboxilase/oxigenase),  formando  um 

intermediário que se quebra em duas moléculas de 3-fosfoglicerato. O ATP e NADPH 
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formados na fase clara são utilizados para a conversão do 3-fosfoglicerato em glicose, 

que  parte  para  a  via  glicolítica  ou  para  as  biossínteses.  Para  a  síntese  de  uma 

molécula  de glicose  a  partir  de  6  moléculas  de CO2,  são utilizados  18 ATP e  12 

NADPH. Devido ao 3-fosfoglicerato ser o primeiro produto formado na fixação do CO2 

e possuir 3 átomos de carbono, a Spirulina recebe a denominação de microrganismo 

C3 (Mohanty et al., 1997; Lehninger et al., 1995; Richmond, 1986).

O carbono orgânico gerado a partir  da fotossíntese fornece o esqueleto 

carbônico  para a  biossíntese de compostos  mais  complexos  como as  proteínas  e 

lipídios,  além  de  ser  fonte  de  energia  metabólica,  que  move  todos  os  processos 

bioquímicos (Lehninger et al., 1995; Alberts et al., 1994).

Na ausência de CO2 ou da energia necessária para as reações de fixação 

de carbono, o α-1,4-glucano, similar ao glicogênio ou à fração amilopectina de amidos 

encontrados em plantas superiores, é o principal produto de reserva que suporta o 

metabolismo das cianobactérias (Colla et al., 2002).

O pH em que a maioria das cianobactérias e especialmente a  Spirulina 

cresce está entre 7 e 10 (Coleman & Colman, 1981). Nessa faixa de pH a espécie 

predominante no equilíbrio químico CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2- é o HCO3
- e em 

pH acima de 9 a concentração de carbono na forma de CO2 cai a valores próximos de 

zero  (Figura  3).  Assim  alguns  autores  relatam  evidências  de  cianobactérias 

consumirem HCO3
- como substrato para a fotossíntese (Knoppová, 1995; Richmond, 

1986; Coleman & Colman, 1981).

No entanto, o KM CO2 para enzima rubisco varia entre 15 e 200 µM, de modo 

que a enzima atinge a saturação em concentrações de CO2 pouco acima daquela de 

equilíbrio com a atmosfera (McConnaughey, 1998; Raven & Johnton, 1991; Smith & 

Walker, 1980). Assim, até mesmo em pH acima de 9, quando a concentração de CO2 

cai a valores próximos de zero, o crescimento não seria inibido por limitação de CO2.

Cianobactérias  concentram  carbono  em  torno  da  enzima  rubisco  em 

concentrações até 1000 vezes maior que a concentração de carbono no meio, através 

de  um  mecanismo  de  concentração  de  carbono,  conhecido  por  CCM  (Carbon 

Concentrating  Mechanism),  que  justifica  o  crescimento  em  condições  de  quase 

limitação de CO2  (Kaplan & Reinhold,  1999). Provavelmente este mecanismo tenha 
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sido desenvolvido pelas cianobactérias com a diminuição na concentração de CO2 e 

aumento na concentração de O2 na atmosfera através dos 2,7 bilhões de anos de 

evolução, uma vez que O2 pode competir com CO2 pela ligação com a enzima rubisco.

A  entrada  de  CO2 na  célula  (Figura  4)  ocorre  por  difusão  através  da 

membrana.  Alguns  mecanismos são propostos  para a entrada de HCO3
-,  entre os 

quais,  o  transporte  ativo  através  da  membrana  e  a  protonação  externa  do  íon 

(McConnaughey, 1998), conduzindo à formação de CO2  em uma película extracelular 

para entrada por difusão.

Figura 4 – Transporte e acúmulo de carbono inorgânico em cianobactérias

(Giordano et al., 2005)

O íon bicarbonato se difunde até o interior do carboxissoma, onde está a 

enzima rubisco e onde a anidrase carbônica catalisa a transformação de HCO3
- a CO2 

(Price et al., 2004; Bhaya et al., 2000). Independente da forma (CO2 ou HCO3
-) que 

entra na célula, a espécie ionizada é a presente no citoplasma (Figura 4).
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4.5 Efeito da concentração de sais no crescimento e composição da biomassa

A concentração de sais dissolvidos contribui para o aumento da pressão 

osmótica do meio, influenciando na fisiologia da  microalga, o que pode ter efeito  no 

crescimento e na composição da biomassa (Richmond, 1986).

O  aumento  da  concentração  de  sais  no  meio  estimula  a  síntese  de 

carboidratos  de  baixo  peso  molecular  na  célula,  como  mecanismo  de  regulação 

osmótica (Warr et al., 1985). A energia necessária para estas sínteses causa queda no 

crescimento da biomassa.

A fotossíntese pode ser prejudicada pelo aumento na concentração de sais 

no meio (Richmond, 1986). Com a diminuição da atividade fotossintética, a síntese de 

pigmentos  protéicos,  como  as  ficobiliproteínas  é  diminuída,  reduzindo  o  teor  de 

proteínas da biomassa (Lemoine et al., 1993).

Embora  os  mecanismos  de  regulação  osmótica  sejam  ativados  com  o 

aumento  da  concentração  salina  (Richmond,  1986),  a  concentração  de  sódio  no 

interior da célula pode aumentar em função da concentração do íon no meio.

4.6 Digestão Anaeróbia

Digestão anaeróbia é o bioprocesso que transforma a fração orgânica de 

biomassas  em,  principalmente,  CH4 e  CO2.  É  realizada  por  um  grupo  de 

microrganismos que participam das seqüências de reações apresentadas na Figura 5.

Bactérias  fermentativas,  dos  gêneros  Clostridium, Citrobacter, 

Enterobacter e  Escherichea hidrolisam  proteínas  a  aminoácidos.  Lipídios  são 

hidrolisados a ácidos graxos de cadeia longa e glicerol. Carboidratos são convertidos a 

açúcares e alcoóis.

A seguir, bactérias fermentativas convertem estes intermediários a ácidos 

voláteis, hidrogênio e dióxido de carbono. A fermentação de aminoácidos gera amônia 

e  sulfeto.  Bactérias  acetogênicas  produtoras  de  hidrogênio,  como  Syntrobacter, 

Syntrophomonas e Acetobacterium, metabolizam os ácidos graxos de cadeia longa via 

β-oxidação, ácidos voláteis com três ou mais carbonos e compostos neutros maiores 

que metanol a acetato, H2 e CO2.
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Biomassa
Carboidratos Proteínas Lipídios

Açúcares e alcoóis Aminoácidos
Ácidos graxos de 

cadeia longa, glicerol
 

Figura 5 – Etapas da transformação da biomassa para produção de biometano

A homoacetogênese também produz acetato, através da redução do CO2 

por  H2.  O  H2 é  consumido  simultaneamente  por  microrganismos  acetogênicos  e 

metanogênicos.

Bactérias metanogênicas compreendem dois grupos anaeróbios estritos: 

as hidrogenotróficas como Methanospirilum, Methanobacterium e Methanobrevibacter, 

que convertem CO2 e H2 a CH4 (Metanogênese hidrogenotrófica, Equação 15) e as 

acetoclásticas,  como  Methanococcus e  Methanotrix,  que produzem CH4 através da 

descarboxilação do acetato (Metanogênese acetotrófica, Equação 16).

Metanogênese 
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acetoclástica

Homoacetogênese 

H2SAmônia
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Hidrólise
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Cerca de 70 % do metano é formado a partir do acetato (Gujer & Zender, 

1983). Segundo Weber et al. (2004) esse valor chega a 95 %.

4 H2 + CO2 ↔ CH4 + 2H2O Equação 15

CH3COO- + H2O ↔ CH4 + HCO3
- Equação 16

4.7 Grânulos metanogênicos

Grânulos  metanogênicos  são  agregados  de  microrganismos  em 

associação sintrófica, que se formam por tendência natural de tornar as células menos 

vulneráveis  às  condições  do  meio.  Além  da  forma  granular,  a  aglomeração  pode 

ocorrer na forma de flocos ou filmes.

Os  grânulos  são  formados  por  substâncias  poliméricas  extracelulares, 

principalmente  carboidratos  e  proteínas  (Liu  et  al.,  2004),  o  que  lhes  confere 

resistência  mecânica,  são  densos  e  sedimentam  facilmente.  A  estrutura  granular 

facilita  a transferência de massa entre os microrganismos,  principalmente entre as 

bactérias produtoras e consumidoras de hidrogênio (de Bok et al., 2004) e protege os 

mais  sensíveis,  como as  bactérias  metanogênicas,  que se dispõem no interior  do 

grânulo.

A formação de grânulos é indispensável  à operação de biorreatores de 

fluxo ascencional de alimentação, como os reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

(RAFA)  e  reatores  anaeróbios  de  leito  expandido  (EGSB),  uma  vez  que  a  forma 

granular  facilita  a  decantação evitando  a perda de microrganismos no efluente  do 

biorreator. Nos demais tipos de biorreatores anaeróbios, onde essa característica não 

é  imprescindível,  o  arranjo  granular  oferece  vantagens,  conduzindo  a  melhores 

resultados no processo, principalmente devido à economia de energia para as reações 

bioquímicas proporcionada pela associação sintrófica no microambiente granular.
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4.8 Fatores físico-químicos e operacionais na digestão anaeróbia

4.8.1 Temperatura

A  temperatura  influencia  no  metabolismo  bacteriano,  na  atividade 

enzimática, nos equilíbrios químicos em meio líquido e na solubilidade de substratos, 

principalmente lipídios.

A digestão anaeróbia pode ocorrer na região psicrófila, abaixo de 20 °C 

(Bouallagui  et  al.,  2003),  mesófila  ou  termófila,  com  ótimos  em  35  e  55  °C 

respectivamente (Van Haandel & Lettinga, 1994). Embora a temperatura ótima para a 

metanogênese na região mesófila (35 °C) seja diferente da ótima para a hidrólise e 

acidogênese (30 ºC), 35 °C tem conduzido aos melhores resultados (Alvarez et al., 

2006; Kaparaju & Rintala, 2003; Omer & Fadalla,  2003; Gerardi, 2003). A digestão 

anaeróbia  de  biomassa  protéica  sob  37  e  55  °C com 9 h  de  retenção  hidráulica 

resultou no consumo de 84 % e 83 % da matéria orgânica, respectivamente (Fang & 

Chung, 1999).

4.8.2 pH

O pH ótimo para a hidrólise e acidogênese está entre 5,5 e 6,5 (Kim et al., 

2003; Yu & Fang, 2002). A metanogênese apresenta pH ótimo entre 6,8 e 7,5 (Omer & 

Fadalla, 2003), sendo reduzida em valores de pH abaixo de 6,6 (Mosey & Fernandes, 

1989).

Os diferentes valores de pH ótimo para as reações de digestão anaeróbia 

justificam  a  utilização  de  duas  etapas  em  biorreatores  separados,  sendo  uma  de 

hidrólise e acidogênese e uma de metanogênese. No entanto, pH na faixa de 6,8 a 7,5 

oferece condições favoráveis a todo o processo se for realizado em uma única etapa 

(Omer & Fadalla, 2003).

Valores de pH acima de 8,3 podem causar a desintegração dos grânulos 

metanogênicos  (Sandberg  &  Ahring,  1992),  além  de  aumentar  a  toxicidade  do 

nitrogênio amoniacal.
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4.8.3 Alcalinidade

A  alcalinidade  é  a  medida  da  capacidade  de  um  sistema  suportar 

alterações na concentração de íons H+ sem mudar o pH (APHA, 1998). Na digestão 

anaeróbia  a  alcalinidade  tem  origem  no  equilíbrio  químico  do  carbono  inorgânico 

CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2- e, em menor extensão, no equilíbrio do nitrogênio 

amoniacal NH3 + H+
 ↔ NH4

+.

Embora a medida do pH seja uma importante informação sobre o estado 

do  processo,  a  medida  da  alcalinidade  informa  sobre  possíveis  desequilíbrios  na 

seqüência  de  reações  da digestão  anaeróbia,  uma vez  que  o  acúmulo  de  ácidos 

voláteis causa um decréscimo na alcalinidade antes de alterar o pH.

Quando o bioprocesso anaeróbio é empregado no tratamento de efluentes, 

são utilizados valores de alcalinidade entre 500 e 1000 mg.L-1 CaCO3 para processos 

em que não há flutuações na alimentação, e entre 1000 e 5000 mg.L-1 CaCO3 no caso 

de  haver  flutuações  (Soares  &  Zaiat,  2007).  Para  a  correção  da  alcalinidade  são 

utilizadas bases fortes ou sais de carbono (Guwy et al., 1997).

4.8.4 Nitrogênio amoniacal

O nitrogênio amoniacal (N-NH4) é a soma dos compostos nitrogenados que 

participam  do  equilíbrio  NH3 +  H+ ↔  NH4
+.  Estes  compostos  são  originados  na 

decomposição anaeróbia de proteínas. A amônia é a espécie de maior toxicidade para 

as bactérias metanogênicas (Gallert et al., 1998) porque entra na célula por difusão. A 

concentração de amônia é uma função do pH do meio (Figura 4).  A constante de 

equilíbrio (K, Equação 17) para esta reação a 35 ºC é 1,13.109 L.mol-1 (Martinelle & 

Häggström, 1997; McCarty & McKinney, 1961). 

K = ([NH4
+] / [H+] [NH3]) Equação 17

Entre os microrganismos participantes do processo de digestão anaeróbia, 

as  bactérias  metanogênicas  são  as  mais  suscetíveis  à  inibição  por  amônia 

(Kayhanian, 1994). Segundo Parkin & Owen (1986), a concentração de NH3 inibitória 

está entre 30 e 60 mg.L-1. No entanto, esse valor é variável em função da adaptação 

dos  microrganismos  a  concentrações  crescentes  de  amônia  (Hansen  et  al.,  1998; 

Baere et al., 1984; Braun et al., 1981). McCarty & McKinney (1961) relatam inibição 
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em 150 mg.L-1 de NH3. De acordo com o pH do meio pode não ocorrer inibição em 

concentrações de 3000 a 4000 mg.L-1 de nitrogênio amoniacal (Angelidaki & Ahring, 

1993).

Figura 6 – Proporção entre as formas de nitrogênio amoniacal em função do pH 

(Metcalf & Eddy, 2003)

Uma vez formada, a amônia não é degradada no bioprocesso anaeróbio 

para a produção de biometano, podendo ser utilizada como fonte de nitrogênio para as 

bactérias.  O  mecanismo  de  toxicidade  da  amônia  na  célula  está  relacionado  a 

alterações do pH intracelular, aumento da energia requerida para manutenção celular 

e inibição enzimática (Wittmann et al., 1998).

4.8.5 Agitação

A agitação é um importante fator nos bioprocessos em meio líquido, com 

efeito no contato entre o substrato e o microrganismo, na distribuição de nutrientes e 

nas  trocas  gasosas.  Além  disso,  a  agitação  implica  em  gastos  de  instalação  e 

operação e é um dos fatores que define a configuração do biorreator adequada para 

os processos.

Nos  biorreatores  de  mistura  completa  (CSTR -  continuous  stirred  tank 

reactor)  a  agitação  pode  ser  realizada  por  impelidores;  nos  biorreatores  de  fluxo 

pistonado (PFR -  plug  flow reactor)  não há mistura axial  e  o  fluxo é mantido  por 

bombas;  em  reatores  de  fluxo  ascendente  com  manta  de  lodo  (UASB  –  upflow 

anaerobic  sludge  bed),  ou  em  reatores  anaeróbios  de  manta  de  lodo  granular 
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expandida  (EGSB –  expanded  granular  sludge  bed)  a  agitação  é  feita  pelo  fluxo 

contínuo e ascencional de alimentação por uma bomba; nos biorreatores de batelada 

seqüencial (SBR - sequential batch reactor) a agitação pode ser feita intermitente ou 

continuamente, permitindo maior controle do processo. Este tipo de biorreator é o mais 

utilizado para estudos em escala de laboratório (Soares & Zaiat, 2007).

A agitação nos processos de digestão anaeróbia pode ser promovida pela 

recirculação do próprio  meio  anaeróbio  ou pelo  desprendimento de bolhas  do gás 

(Karim et al., 2005). Pode ser contínua ou intermitente, variando em intensidade de 

acordo com as características do substrato e do inóculo anaeróbio (Kaparaju et al., 

2008; Alvarez et al., 2006; Ong et al., 2002).

Agitação de 2 minutos a cada dia em um biorreator CSTR semicontínuo 

resultou  em  uma  etapa  lenta  de  hidrólise,  comparada  à  hidrólise  sob  agitação 

contínua, sem afetar a associação simbiótica para as próximas etapas (Stroot et al., 

2001).

Kaparaju  et  al.  (2008)  estudaram  o  efeito  da  agitação  contínua, 

intermitente (2h antes da alimentação) e mínima (10 min. antes da alimentação).  A 

agitação intermitente e mínima conduziram à produção de metano respectivamente 

1,3 % e 12,5 % maiores que aquela obtida em sistema com agitação contínua.

A  redução  da  velocidade  de  agitação  possibilitou  a  estabilização  do 

distúrbio ocorrido com o aumento na concentração de alimentação de um biorreator 

anaeróbio (Gomez et al., 2006). A diminuição da velocidade de agitação melhorou o 

desempenho  e  estabilizou  um biorreator  que  operava  instavelmente  com agitação 

contínua  (Stroot  et  al.,  2001).  A  mudança  de  agitação  contínua  para  agitação 

intermitente (2 minutos a cada hora) aumentou a produção de gás no tratamento de 

efluentes líquidos  (Karim et  al.,  2005;  Dague  et  al.,  1970,  citado por  Stroot  et  al., 

2001).

4.9 Aumento na concentração de alimentação na digestão anaeróbia

Aumentos  na  concentração  de  alimentação  provocam mudanças  físico-

químicas  no  meio,  causando  alterações  na  população  e  na  atividade  dos 

microrganismos, que podem levar o sistema biológico ao colapso (Nielsen et al., 2007; 

Leitão et al., 2006).
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O aumento na concentração de alimentação pode levar a rotas diferentes 

daquelas  que  ocorrem  em  condições  normais  de  operação,  com  a  consequente 

formação  de  produtos  diversos,  podendo  ser  uma  estratégia  para  a  obtenção  de 

produtos de interesse específicos.

Do  ponto  de  vista  operacional,  para  biorreatores  que  operam  com 

alimentação variável, a capacidade do sistema estabilizar as perturbações causadas 

pelo aumento na concentração de alimentação é um importante fator de segurança 

para o processo.

4.10 Aplicações do bioprocesso de digestão anaeróbia

O bioprocesso  de digestão  anaeróbia  é  utilizado  para  o  tratamento  de 

efluentes agroindustriais e municipais.  Assim, substratos para a digestão anaeróbia 

normalmente  utilizados  envolvem efluentes  domésticos,  excrementos  de animais  e 

resíduos  sólidos,  como  ervas  daninhas,  resíduos  de  frutas  e  vegetais,  folhas  ou 

madeira.

A digestão anaeróbia  de biomassa de algas  (Demuynck & Nyns,  1982; 

Ghosh et al., 1981) e microalgas já foi estudada (Omer & Fadalla, 2003; Gunaseelan, 

1997; Hernández & Córdoba, 1993; Becker, 1983; Samson & LeDuy, 1982; Binnot et 

al., 1978; Keenan, 1977; Uziel, 1978). 

A Tabela 2 apresenta as concentrações de sólidos  totais  e voláteis  de 

algumas biomassas utilizadas para a produção de biometano. A Tabela 3 apresenta a 

produção de biometano a partir de substratos submetidos à digestão anaeróbia.

Tabela  2  –-  Concentração  de  sólidos  totais  (ST)  e  voláteis  (SV)  de  substratos 
utilizados para a produção de biometano

Substrato ST
(%)

SV
(%) Referência

Resíduos sólidos municipais 45 22,5 Elango et al., 2007
Resíduos vegetais (tomate) 11,92 10,55 Bouallagui et al., 2005

Resíduos vegetais (ervilha e cenoura) 17,94 17,1 Bouallagui et al., 2005
Macroalga Macrocystis sp 12 7,2 Chynowet et al., 1987
Macroalga Laminaria sp 10,4 9,3 Chynowet et al., 1987

Tabela 3 – Produção de biometano a partir da digestão anaeróbia de vários substratos

Substrato Biometano
(m3.kg-1)* Referência
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Resíduos de frango 0,29 Salminen & Rintala, 2002
Resíduos sólidos de matadouro 0,52 – 0,55 Salminen & Rintala, 2002

Resíduos sólidos municipais 0,47 Cho & Park, 1995
Resíduos de papel 0,08 – 0,35 Owen & Chynoweth, 1992 

(citado por Cho & Park, 1995)
Óleo vegetal 0,94 Chynowet et al., 1993 (citado 

por Cho & Park, 1995)
Resíduos de alimentos diversos 0,54 Chynowet et al., 1993 (citado 

por Cho & Park, 1995)
Resíduos de frutas e vegetais 0,16 – 0,45 Bouallagui et al., 2005

Resíduos de milho 0,27 – 0,37 Amon et al, 2007
Resíduos de banana 0,53 Gunaseelan, 1997

Dejetos de gado leiteiro 0,13 – 0,17 Amon et al., 2007
Macroalgas Ulva, Cladophora e 

Chaetomorfa

0,48 Gunaseelan, 1997

Macroalga Gracillaria 0,28 – 0,40 Chynowet, 2002
Macroalga Laminaria 0,23 – 0,30 Chynowet, 2002

Macroalga Macrocystis 0,14 – 0,40 Chynowet, 2002
(*) em massa de sólidos voláteis transformada em biometano

4.11 Biometano

O  biometano  é  um  dos  componentes  do  gás  originado  na  digestão 

anaeróbia da matéria orgânica, presente em concentrações que variam de 30 a 80 % 

(v/v) do gás. Outros componentes do gás são dióxido de carbono (CO2) em cerca de 

30 – 45 % (v/v), traços de sulfeto de hidrogênio (H2S) e vapor d’água (Kapdi et al., 

2005). Podem estar presentes pequenas quantidades de H2, CO e compostos voláteis 

como aminas e ácidos orgânicos (Bailey & Ollis, 1986).

A concentração de biometano no gás é influenciada por fatores como a 

composição  e  a  concentração  do  substrato,  sendo  prejudicada  pela  presença  de 

sulfato, uma vez que a redução deste a sulfeto é energicamente mais favorável que a 

produção de metano. Fatores físico-químicos como temperatura e pH, que influenciam 

na atividade biológica e no equilíbrio químico que envolve o CO2, influenciam também 

na concentração de biometano no gás (Merkel & Krauth, 1999).

A presença de CO2, H2S e vapor d’água reduz o poder calorífico do gás, 

podendo  inviabilizar  economicamente  sua  compressão  para  transporte  a  locais 

diferentes de onde é produzido. A purificação do biometano é feita por métodos físico-

químicos  como  absorção  física  ou  química,  adsorção  em  superfícies  sólidas, 
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separação por membranas, separação criogênica e conversão química (Kapdi et al., 

2005).

A injeção de gás em cultivo de microalgas para o consumo biológico do 

CO2 contaminante já foi realizada com sucesso. Rovirosa et al. (1995) injetaram o gás 

em cultivos para produção de biomassa protéica para a alimentação de animais. A 

injeção  de  biogás  com  30  %  de  CO2 em  cultivos  de  Anabaena aumentou  a 

produtividade  da  biomassa  em  12,3  %  (Wang  et  al.,  1991).  Conde  et  al.  (1993) 

obtiveram redução de 44 – 48 para 2,5 – 11 % no conteúdo de CO2 e gás com 88 – 97 

% de biometano em cultivo de Chlorella vulgaris. Gás natural com 16,4 a 94,2 % de 

CO2 foi  injetado  com  vazão  de  2200  a  6600  L.h-1 em  cultivos  de  Scenedesmus 

incrassatulus R-83 com 5000 L, onde 57,9 ± 12,8 % do CO2 injetado foi absorvido 

(Livansky & Pilarski, 1993).

Além de diminuir o poder calorífico, o H2S presente no biogás pode causar 

problemas de corrosão em compressores, tanques, equipamentos e assessórios em 

geral e é tóxico se lançado ao ambiente, tornando-se necessária sua separação. A 

separação de H2S pode ser realizada por oxidação a seco com oxigênio, formando 

enxofre elementar, por oxidação a seco com óxido de ferro, formando sulfeto de ferro; 

ou por oxidação em fase líquida, com água, NaOH e sais de ferro, como FeCl3 (Kapdi 

et al., 2005).

4.12 Utilização do efluente da produção de biometano

A composição  do  efluente  líquido  da  produção  de  biometano  varia  em 

função do substrato utilizado e dos fatores físico-químicos durante o processo.  No 

entanto, independente de outros fatores, o efluente contém carbono inorgânico como 

HCO3
- originado nas reações biológicas  e na dissolução de CO2.  Se um substrato 

protéico  for  utilizado,  o  efluente  conterá  nitrogênio  amoniacal  originado  na 

decomposição anaeróbia das proteínas (Ramsay & Pullammanappallil, 2001).

Devido sua composição, o efluente da produção de biometano é utilizado 

como fertilizante em pastagens, culturas de cenoura, beterraba, feijão, alface, quiabo, 

algodão, entre outras (Santos et al., 2006; Hussar et al.,  2005; Chernicharo, 2001), 

sendo  fonte  principalmente  de  fósforo  e  nitrogênio.  De  acordo  com  o  substrato 

utilizado na produção do biometano, pré-tratamentos do efluente são necessários para 
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a remoção de patógenos, como coliformes fecais e ovos de helmintos (Santos et al., 

2006; Gale, 2005).

4.12.1 Crescimento de microalgas em efluente da produção de 
biometano

Algas e microalgas, como Chlorella, Scenedesmus, Euglena, Microcystis e 

Chlamydomonas crescem  em  efluentes  da  digestão  anaeróbia,  numa  etapa 

denominada de polimento quando o processo é utilizado para tratamento de resíduos 

(Nascimento,  2001).  Nesta  etapa  são  removidos  os  patógenos  e  os  nutrientes, 

principalmente nitrogênio e fósforo remanescentes do processo anaeróbio.

Laliberté et al. (1997) relatam a produção de biomassa de  Spirulina em 

efluentes  da  digestão  anaeróbia  de  diversos  substratos,  como  águas  residuais 

domésticas, óleo de palma, amido de fabricação de tapioca, e dejetos humanos. A 

produção de biomassa da microalga em efluente do tratamento de águas residuais 

complementado  com  até  10  g.L-1 de  bicarbonato  resultou  em  produtividade  de  

9  g.m-2.d-1  e  a  biomassa  produzida  foi  utilizada  para  alimentação  de  frangos, 

pigmentando a gema do ovo sem apresentar  efeito  patogênico para os frangos.  A 

produtividade  da biomassa em efluente  do tratamento  de óleo de palma alcançou

33,8 g.m-2.d-1. Em efluente do tratamento de amido, com a complementação do meio 

com bicarbonato, em concentração não informada, foi produzida biomassa com 55 % 

de proteínas e a partir dos testes realizados foi instalada uma planta que produz 30 ton 

de biomassa da microalga por ano na Tailândia,  para alimentação de camarões e 

peixes ornamentais.

O efluente do tratamento anaeróbio de dejetos humanos, após passar por 

filtro de areia e por esterilização com energia solar, foi utilizado para a produção de 

Spirulina, que é administrada em doses de 5 g.d-1 em crianças desnutridas. O efluente 

é complementado com 4 g.L-1  de bicarbonato de sódio, e fornece produtividade de

15 g.m-2.d-1  (Fox  1986,  citado  por  Laliberté  et  al.,  1997).  A  microalga  Spirulina foi 

cultivada em efluente sintético do tratamento anaeróbio de dejetos suínos (Bertolin et 

al., 2005).

Um  problema  associado  ao  crescimento  de  microalgas  no  efluente  de 

bioprocessos anaeróbios é a concentração de amônia, que pode atingir níveis tóxicos 



31

a algumas espécies, principalmente em pH em torno de 9, onde ocorre o crescimento 

da microalga (Abeliovich, 1986).

A fonte de nitrogênio nos meios de cultivo tipicamente empregados para o 

crescimento  de  Spirulina é  o nitrato de sódio  (Schlösser,  1982;  Zarrouk,  1966)  ou 

nitrato de potássio (Paoletti  et  al.,  1975). Microrganismos fotossintéticos reduzem o 

nitrato a nitrito, através de uma reação catalisada pela nitrato redutase e, a seguir, 

reduzem o nitrito à amônia, catalisada pela nitrito redutase (Hatori & Myers, 1967). 

Amônia  entra  na célula  por  difusão,  através  do  gradiente  de  pH entre  o  meio  de 

cultivo,  que apresenta pH entre 9 e 10,  e o citoplasma, com pH em torno de 8,5 

(Boussiba, 1989).

A utilização de sais de amônio em substituição ao nitrato é estudada para 

o crescimento de Spirulina com o objetivo de reduzir custos de produção (Converti et 

al., 2006) uma vez que a Spirulina apresenta habilidade para consumir amônia como 

fonte de nitrogênio (Sassano et al., 2007). Uréia, que gera amônia em meios alcalinos, 

foi utilizada como fonte de nitrogênio em cultivos de Spirulina, com influência positiva 

no crescimento da biomassa (Matsudo et al., 2009; Converti et al., 2006; Sanchez – 

Luna, et al., 2004; Danesi et al., 2002).



32

5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O trabalho desenvolvido foi distribuído em quatro artigos, o primeiro artigo 

é  intitulado  PRODUÇÃO  DE  BIOMETANO  A  PARTIR  DE  BIOMASSA 
MICROALGAL,  onde  realizou-se  a  digestão  anaeróbia  da  biomassa  de  Spirulina 

LEB-18 em diferentes concentrações de alimentação (3,6; 5,4 e 7,2 g.L-1) e os efeitos 

da agitação (contínua ou intermitente) e do aumento na concentração de alimentação 

com 20 e 50 g.L-1  de biomassa da microalga; o segundo artigo é intitulado CULTIVO 
DE Spirulina NO EXTREMO SUL DO BRASIL E CONVERSÃO DO CARBONO DA 
BIOMASSA  EM  BIOMETANO,  onde  foi  abordada  a  produção  de  biomassa  da 

microalga e a produção de biometano, com enfoque na conversão do carbono e a 

recuperação do conteúdo energético da biomassa como biometano; o terceiro artigo é 

intitulado  PERDA  QUÍMICA  DE  CARBONO  E  CINÉTICA  DO  CRESCIMENTO 
CELULAR EM CULTIVOS DE Spirulina, onde foi estudado o efeito da concentração 

da fonte de carbono (NaHCO3 2,8 a 100 g.L-1) no crescimento da microalga e nas 

perdas  de  carbono  para  a  atmosfera;  o  quarto  artigo  é  intitulado  CULTIVO  DE 
Spirulina EM EFLUENTE LÍQUIDO DA PRODUÇÃO DE BIOMETANO e  aborda o 

efeito  da  substituição  do  meio  de  cultivo  Zarrouk  por  efluente  da  produção  de 

biometano, o efeito da composição do meio sobre o crescimento da microalga e a 

capacidade da microalga Spirulina LEB-18 utilizar o efluente como fonte de carbono e 

nitrogênio, sendo avaliada também a composição da biomassa formada. Foi avaliado 

o efeito da injeção de CO2 no cultivo, em concentração semelhante à máxima (30 %) 

que  contamina  o  biometano  produzido  a  partir  da  biomassa  de  Spirulina LEB-18, 

visando a possível purificação do biocombustível.
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5.1 ARTIGO 1
PRODUÇÃO DE BIOMETANO A PARTIR DE BIOMASSA MICROALGAL
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PRODUÇÃO DE BIOMETANO A PARTIR DE BIOMASSA MICROALGAL

5.1.1 Resumo

A  microalga  Spirulina pode  consumir  CO2 da  queima  de  combustíveis  fósseis, 
reduzindo as emissões de carbono para a atmosfera. Um duplo benefício ambiental é 
obtido se a biomassa produzida for utilizada como fonte de biocombustíveis. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a produção de biometano através da digestão anaeróbia da 
biomassa  de  Spirulina  LEB-18.  Foram  utilizados  biorreatores  descontínuos 
alimentados repetitivos com 3,6; 5,4 e 7,2 g.L-1 de Spirulina LEB-18, e avaliado o efeito 
da agitação contínua ou intermitente, e do aumento na concentração de alimentação 
com 20 e 50 g.L-1  de  Spirulina LEB-18.  Os resultados foram incrementados com o 
aumento da concentração de alimentação até 7,2 g.L-1, sendo obtidas decomposição 
de 76,98 % da biomassa e conversão de biomassa em CH4 de 0,31 g.g-1. A agitação 
não influenciou na decomposição da fração sólida da biomassa e de suas proteínas e 
carboidratos,  mas  influenciou  nas  demais  respostas  avaliadas,  sendo  a  maior 
conversão de biomassa em CH4 obtida com agitação intermitente. Com aumento na 
concentração  de  alimentação  para  20  e  50  g.L-1 as  decomposições  da  biomassa 
diminuíram para 69,91 % e 65,14 %, respectivamente, e a conversão de biomassa a 
biometano diminuiu para 0,17 e 0,02 g.g-1, respectivamente. A biomassa de Spirulina 
LEB-18,  utilizada  como  substrato  único  para  a  produção  de  biometano,  em 
concentrações  de  até  7,2  g.L-1 proporcionou  um  bioprocesso  sem  acúmulo  de 
intermediários  e  com  resultados  superiores  a  outros  substratos  tradicionalmente 
utilizados,  mostrando-se  um  promissor  meio  biológico  para  geração  de  energia 
renovável.

Palavras - chave: biomassa, biometano, microalga, Spirulina LEB-18.

BIOMETHANE PRODUCTION FROM MICROALGAL BIOMASS

Abstract

Microalga Spirulina can use CO2 from fossil fuel combustion, reducing carbon emission 
to the atmosphere. Additional benefit is attained if produced biomass is used as source 
of biofuels. The aim of this work was study the biomethane production by anaerobic 
digestion  of  Spirulina  LEB-18  biomass.  We  used  discontinuous  sequencial  batch 
bioreactors feed with 3.6, 5.4 and 7.2 g.L-1 of Spirulina LEB-18. We assessed the effect 
of mixing (continuous or intermittent) and overloading with 20 e 50 g.L-1  of  Spirulina 
LEB-18.  Results  were  increased  when  Spirulina concentration  increased  up  to  7.2 
g.L-1,  reaching biomass decomposition of 76.98 % and methane yield of 0.31 g.g-1. 
Mixing  not  influenced  biomass  decomposition  neither  protein  and  carbohydrates 
decomposition,  but  influenced the others results.  The higher  biomethane yield  was 
reached under intermittent mixing. With overloading of 20 and 50 g.L-1 decomposition 
of biomass fall to 69.91 % and 65.14 %, respectively, and methane yield fall to 0.17 
and  0.02  g.g-1, respectively.  Spirulina LEB-18  biomass  used  as  sole  substrate  to 
biomethane production up to 7.2 g.L-1 allowed a well balanced bioprocess with better 
results  than  others  substrates  commonly  used,  being  a  good  biologic  material  to 
renewable energy generation.
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Key words: biomass, biomethane, microalga, Spirulina LEB-18.

5.1.2 Introdução

Cultivos de microalgas podem ser utilizados para o seqüestro de CO2 da 

atmosfera  ou de  correntes  gasosas,  como gases de combustão (Otsuki,  2001).  A 

biomassa gerada apresenta compostos que podem ser transformados em produtos de 

valor  agregado,  como biocombustíveis.  Assim, microalgas assumem um importante 

papel na redução do efeito estufa.

Entre as microalgas, a  Spirulina apresenta como vantagens a tolerância 

aos compostos presentes nos gases de combustão (Radmann & Costa,  2008) e a 

capacidade de consumi-los como nutrientes (Morais & Costa, 2008).  Além disso, a 

biomassa é de fácil recuperação do meio líquido, devido ao tamanho dos filamentos. A 

ausência de parede celulósica (Tomaselli, 1997) contribui para a disponibilização dos 

compostos celulares para biotransformação.

A  digestão  anaeróbia  transforma  matéria  orgânica  em  gás,  produzindo 

principalmente CH4 e CO2. O bioprocesso anaeróbio é tradicionalmente utilizado para 

o tratamento de resíduos com a finalidade de adequá-los a exigências ambientais. No 

entanto, vem crescendo o interesse da utilização do bioprocesso anaeróbio para a 

produção de biocombustíveis, principalmente biometano e bio-hidrogênio (Cooney et 

al., 2007; Yang et al., 2007).

A  digestão  anaeróbia  de  microalgas  ou  algas,  que  crescem 

indesejavelmente em lagos naturais ou em excesso nas instalações de tratamento de 

efluentes, já foi estudada (Briand & Morand, 1997; Stern et al., 1990). No entanto, são 

raros os estudos da biomassa unialgal de Spirulina para a produção de biometano.

A agitação é um importante fator em bioprocessos, uma vez que implica 

em  gasto  energético  e  interfere  na  velocidade  das  reações  bioquímicas, 

proporcionando  o  contato  entre  microrganismo e substrato.  No entanto a  agitação 

pode  estar  relacionada  a  danos  aos  microrganismos,  como  ruptura  de  células  e 

destruição de estruturas biológicas,  como os grânulos metanogênicos (Ward et al., 

2008).
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A composição do substrato e sua concentração na alimentação influenciam 

nas conversões obtidas no bioprocesso anaeróbio (Romano & Zhang, 2008; Soares e 

Zaiat, 2007; Zhao & Viraraghavan, 2004). Aumentos na concentração de alimentação 

provocam alterações na população microbiana e na atividade dos microrganismos, 

sendo um importante fator  na operação de biorreatores,  que pode levar  o sistema 

biológico ao colapso (Nielsen et al., 2007; Leitão et al., 2006).

Assim,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  produzir  biometano  a  partir  da 

biomassa de Spirulina LEB-18 sob diferentes concentrações de alimentação e avaliar 

o  efeito  da  agitação  e  do  aumento  na  concentração  de  alimentação  na  digestão 

anaeróbia da biomassa.

5.1.3 Material e Métodos

Inóculo

Para o início da operação do biorreator, no ensaio E3,6, foi utilizado 1 L de 

lodo granular anaeróbio (25 g.L-1 sólidos voláteis), proveniente de um reator de fluxo 

ascendente com manta de lodo (UASB) para tratamento de água de parboilização de 

arroz, cedido pela empresa Sanitec – Pelotas.

Os biorreatores onde foram realizados os ensaios E7,2c; E20 e E50 foram 

inoculados com 1,15 L do lodo granular anaeróbio resultante do ensaio E7,2, de modo 

a  proporcionar  a  mesma  relação  entre  os  sólidos  voláteis  na  alimentação  e  no 

biorreator (SVA/SVR) do final do ensaio E7,2.

Substrato

Como substrato foram utilizadas suspensões de biomassa da microalga 

Spirulina LEB-18 (Morais et al.,  2008) com concentrações de 3,6; 5,4; 7,2; 20 e 50 

g.L-1, que foram preparadas a partir de biomassa  in natura (Andrade et al., 2009) e 

mantidas sob congelamento a -18 ºC.

Biorreatores

Os ensaios foram realizados em biorreatores anaeróbios de 2 e 14 L, com 

volumes úteis de 1,5 e 10 L, respectivamente. Os biorreatores eram equipados com 
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sistema de coleta de gases, de alimentação e esvaziamento, e de coleta de amostra 

(Figura 1).

Condições Experimentais

Todos  os  ensaios  foram  realizados  a  35  °C,  em  modo  descontínuo 

alimentado  repetitivo  (Schmidell  et  al.,  2001),  em  ciclos  diários  compreendendo 

alimentação, período de reação (8 h), período de decantação (16 h) e remoção de 10 

% do volume sobrenadante.

Figura 1 – Aparato experimental utilizado para a produção de biometano a partir de 

Spirulina LEB-18 (1) biorreator anaeróbio; (2) tubo de entrada de alimentação e saída 

de efluente; (3) frasco de segurança; (4) gasômetro de frasco invertido com água; (5) 

proveta coletora de água. (Adaptado de Santana, 2002)

A concentração de Spirulina LEB-18 na alimentação (S0, g.L-1) inicial foi 3,6 

g.L-1,  e  consecutivamente  incrementada a  cada 100 dias  para 5,4 e  7,2  g.L-1,  em 

biorrreator de 14 L com agitação intermitente, sendo homogeneizado manualmente a 

cada hora durante o período de reação (8 h) e mantido em incubadora (Eletrolab, EL - 

202, Brasil).

Com o inóculo adaptado a 7,2 g.L-1 de biomassa na alimentação foram 

estudados os efeitos da agitação contínua a 105 rpm durante o período de reação (8 
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h) em incubadora com controle de agitação orbital e de temperatura (Tecnal, TE – 422, 

Brasil)  e  o  do  aumento  na  concentração  de  alimentação,  com  20  e  50  g.L-1  de 

biomassa.

A Tabela 1 apresenta as condições experimentais de cada ensaio. Cada 

condição  foi  mantida  durante  aproximadamente  100  dias,  exceto  nos  ensaios  de 

aumento na concentração de alimentação, que foram mantidos por 50 dias.

Determinações analíticas

O volume de biogás produzido diariamente foi medido em gasômetro de 

frasco invertido (Jiménez et al., 2004). A cada 3,5 dias foi coletada uma amostra do 

meio homogêneo nos biorreatores e uma amostra do sobrenadante após decantação, 

Nestas  amostras  foram  determinados  sólidos  totais  e  voláteis,  pH  e  alcalinidade 

segundo Standard  Methods  for  the Examination  of  Water and Wastewater  (APHA, 

1998) e nitrogênio amoniacal pelo método de Nessler (Nessler, 1856).

Após  a  estabilização  do  volume  diário  de  biogás  produzido,  o  gás  foi 

armazenado em coletores, do tipo “sample bag” de 3 L (SKC, 245-03, USA) e sua 

composição  (CH4,  CO2,  H2S,  H2)  foi  determinada  por  cromatografia  gasosa.  Após 

estabilizar  o  volume  diário  de  biogás  produzido  foram  coletadas  amostras  da 

alimentação, do meio homogêneo e do sobrenadante após decantação e realizadas 

análises de proteínas por micro-Kjeldhal (AOAC, 2000), lipídios (Folch et al., 1957), e 

cinzas (AOAC, 2000). Carboidratos foram calculados por diferença.

Tabela 1 – Condições experimentais  de produção de biometano com biomassa de 
Spirulina LEB-18

Ensaio S0

(g.L-1) Agitação
Volume útil do 

biorreator
(L)

E3,6 3,6 Intermitente 10
E5,4 5,4 Intermitente 10
E7,2 7,2 Intermitente 10
E7,2c 7,2 Contínua 1,5
E20 20,0 Contínua 1,5
E50 50,0 Contínua 1,5
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Respostas Avaliadas

A decomposição da biomassa de  Spirulina  LEB-18 foi determinada pelo 

balanço  de  massa  sólida  entre  a  entrada  e  a  saída  do  biorreator  (Zhao  & 

Viraraghavan,  2004).  É  importante  destacar  que  o  teor  de  sólidos  na  saída  do 

biorreator anaeróbio é a soma de biomassa da microalga que não foi decomposta até 

CH4 e CO2, com biomassa anaeróbia, após 16 horas de decantação. A decomposição 

de  proteínas,  carboidratos  e  lipídios  foi  determinada  pelo  balanço  para  cada 

componente.  A conversão de biomassa a biometano (YCH4/Sp)  foi  calculada como a 

razão entre a massa de CH4 produzida e massa de biomassa de  Spirulina LEB-18 

alimentada. 

Análise estatística

As médias dos resultados obtidos após a estabilização do volume diário de 

gás produzido nas diferentes condições experimentais foram comparadas através de 

teste de Tukey, com 95 % de significância estatística (α), p < 0,05.

5.1.4 Resultados e Discussão

Influência da concentração de alimentação na decomposição da biomassa de 
Spirulina LEB-18

A Figura 2 apresenta a concentração de biomassa de Spirulina LEB-18 na 

alimentação do biorreator anaeróbio, a concentração de biomassa sólida no efluente 

do biorreator e a produção diária de gás.

A decomposição de biomassa aumentou (p < 0,05) de 63,88 % para 76,98 

% com o aumento na concentração de Spirulina LEB-18 do E3,6 ao E7,2 (Tabela 3), 

atingindo valores superiores à de outros substratos, como 70 % em esgoto municipal 

(Zhao & Viraraghavan,  2004) e 58,6 % para a macroalga  Ulva (Briand & Morand, 

1997). Este resultado pode ser atribuído principalmente ao baixo teor de cinzas na 

biomassa de Spirulina LEB-18 (Tabela 5), à ausência de parede celulósica (Tomaselli, 

1997)  e  compostos  orgânicos  de  difícil  degradação  como  lignina,  aromáticos, 

organoclorados, entre outros, presentes em outras matérias primas (Kusçu & Sponza, 
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2006; Angelidaki & Ahring, 2000), inclusive em biomassa algal (Chen & Oswald, 1998; 

Briand & Morand, 1997) e microalgal (Grossi et al., 2001).
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Figura 2 – Biomassa na alimentação e no efluente do biorreator anaeróbio e volume 

de gás produzido diariamente. Biomassa na alimentação (-), no efluente (•); e 

produção de gás (ο).

Composição do gás

Com o aumento na concentração de biomassa alimentada, a concentração 

de  biometano  no  gás  aumentou  enquanto  a  concentração  de  dióxido  de  carbono 

diminuiu (Tabela 2).  As concentrações de biometano no gás foram superiores aos 

encontrados em gás de outros substratos,  como 65 – 70 % em esgoto doméstico 

(Gallert et al., 2003) e 43 – 61 % em dejetos bovinos (Alvarez et al., 2006).

As concentrações de CO2 no gás podem ser atribuídas à atividade das 

bactérias  metanogênicas  hidrogenotróficas,  que  convertem CO2 e  H2 em CH4 e  à 

dissolução do CO2 que gera alcalinidade no meio anaeróbio (Tabela 3).
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A concentração de ácido sulfídrico (H2S) no gás não apresentou relação 

com a concentração de  Spirulina LEB-18  na  alimentação,  mantendo-se  abaixo  de 

valores  encontrados  na  produção  de  biogás  a  partir  de  outros  substratos,  como 

dejetos suínos (0,2 – 0,3 %, Feng et al., 2008). O teor de H2S no gás depende da 

presença  de  compostos  com  enxofre  no  substrato  e  da  atividade  das  bactérias 

redutoras de sulfato (SO4
2-), que o transformam em sulfeto (S2-). A produção de sulfeto 

é  mais  favorável  energeticamente  que  a  produção  de  metano,  e  por  esta  razão 

compete com a formação do combustível (Zehnder, 1988).

Tabela 2 – Composição do gás produzido a partir de biomassa de Spirulina LEB-18.
Componente Concentração (% v/v)

E3,6 E5,4 E7,2
CH4 67,92 76,17 77,67
CO2 31,91 23,67 22,27
H2S 0,12 0,17 0,05
H2 0,05 0,00 0,01

O enxofre das microalgas do gênero Spirulina está presente como sulfeto 

(S2-)  nos  aminoácidos  metionina,  cistina  e  cisteína,  e  nas  vitaminas;  o  enxofre  é 

encontrado na forma oxidada, como sulfito (SO3
2-) na fração sulfolipídica, representada 

pelos sulfoquinovosil diglicerídios (SQDG), sendo passível de redução pelas bactérias 

redutoras de sulfato (Cohen, 1997; Falquet, 1997). Comparada a outras biomassas, a 

baixa concentração de enxofre da  Spirulina (0,44 %) e a forma reduzida em que se 

encontra  em suas biomoléculas  é  um aspecto  favorável  para  sua utilização  como 

substrato para o bioprocesso anaeróbio. A macroalga Ulva, que contém de 2,8 a 4,4 % 

de enxofre na biomassa, produziu biogás com 2 % de H2S (Briand & Morand, 1997).

Como o hidrogênio é um intermediário na produção do metano, a maior 

concentração de hidrogênio atingida no ensaio E3,6 e a queda nos ensaios E5,4 e 

E7,2  (Tabela  2)  indica  que  as  etapas  de  hidrólise  e  fermentação,  acidogênese  e 

metanogênese,  ocorreram  sem  acúmulo  de  intermediários.  Concentrações  de 

hidrogênio de 0,006 a 0,02 % são relatadas no biogás de diversas origens (Harper & 

Pohland, 1986).

Conversão de biomassa a biometano
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A  conversão  de  biomassa  a  biometano  (YCH4/Sp,  Tabela  3)  foi 

estatisticamente  igual  (p  =  0,56)  nos  ensaios  E3,6  e  E5,4  e  aumentou  no  E7,2, 

atingindo 0,31 g.g-1. Segundo a equação proposta por Briand & Morand (1997), que 

relaciona  a  composição  química  do  substrato  e  a  produção  máxima  teórica  de 

biometano, a biomassa de Spirulina LEB-18 teria conversão de sólidos em biometano 

de 0,38 L.g-1. No entanto, expressando-se a conversão YCH4/Sp em volume nas CNTP, 

as conversões correspondem a 0,26; 0,30 e 0,43 L.g-1.

Segundo  Briand  &  Morand  (1997),  as  macroalgas  Ulva,  Palmaria, 

Porphyra,  Fucus,  Enteromorpha e  Himanthalia apresentaram valores de 0,25 a 0,37 

L.g-1,  sendo as algas da espécie  Laminaria aquelas com melhores resultados.  São 

encontradas conversões de biomassa volátil  em biometano de 0,20 L.g-1 para  Ulva 

(Briand & Morand, 1997); 0,186 – 0,222 L.g-1 para resíduos sólidos municipais (Jaffrin 

et al., 2003) e 0,208 – 0,267 L.g-1 para dejetos bovinos (Amon et al., 2007).

Fatores físico-químicos do meio anaeróbio - pH e alcalinidade

O pH foi  igual  (p  >  0,36)  nos  ensaios  E3,6;  E5,4  e  E7,2  (Tabela  3)  e 

manteve-se dentro  do intervalo  ótimo (6,8  -  7,5)  para  as bactérias  metanogênicas 

(Omer & Fadalla, 2003). Até mesmo considerando o período completo do ensaio, e 

não só o período de produção estável de gás, esses valores são 7,21 ± 0,15; 7,23 ± 

0,09 e  7,33  ± 0,11,  indicando  também pequena  variação dentro  destas condições 

experimentais.

A combinação dos valores de pH e alcalinidade nos ensaios E3,6, E5,4 e 

E7,2 indicam que a biomassa de  Spirulina LEB-18 proporciona condições favoráveis 

para  a  bactérias  participantes  de  todas  as  etapas  envolvidas  na  produção  do 

biometano. O equilíbrio na atividade da população microbiana no sistema anaeróbio 

pode  ser  atribuído  à  composição  da  biomassa  de  Spirulina LEB-18.  A  biomassa 

apresenta  os  macroelementos  necessários  ao  crescimento  das  bactérias,  como 

carbono,  nitrogênio,  fósforo e minerais,  como cálcio,  magnésio,  ferro,  zinco,  cobre, 

cromo, manganês e potássio. Além disso, a biomassa contém vitaminas somando-se à 

ausência de compostos tóxicos (Tokosoglu & Unal, 2003; Belay, 1997; Falquet, 1997).

Tabela 3 – pH, alcalinidade, nitrogênio amoniacal (N-NH4), decomposição da biomassa 
e  conversão  de  biomassa  a  biometano  (YCH4/Sp)  obtidos  durante  a  produção  de 
biometano a partir de Spirulina LEB-18
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Ensaio pH Alcalinidade
(mg.L-1 CaCO3)

N-NH4

(mg.L-1)

Decomposição 
da biomassa

(%)

YCH4/Sp

(g.g-1)

E3,6 7,15±0,15a 1138,25±59,43 388,27±39,03 63,88±7,16a 0,19±0,03a

E5,4 7,16±0,06a 1860,97±174,42 544,93±48,93 71,21±4,65b 0,22±0,03a

E7,2 7,21±0,12a 2429,76±93,68 669,44±71,02 76,98±3,45c 0,31±0,03b

Letras iguais dentro de cada coluna referem-se a médias estatisticamente iguais (p > 
0,05);  N-NH4:  nitrogênio  amoniacal;  YCH4/Sp:  fator  de  conversão  de  biomassa  em 
biometano.

Decomposição de proteínas, lipídios e carboidratos na produção de biometano 
utilizando Spirulina LEB-18

A Tabela  4  apresenta  a  composição  química  da biomassa  de  Spirulina 

LEB-18 utilizada para a produção de biometano. A decomposição de proteínas (Figura 

3) atingiu o valor máximo (p < 0,05) no ensaio E3,6 (95,22 ± 0,86 %) e diminuiu com o 

aumento da concentração de alimentação,  atingindo  valores  iguais  (p  =  0,71)  nos 

ensaios E5,4 (87,00 ± 2,53 %) e E7,2 (85,62 ± 2,16 %).

Tabela 4 – Caracterização da biomassa de Spirulina LEB-18 utilizada na produção de 
biometano

Componente g/100g
Proteínas 53,26 ± 8,31

Carboidratos 31,60 ± 10,73
Lipídios 8,01 ± 2,39
Cinzas 7,13 ± 0,27

Na biomassa de Spirulina o nitrogênio orgânico está principalmente sob a 

forma de  proteínas,  que  podem alcançar  74  % da  composição  química  da  célula 

(Cohen, 1997) e uma pequena fração, de 4 a 6 %, como ácidos nucléicos (Falquet, 

1997). O maior inconveniente na produção de biometano a partir de substratos de alto 

teor  protéico  é  a  concentração  de  nitrogênio  amoniacal  gerada  na  decomposição 

anaeróbia dessas biomoléculas (Ramsay & Pullammanappallil, 2001).
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A concentração de nitrogênio amoniacal aumentou (Tabela 3) a partir do 

ensaio E3,6 até o E7,2, porém sem atingir valores inibitórios à produção de biometano. 

O nitrogênio  amoniacal  é  a  soma dos compostos  nitrogenados  que  participam do 

equilíbrio  NH4
+ ↔ NH3 +  H+.  A  amônia  é  a  espécie  de  maior  toxicidade  para  as 

bactérias metanogênicas (Gallert et al., 1998) e pode ser obtida através da equação 

NH3 = 1,13.10-9 ([NH4
+] / [H+]) (Martinelle & Häggström, 1997; McCarty & McKinney, 

1961). Foram obtidos 6,20; 8,80 e 12,28 mg.L-1 de NH3 nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2, 

respectivamente.
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Figura 3 – Decomposição de proteínas, lipídios e carboidratos na digestão anaeróbia 

de Spirulina LEB-18 para a produção de biometano. Proteínas (); lipídios (); 

carboidratos (). Os desvios padrão das decomposições médias são apresentados 

sobre cada barra.

A  concentração  de  NH3 inibitória  aos  microrganismos  anaeróbios  está 

entre 30 e 60 mg.L-1 (Parkin & Owen, 1986),  no entanto, esse valor  é variável em 

função da adaptação dos  microrganismos  a  concentrações  crescentes  de amônia. 

McCarty & McKinney (1961) relatam inibição em 150 mg.L-1 de NH3, o que, no pH em 

que foi realizada a digestão anaeróbia de Spirulina LEB-18, corresponde a cerca de 

10.000 mg.L-1 de nitrogênio amoniacal.
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A decomposição de lipídios (Figura 3) apresentou diferença (p < 0,05) nos 

ensaios E3,6 (89,30 ± 1,93 %); E5,4 (94,14 ± 1,13 %) e E7,2 (84,68 ± 2,30 %), porém 

com valores próximos. Poucos trabalhos abordam separadamente a decomposição de 

lipídios,  proteínas  e  carboidratos  na  digestão  anaeróbia,  uma  vez  que  estes 

componentes são normalmente determinados em conjunto,  como matéria orgânica. 

São relatadas constantes de hidrólise decrescentes para carboidratos (0,025 – 0,200 

d-1), proteínas (0,015 – 0,075 d-1) e lipídios (0,005 – 0,010 d-1), sendo os lipídios de 

mais difícil hidrólise (Nopharatana et al., 2003; Christ et al., 1999). Após hidrolisados, 

os lipídios fornecem a maior conversão de biomassa a metano, segundo a equação de 

Buswell, que apresenta a estequiometria da degradação anaeróbia (Buswell & Neave 

1930, citado por Angelidaki & Sanders, 2004).

Biswas et al. (2006) relatam conversão de biomassa em biometano de 0,94 

L.g-1 na digestão anaeróbia de óleo vegetal (Chynowet et al., 1993). Nesse aspecto, 

destaca-se a possibilidade de manipulação do teor lipídico da microalga Spirulina que 

é influenciado por fatores físico-químicos e nutricionais do cultivo, podendo atingir 21,4 

%  com  adição  de  uréia  ao  meio  (Danesi  et  al.,  2002);  21,8  %  em  meio  com 

concentração reduzida de nitrato (KNO3 0,1 %, Piorreck et al.,  1984) e 28,6 % em 

incidência luminosa de 66 µmol.m-2.s-1 (Olguín et al., 2001).

A decomposição de carboidratos da biomassa de Spirulina LEB-18 (Figura 

3) foi menor que a dos demais componentes, atingindo 51,21 ± 8,71 % e 76,88 ± 4,49 

% nos ensaios E3,6 e E5,4, respectivamente. No ensaio E7,2, não houve diferença (p 

> 0,05) entre a decomposição de carboidratos, lipídios e proteínas.

Os altos  valores de decomposição encontrados indicam a eficiência  da 

etapa de hidrólise dos componentes da biomassa de Spirulina LEB-18 no bioprocesso 

anaeróbio.

Efeito da agitação na produção de biometano a partir de Spirulina LEB-18

A decomposição da fração sólida da biomassa foi igual nos sistemas com 

agitação  intermitente  ou  contínua,  bem  como  a  decomposição  de  proteínas  e 

carboidratos. A decomposição de lipídios foi 3,6 % maior no sistema com agitação 

contínua (Tabela 5).
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Duas hipóteses são feitas acerca do mecanismo de hidrólise na digestão 

anaeróbia: Segundo a primeira, os microrganismos secretam enzimas extracelulares 

para o meio líquido, onde estas são adsorvidas sobre uma partícula ou reagem com 

um substrato solúvel (Jain et al., 1992 citado por Vavilin et al., 2008). De acordo com a 

segunda hipótese, os microrganismos se aderem a uma partícula e produzem enzimas 

hidrolíticas para consumir o produto solúvel da hidrólise (Vavilin et al., 1996, citado por 

Vavilin et al., 2008). A agitação aumenta o contato entre o substrato e a enzima ou 

entre o substrato e o microrganismo, influenciando na etapa de hidrólise.

Tabela  5  –  Respostas  avaliadas  na  produção  de  biometano  a  partir  de  Spirulina 
LEB-18 sob agitação intermitente e contínua.

Determinação Agitação 
intermitente

Agitação
contínua p*

Decomposição da biomassa (%) 76,86 ± 3,45 78,70 ± 3,98 0,1497
YCH4/Sp (g.g-1) 0,31 ± 0,03 0,24 ± 0,04 <0,0001
Alcalinidade (mg.L-1 CaCO3) 2429,76 ± 93,68 3019,26 ± 242,05 0,0001
pH 7,21 ± 0,12 7,53 ± 0,11 0,0001
N-NH4 (mg.L-1) 669,44 ± 71,02 726,43 ± 96,54 0,0411
Decomposição de proteínas (%) 85,62 ± 2,16 84,01 ± 3,15 0,4526
Decomposição de lipídios (%) 84,68 ± 2,30 88,71 ± 2,22 0,0001
Decomposição de carboidratos (%) 84,84 ± 2,28 83,99 ± 3,15 0,9937
Composição do gás (% v/v)
CH4 77,67 89,38 ± 3,64 **
CO2 22,27 10,59 ± 3,65 **
H2 0,05 0,02 ± 0,02 **
H2S 0,01 <0,01 **

*p = nível  de significância estatística.  p > 0,05 indica médias iguais  com 95 % de 
confiança.  **análises  sem  réplicas.  N-NH4:  nitrogênio  amoniacal;  YCH4/Sp:  fator  de 
conversão de biomassa em biometano.

As mesmas decomposições de sólidos encontradas nos dois sistemas de 

agitação testados podem ser explicadas devido à ausência de compostos de difícil 

hidrólise na biomassa de Spirulina LEB-18. Uma vez hidrolisada a matéria orgânica, os 

grânulos a processam nas camadas internas até a metanogênese, de modo que cada 

grânulo  constitui  um microprocesso de decomposição da biomassa e produção do 

biometano.  Além  disso,  a  agitação  pode  causar  a  diminuição  do  tamanho  ou  a 

destruição dos grânulos metanogênicos (Ong et al., 2002; Stroot et al., 2001).

Agitação de 2 minutos a cada dia em biorreator CSTR com alimentação 

semicontínua  resultou  em  uma  etapa  lenta  de  hidrólise,  comparada  à  agitação 
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contínua,  sem afetar  os resultados das próximas etapas do bioprocesso anaeróbio 

(Stroot et al., 2001).

A maior  concentração de nitrogênio  amoniacal  (Tabela  5)  foi  obtida  no 

sistema com agitação contínua. No entanto, a decomposição de proteínas foi igual em 

ambos sistemas de agitação. Este resultado indica que embora a amônia seja gerada 

na decomposição de proteínas, sua concentração no meio líquido não é diretamente 

proporcional  à decomposição de proteínas.  Nitrogênio amoniacal  pode ser também 

consumido para o crescimento da biomassa anaeróbia (Kettunen et  al.,  1996).  Os 

valores  de pH nos sistemas de agitação  intermitente  e  contínua (Tabela  5)  foram 

diferentes,  conduzindo  a  concentrações  de  amônia  na  forma  não  ionizada  de 

respectivamente 12 e 28 mg.L-1.

As maiores conversões de biomassa de  Spirulina LEB-18 em biometano 

(YCH4/Sp) foram obtidas no sistema de agitação intermitente (Tabela 5). No entanto, não 

é  possível  afirmar  que  este  resultado  deve-se  ao  efeito  da  agitação  diretamente, 

podendo  estar  relacionado  à  agitação  através  de  outros  fatores,  como o  pH  e  a 

concentração de amônia presentes em cada sistema de agitação testado.

Os  efeitos  da  intensidade  e  frequência  de  agitação  na  produção  do 

biocombustível  variam de acordo com o substrato utilizado.  Kaparaju  et  al.  (2008) 

estudaram o efeito da agitação contínua,  intermitente (2h antes da alimentação)  e 

mínima (10 min. antes da alimentação). A produção de biometano foi 1,3 % maior no 

sistema com agitação intermitente, e 12,5 % maior no sistema com agitação mínima 

comparada àquela obtida em sistema com agitação contínua. 

A maior alcalinidade observada no sistema de agitação contínua (Tabela 5) 

ocorre devido à dissolução do CO2 na fase aquosa, favorecida pela agitação (Kapdi et 

al., 2005). Assim, a concentração de CO2 no gás se reduz, contribuindo para o alto 

teor de metano obtido. As concentrações de H2S e H2 mantiveram-se em até 0,05 % e 

0,01 %, respectivamente, independente do sistema de agitação.

Efeito do aumento na concentração de alimentação na produção de biometano a 
partir de Spirulina LEB-18

As decomposições  de  biomassa  foram menores  e  apresentaram maior 

variação ao longo dos ensaios com aumento na concentração de alimentação (Tabela 
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6)  comparados  aos  ensaios  E5,4  e  E7,2,  que  não  tiveram  aumento  abrupto  na 

concentração de alimentação (Tabela 3).

O  aumento  na  concentração  de  biometano  no  gás  (Tabela  7)  ocorreu 

devido ao baixo teor de CO2 presente na fase gasosa (Tabela 7),  comparado aos 

demais  ensaios.  Este  resultado  pode  ser  atribuído  à  dissolução  do  CO2 no  meio 

líquido, que gerou a alcalinidade observada (Tabela 6). Assim, o gás produzido com 

aumento na concentração de alimentação de Spirulina LEB-18 apresentou as maiores 

concentrações  de  biometano  (Tabela  7).  No  entanto  as  conversões  de  biomassa 

microalgal à biometano (YCH4/Sp) foram reduzidas (Tabela 6).

Tabela 6 – pH, alcalinidade, nitrogênio amoniacal (N-NH4), decomposição da biomassa 
e conversão de biomassa a biometano (YCH4/Sp) obtidos com aumento na concentração 
de alimentação de Spirulina LEB-18 para produção de biometano

Ensaio pH Alcalinidade
(mg.L-1 CaCO3)

N-NH4

(mg.L-1)

Decomposição
da biomassa

(%)

YCH4/Sp

(g.g-1)

E20 7,56±0,11 5433,24±385,74 1570,54±69,05 69,91±8,71 0,17±0,03

E50 7,00±0,06 8235,23±1263,16 2541,74±75,73 65,14±5,79 0,02±0,00

N-NH4: nitrogênio amoniacal; YCH4/Sp: fator de conversão de biomassa em biometano.

Os valores de pH e alcalinidade indicam que estes valores de conversão 

da  biomassa  em  biometano  não  ocorreram  devido  à  inibição  da  atividade 

metanogênica pelo acúmulo de ácidos voláteis, uma vez que não houve queda no pH 

do meio nem da alcalinidade ao longo do processo. Os resultados encontrados podem 

ser atribuídos ao efeito inibitório do nitrogênio amoniacal (Tabela 6) que conduziu a 

concentrações  de  amônia  de  aproximadamente  79  mg.L-1 e  27  mg.L-1, 

respectivamente nos ensaios com aumento na concentração de alimentação para 20 

g.L-1 e  50 g.L-1.

Aumento no pH (de 7,2 para 8,2) e do conteúdo de metano no gás em 

função da alcalinidade  foi  também verificado nos  trabalhos  de Feng  et  al.  (2008). 

Resultados opostos foram encontrados por Lane et al. (1979) na digestão anaeróbia 

de  resíduos  de  frutas  e  vegetais.  Ao  provocar  aumento  na  concentração  de 
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alimentação esses autores obtiveram queda no pH e na conversão do substrato a 

metano, além de um aumento no conteúdo de CO2 no gás, indicando inibição das 

bactérias metanogênicas, provavelmente devido ao acúmulo de ácidos voláteis.

As concentrações de H2S no gás produzido com aumento na concentração 

de alimentação foram menores que 0,01 %. A concentração de H2 no ensaio E20, com 

aumento na concentração de alimentação para 20 g.L-1 de Spirulina LEB-18, variou de 

indetectável  em  algumas  amostras  a  até  0,08  %  em  outras,  resultando  em  uma 

concentração média de 0,03 % (Tabela 7). 

Tabela  7  –  Composição  do  gás  produzido  com  aumento  na  concentração  de 
alimentação de Spirulina LEB-18.

Componente  Concentração (% v/v)
E20 E50

CH4 90,61 ± 0,53 89,86 ± 2,51
CO2 7,07 ± 0,48 2,27 ± 0,98
H2S <0,01 <0,01
H2 0,03 ± 0,04 5,09 ± 1,15

A  concentração  de  hidrogênio  no  gás,  obtida  com  aumento  na 

concentração de 50 g.L-1 de Spirulina LEB-18, atingiu 5,09 %. Este resultado merece 

atenção,  uma  vez  que  abre  a  possibilidade  de  explorar  a  digestão  anaeróbia  da 

biomassa de  Spirulina LEB-18 para a produção de bio-hidrogênio, como vem sendo 

testado para outras biomassas residuais (Yang et al., 2007; Vijayaraghavan & Ahmad, 

2006; Van Ginkel et al., 2005).

5.1.5 Conclusão

A biomassa de Spirulina LEB-18 pode ser utilizada como substrato único 

para  a  produção  de  biometano  sem  a  complementação  do  meio  com  nutrientes, 

constituindo uma promissora fonte para a produção do biocombustível.

A digestão anaeróbia da biomassa de Spirulina LEB-18 em concentrações 

de até 7,2 g.L-1 resultou em um bioprocesso sem acúmulo de intermediários, indicando 

o equilíbrio das populações e da atividade microbiana, além de pH (7,15 – 7,21) e 

nitrogênio  amoniacal  (388,27  –  669,44  mg.L-1)  dentro  de  níveis  seguros  para  as 

bactérias anaeróbias. Foi produzido gás com até 77,67 % de biometano, a partir da 
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decomposição de até 76,98 % da biomassa alimentada, com conversão de biomassa 

em biometano (0,31 g.g-1) superior a de substratos convencionais utilizados para a 

produção do biocombustível.

Agitação  contínua  não  foi  necessária  para  a  obtenção  dos  melhores 

resultados na produção de biometano com  Spirulina LEB-18, e quando empregada 

forneceu 89,38 % de biometano no gás,  mas reduziu a conversão de biomassa a 

biometano em 22,6 % comparado aos resultados obtidos com agitação intermitente. O 

aumento na concentração de alimentação para 20 e 50 g.L-1 no processo com inóculo 

adaptado a 7,2 g.L-1 de  Spirulina LEB-18 resultou em queda na decomposição da 

biomassa, cuja média não ultrapassou 70 %, e conversões de biomassa a biometano 

de 0,17 e 0,02 g.g-1, respectivamente.
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auxílio financeiro para a realização deste trabalho.
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CULTIVO DE Spirulina NO EXTREMO SUL DO BRASIL E CONVERSÃO DO 

CARBONO DA BIOMASSA EM BIOMETANO

5.2.1 Resumo

O carbono na forma de CO2 é o gás de efeito estufa lançado em maior quantidade na 
atmosfera, devido à sua origem na combustão de compostos orgânicos. Microalgas 
convertem carbono inorgânico, inclusive CO2, em biomassa através da fotossíntese. A 
microalga  Spirulina consome  carbono  inorgânico  e  sua  biomassa  apresenta 
características adequadas para produção de biometano. O objetivo deste trabalho foi 
estudar a produção de biomassa de Spirulina no extremo sul do Brasil e a conversão 
do carbono da biomassa a biometano. Spirulina LEB-18 foi cultivada em biorreatores 
raceway, cobertos por uma estufa de filme transparente no extremo sul do Brasil. A 
biomassa foi  coletada e usada como substrato para a produção de biometano em 
biorreator anaeróbio. A produtividade da biomassa foi 6,63 g.m-2.d-1 com 46,65 % de 
carbono. Através do bioprocesso anaeróbio 49,7 ± 4,6 % do carbono da biomassa 
alimentada ao biorreator anaeróbio foi convertido a CH4.  O conteúdo energético do 
biometano produzido representou 83,17 % do poder calorífico da biomassa.

Palavras – chave: biocombustível, biometano, carbono, Spirulina

CULTURE OF Spirulina IN THE EXTREME SOUTH OF BRAZIL AND CONVERSION 
OF CARBON FROM BIOMASS TO BIOMETHANE

Abstract

Carbon in the form of CO2 is the main greenhouse effect gas emitted to atmosphere 
because its generated in burning of organic compounds. Microalgae convert inorganic 
carbon, include CO2, to biomass by photosynthesis. Microalga Spirulina use inorganic 
carbon and its biomass is suitable to biomethane production. The aim of this work was 
to  study  the  biomass  cultivation  in  the  extreme  south  of  Brazil  and  the  carbon 
conversion to biomethane. Spirulina LEB-18 grew in open raceway ponds covered by a 
greenhouse.  The  biomass  was  collected  and  used  as  substrate  to  biomethane 
production in anaerobic bioreactor. Biomass yield was 6.63 g.m-2.d-1 with 46.65 % of 
carbon. Through anaerobic bioprocess 49.7 ± 4.6 % of carbon from  Spirulina fed to 
anaerobic  bioreactor  was  converted  in  CH4.  The  energetic  content  of  produced 
biomethane was 83.17 % of biomass combustion heat.

Key words: biofuel, biomethane, carbon, Spirulina.
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5.2.2 Introdução

O aquecimento global causado pelo efeito estufa e a iminente escassez 

dos  combustíveis  fósseis  geram  a  necessidade  de  tecnologias  para  mitigação  de 

gases e o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, que sejam produzidas e 

consumidas sem agressão ao meio ambiente.

O gás de efeito estufa lançado em maior quantidade é o CO2 e embora 

diversas  tecnologias  para  sua  mitigação  venham  sendo  desenvolvidas,  a 

transformação  de  CO2 em  combustível  e  a  utilização  desse  combustível  em 

substituição a um de origem fóssil completa a efetiva redução do efeito estufa.

Microalgas  são  microrganismos  fotossintéticos  que  podem  utilizar  CO2, 

inclusive da queima de combustíveis fósseis, para o crescimento, com velocidades de 

fixação e de crescimento maiores que vegetais superiores (Henrikson, 1994). O cultivo 

de microalgas não demanda grandes áreas de terra e pode ocupar áreas impróprias 

para a agricultura, não competindo com a produção de alimentos (Nonhebel, 2005).

Enquanto  alguns  biocombustíveis  como  bioetanol  e  biodiesel  são 

produzidos, respectivamente, a partir de carboidratos e lipídios, biometano é produzido 

através de um bioprocesso onde toda a fração orgânica da biomassa é utilizada. A 

digestão anaeróbia, comparada aos processos de produção desses biocombustíveis, é 

operacionalmente mais simples e dispensa a secagem e o pré-tratamento químico da 

matéria-prima, com menor gasto energético e menor geração de resíduos (Parawira et 

al., 2008; Gray et al., 2006; Gerpen, 2005). No entanto, a maioria das instalações de 

digestão  anaeróbia  foi  projetada  para  tratamento  de  efluentes  agroindustriais  ou 

resíduos  sólidos  municipais  (Linke,  2006),  com  o  objetivo  principal  de  atender  a 

exigências legais para o descarte do efluente em corpos hídricos, sendo o biometano 

um produto secundário.

A  Spirulina é uma microalga que reúne as características de capacidade 

de mitigação do CO2 de gases de combustão (Morais & Costa, 2007), fácil colheita 

devido ao tamanho dos filamentos e ausência de parede celulósica (Vonshak, 1997), o 

que diminui a resistência à hidrólise biológica, tornando os componentes intracelulares 

mais  facilmente  degradáveis.  A  biomassa  pode  ser  queimada  para  a  geração  de 

energia, no entanto a produção de biometano reduz a emissão de compostos tóxicos 
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ao meio ambiente, e fornece o biocombustível em uma forma mais apropriada para a 

geração de energia usando tecnologias já existentes.

Associando  estas  possibilidades,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a 

produção de biomassa de Spirulina LEB-18 no extremo sul do Brasil e a conversão do 

carbono a biometano.

5.2.3 Material e Métodos

Produção de biomassa

A  biomassa  de  Spirulina  LEB-18  foi  produzida  na  Unidade  Piloto  de 

Produção  de Microalgas  pertencente  ao Laboratório  de Engenharia  Bioquímica  da 

FURG no extremo sul do Brasil (33°30´S, 53°08´W).

Foi utilizada a microalga  Spirulina LEB-18, mantida e cultivada em meio 

Zarrouk (Zarrouk, 1966) preparado com água da Lagoa Mangueira (Costa et al., 2002).

A produção de biomassa foi realizada em biorreator raceway semicontínuo 

de 15 m3, coberto por uma estufa de filme transparente com proteção UV (Zanatta 

Florestal, FT AUV – 150, Brasil). A agitação foi realizada por pás rotativas a 17 rpm. A 

concentração inicial  de biomassa em cada ciclo  foi  0,7 g.L-1.  Ao atingir  1,0 g.L-1 a 

biomassa foi recuperada por filtração (200 mesh) e o meio de cultivo filtrado retornou 

ao biorreator. Os cultivos foram mantidos durante 32 dias.

Diariamente foram determinados a concentração de biomassa de Spirulina 

LEB-18  pela  medida  da  densidade  óptica  a  670  nm  (Costa  et  al.,  2002)  em 

espectrofotômetro  (FEMTO,  700  Plus,  Brasil),  o  pH com medidor  digital  (QUIMIS, 

Q400H, Brasil)  e as temperaturas máxima e mínima do ar  no interior  da estufa. A 

biomassa produzida foi seca a 40 °C para caracterização quanto ao teor de proteínas, 

umidade e cinzas segundo metodologia oficial (AOAC, 2000) e lipídeos pelo método 

de Folch (Folch et al., 1957). Carboidratos foram calculados por diferença. O conteúdo 

de  carbono  e  nitrogênio  elementar  na  biomassa  foi  determinado  em  analisador 

elementar  (Perkin  Elmer  2400,  USA)  utilizando  como padrão  acetanilida.  O  poder 

calorífico da biomassa foi determinado em calorímetro adiabático (Parr, 1108, USA).
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A produtividade da biomassa de  Spirulina  LEB-18 (P, g.L-1.d-1) foi obtida 

segundo a equação P = (Xt – X0)/(t – t0), onde Xt é a concentração de biomassa (g.L-1) 

no tempo t (d), e X0 a concentração de biomassa (g.L-1) no tempo t0 (d) que representa 

o início de cada ciclo (Schmidell et al., 2001).

Produção de biometano

Como inóculo  para  a  produção  de biometano foi  utilizado  1  L  de uma 

cultura mista de microrganismos anaeróbios com 85,3 g.L-1  de sólidos voláteis. Este 

inóculo  foi  proveniente  de  um  biorreator  RAFA  (Reator  Anaeróbio  de  Fluxo 

Ascendente) utilizado no tratamento de água de parboilização de arroz e adaptado à 

biomassa microalgal.

A  produção  de  biometano  foi  realizada  em  biorreator  anaeróbio  com 

volume útil  de 10 L,  em modo descontínuo alimentado repetitivo (Schmidell  et  al., 

2001)  e  mantido  a  35  °C.  Diariamente,  o  biorreator  foi  alimentado  com  1  L  de 

suspensão de biomassa de  Spirulina LEB-18,  e  homogeneizado a  cada hora,  nas 

primeiras 8 h após alimentação, sendo mantido em repouso nas 16 h seguintes, para 

decantação dos sólidos e posterior retirada de 1 L do líquido sobrenadante. Após a 

produção de biogás atingir valor estável (26 dias), o biorreator foi mantido por 74 dias, 

totalizando 100 dias de operação.

O substrato utilizado  para a obtenção de biometano foi  a  biomassa de 

Spirulina LEB-18 produzida, após ser recolhida por filtração e lavada com água potável 

para a remoção de sais do meio de cultivo. A concentração de  Spirulina LEB-18 na 

alimentação do biorreator anaeróbio foi 7,2 g.L-1.

O volume de gás produzido foi medido diariamente em um gasômetro de 

frasco  invertido (Santana,  2002)  e  a  composição  do  gás  (CH4,  CO2,  H2S,  H2)  foi 

determinada por cromatografia gasosa. A cada 3,5 dias foram coletadas amostras da 

alimentação,  do  sobrenadante  e  do  meio  homogeneizado  no  biorreator,  para 

determinação  de sólidos  totais  e  voláteis,  pH e  alcalinidade,  segundo metodologia 

oficial (APHA, 1998) e nitrogênio amoniacal pelo método de Nessler. Após estabilizar a 

produção  de  gás,  foram  determinadas  as  concentrações  de  carbono  e  nitrogênio 

elementar nessas amostras secas a 40 °C durante 48 h.
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A recuperação energética (Samson & LeDuy, 1986), definida como a razão 

entre  a energia  contida  no biometano produzido e a energia  contida  na biomassa 

alimentada ao biorreator foi calculada através da equação RE = 100 * (PCSCH4 * YCH4/Sp 

* PCSSp
-1

 ), onde PCSCH4 e PCSSp são, respectivamente, o poder calorífico superior do 

metano  e  da  biomassa  de  Spirulina LEB-18  desidratada,  e  YCH4/Sp é  o  fator  de 

conversão de biomassa em biometano

As  conversões  do  carbono  da  biomassa  de  Spirulina  LEB-18  em 

biometano (Y  C CH4/C Sp), dióxido de carbono (Y  C CO2/C Sp) e alcalinidade (Y  C HCO3-/C  Sp) 

foram determinados pelo balanço de massa para o carbono.

5.2.4 Resultados e Discussão

Durante  a  produção  de  biomassa  de  Spirulina LEB-18  (27/outubro  a 

28/novembro) a temperatura no interior da estufa oscilou entre 16 e 42 °C (Figura 1). A 

temperatura ótima para o crescimento de Spirulina está entre 30 e 38 °C e, de acordo 

com a espécie, há crescimento celular no intervalo de 12 °C a 43 °C (Belay, 1997; 

Tomaselli  et  al.,  1993).  No extremo sul  do  Brasil,  temperaturas compreendidas  no 

intervalo ótimo para o crescimento de Spirulina são registradas de novembro a abril, e 

níveis inferiores ocorrem nos demais meses (Andrade & Costa, 2008). A queda de 

temperatura durante a noite em cultivos sob condições ambientais naturais reduz a 

perda noturna de biomassa por respiração (Torzillo et  al.,  1991),  apresentando um 

efeito positivo nas produtividades da biomassa.

A  Figura  2  mostra  as  curvas  de  crescimento  da  microalga  Spirulina 

LEB-18. As produtividades foram, em média, 0,031 g.L-1.d-1. Em cultivos de Spirulina 

LEB-52 sob condições ambientais não controladas no extremo sul do Brasil é relatada 

produtividade de 0,094 g.L-1.d-1 e sob condições controladas (30 °C) são relatadas 

0,039 a 0,057 g.L-1.d-1 (Andrade & Costa, 2008).

Considerando a área superficial do cultivo, a produtividade foi, em média, 

6,63 g.m-2.d-1. A produtividade média de Spirulina LEB-18 no sul do Brasil durante um 

ano foi  21,59 g.m-2.d-1  (Morais  et  al.,  2009).  Em cultivos  no sul  da Espanha foram 

obtidos 15 g.m-2.d-1 sob condições ambientais  naturais  (Jiménez et  al.,  2003).  Sob 

condições ótimas de iluminação solar e temperatura, são esperadas produtividades de 

até  30  g.m-2.d-1,  enquanto  a  produção  comercial  de  Spirulina é  realizada  com 

produtividade de 10 g.m-2.d-1 (Pedroni et al., 2001).
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Mesmo sem controle adicional,  o pH do meio manteve-se entre 10,19 e 

10,58 (Figura 2). O valor ótimo para o crescimento da Spirulina está entre 9,5 e 10,5 

(Richmond  &  Grobbelaar,  1986).  Valores  menores  que  9,5  podem  facilitar  a 

contaminação dos cultivos com outras microalgas, como Chlorella, enquanto valores 

maiores de pH podem limitar o crescimento, devido à concentração de carbonatos e 

limitação de CO2 no meio de cultivo (Andrade et al., 2008; Binaghi et al., 2003).

Figura 1 – Temperaturas máximas e mínimas durante o cultivo da biomassa 

(27/outubro a 28/novembro). máximas () e mínimas ()

A Tabela  1  apresenta  a  composição  da  biomassa  de Spirulina  LEB-18 

produzida.  A  concentração  de  proteínas  é  uma  das  principais  particularidades  da 

biomassa desta microalga, sendo relatados valores de 68,03 – 70,76 % (Nagarkar et 

al., 2004), 47 % (Jiménez et al., 2004), 55 % (Premkumar et al., 2001), 55 – 70 % 

(Becker & Venkataraman, 1984). O aumento da temperatura nos cultivos de Spirulina 

provoca  aumento  na  concentração  de  proteínas  e  diminuição  na concentração  de 

carboidratos  (Torzillo  et  al.,  1991).  A  concentração  de  proteínas  da  biomassa  de 

Spirulina é maior que a de outros substratos utilizados para a produção de biometano, 

como esgoto doméstico, resíduos agroindustriais, efluentes de abatedouros de aves e 

efluentes da indústria de leite e derivados (García et al.,  2005; Salminen & Rintala, 

2002; Ramsay & Pullammanappallil, 2001).
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Figura 2 – Concentração de biomassa e pH do meio durante a produção de Spirulina 

LEB-18. Biomassa (); pH ().

A concentração de lipídios na biomassa de Spirulina (Tabela 1) está dentro 

do intervalo de 6-13 % registrado na literatura (Cohen, 1997) sendo, no entanto, maior 

que a de outros substratos utilizados para produção de biometano, como 2,7 % em 

dejetos  de frango,  0,7  % em soro  de leite  (Gelegenis  et  al.,  2007),  ou  3,5  % na 

macroalga Ulva (Briand & Morand, 1997).

Tabela 1 – Caracterização da biomassa seca de Spirulina LEB-18 produzida
Componente Valor

Proteínas (%) 60,38 ± 1,35
Carboidratos (%) 22,24 ± 1,84
Lipídios (%) 10,38 ± 0,78
Cinzas (%) 7,00 ± 0,97
Carbono (%) 46,65 ± 0,13
Nitrogênio (%) 10,67 ± 0,04
Poder calorífico (kJ.kg-1) 18.581,87 ± 68,40

O balanço  de massa no biorreator  anaeróbio  mostrou que 76,98 % da 

biomassa de Spirulina LEB-18 alimentada foi transformada no bioprocesso anaeróbio, 

equivalendo a 84,34 % da fração orgânica da biomassa microalgal (Tabela 2). Fatores 

como o tamanho da Spirulina, a ausência de parede celulósica (Vonshak, 1997) e seu 

teor de cinzas (Tabela 1) contribuem para a biodegradabilidade da biomassa. Entre 

outros  substratos  já  utilizados  para  a  produção  de  biometano,  as  macroalgas 
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Macrocystis,  Laminaria e  Ulva apresentam 60 %, 69 % e 70 % de sólidos voláteis, 

respectivamente (Briand & Morand, 1997; Chynoweth et al., 1987). Outros substratos, 

como  resíduos  de  frutas  e  vegetais  apresentam  86  -  92  %  de  sólidos  voláteis 

(Bouallagui et al., 2005); e excrementos de animais, 67 - 85 % (Alvarez et al., 2006).

A razão C:N (4,37 p/p)  da  biomassa de  Spirulina LEB-18 (Tabela 1)  é 

característica de biomassas com alto teor de proteínas. Baixas razões C:N podem 

dificultar  a  digestão  anaeróbia,  devido  às  concentrações  de  nitrogênio  amoniacal 

obtidas (Yen & Brune, 2007). Embora não exista um valor ótimo para a razão C:N, 

variando principalmente em função da adaptação das bactérias metanogênicas a altos 

níveis de amônia (Calli  et al., 2005), valores na faixa de 20 a 30 são considerados 

apropriados para a  digestão  anaeróbia  (Parkin  & Owen,  1986).  Outros  substratos, 

como resíduos sólidos municipais, têm razão C:N maior que 18. Vegetais, como milho, 

em torno de 40 (Amon et al., 2007) e resíduos de alimentos entre 15 e 36 (Kim et al., 

2008). Alguns autores têm estudado a adição de biomassa algal a outros substratos 

para corrigir a razão C:N (Yen & Brune, 2007).

Embora  a  hidrólise  das  proteínas  e  a  concentração  de  nitrogênio 

amoniacal  resultante  sejam  os  dois  principais  fatores  limitantes  da  produção  de 

biometano  a  partir  de  substratos  de alto  teor  protéico  (Salminen  &  Rintala,  2002; 

Alvarez  et  al.,  2000;  Gallert  et  al.,  1998)  a  concentração  de nitrogênio  amoniacal 

(Tabela  2)  manteve-se  em  669,44  ± 71,02 mg.L-1.  A  inibição  da  atividade 

metanogênica ocorre em concentrações de nitrogênio amoniacal variáveis em função 

da adaptação das bactérias anaeróbias,  no entanto,  em 1200 mg.L-1 de nitrogênio 

amoniacal  não é relatada inibição  nos trabalhos  de Alvarez  et  al.  (2000)  e Koster 

(1986).

A proporção entre biometano e CO2 (3,49, Tabela 2) no gás foi superior à 

encontrada na digestão de outros substratos, como esgotos municipais ou resíduos de 

alimentos, que produziram gás respectivamente com esta razão de 1,01 (Jaffrin et al., 

2003) e 2,57 (Kim et al., 2008). A concentração de H2S (Tabela 2) foi menor que a 

encontrada na digestão de outros substratos, como efluente municipal sintético, cujo 

gás apresentou 0,07 % de H2S (Tang et al., 2004). A presença de H2S é um importante 

fator para as posteriores operações de purificação, compressão e estocagem do gás, 

uma  vez  que  o  ácido  sulfídrico  pode  provocar  problemas  de  corrosão  em 

compressores e tubulações.



67

Tabela 2 – Resultados obtidos na digestão anaeróbia de Spirulina LEB-18.
Grandeza Valor

Biomassa transformada (%) 76,98 ± 3,45
Fração orgânica da biomassa transformada (%) 84,34 ± 2,88
Nitrogênio amoniacal (mg.L-1) 669,44 ± 71,02
pH 7,21 ± 0,12
Alcalinidade (mg.L-1 CaCO3) 2429,76 ± 93,68
Biogás (L.d-1) 3,75 ± 0,32
Biometano (%) 77,67
CO2 (%) 22,27
H2S (%) 0,01
H2 (%) 0,05
Produção de gás a partir da biomassa (m3.kg-1) 0,56

Na Tabela 3 é apresentado o conteúdo de carbono alimentado diariamente 

na biomassa de  Spirulina LEB-18 (CSp), as espécies químicas em que o carbono se 

transforma no bioprocesso anaeróbio e as conversões do carbono em CH4,  CO2 e 

alcalinidade resultantes dessas transformações. O biometano foi o principal produto 

obtido no processo.

Com relação ao carbono alimentado na biomassa, 49,7 % foi transformado 

em  CH4 e  14,3  %  em  CO2,  superando  resultados  obtidos  com  resíduos  sólidos 

municipais  (Sosnowski  et  al.,  2003),  onde  45,6  %  do  carbono  alimentado  foi 

transformado em biometano.

Tabela 3 – Formas e conversões do carbono na produção de biometano a partir de 
Spirulina LEB-18.

Carbono
 (g.d-1)

Conversões
(g.g-1)

C Sp 3,152 ± 0,172 - -
C CH4 gás 1,561 ± 0,136 Y C CH4/C Sp 0,497 ± 0,046
C CO2 gás 0,448 ± 0,039 Y C CO2/ C Sp 0,143 ± 0,013
C HCO3

- 0,579 ± 0,050 Y C HCO3-/C Sp 0,181 ± 0,021

Parte da alcalinidade do meio líquido (Tabela 2) é gerada pela dissolução 

do  CO2 produzido  na degradação  anaeróbia  da  biomassa  de  Spirulina LEB-18.  A 

presença do CO2 dissolvido estabelece o equilíbrio CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2-, 
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formando um sistema tamponado, de modo que o pH no meio anaeróbio manteve-se 

em 7,21 ± 0,12, intervalo ótimo para as bactérias metanogênicas (Alvarez et al., 2000). 

O  carbono  dissolvido  no  meio  líquido  anaeróbio  representa  18,1  %  do  carbono 

orgânico total na biomassa de Spirulina LEB-18 alimentada ao biorreator.

O  restante  de  carbono  alimentado  foi  transformado  em  biomassa 

anaeróbia no biorreator ou perdido como ácidos voláteis, que são intermediários na 

seqüência de reações e por isso presentes em baixa concentração.

No intervalo de pH presente no meio anaeróbio (Tabela 2), cerca de 95 % 

do  carbono  total  dissolvido  está  sob  a  forma  de  HCO3
-  (Carmouze,  1994), 

apresentando potencialidade de ser recuperado do efluente da produção de biometano 

como  fonte  de  carbono  para  o  crescimento  de  Spirulina LEB-18.  Embora  a 

concentração de HCO3
- nesse efluente seja menor que nos meios típicos de cultivo de 

Spirulina, como o meio Zarrouk (NaHCO3 16,8 g.L-1), está de acordo com os melhores 

resultados  encontrados  para  o  crescimento  da  microalga  (Andrade  et  al.,  2008; 

Reinehr & Costa, 2006), cujo custo de produção é principalmente composto pela fonte 

de  carbono  (Vonshak,  1997).  No  entanto,  para  utilizar  o  efluente  da  produção  de 

biometano no cultivo de Spirulina, outros estudos devem ser realizados, uma vez que 

o efluente pode conter substâncias tóxicas ao crescimento da microalga (Laliberté et 

al., 1997).

A  recuperação  de  energia  da  biomassa  como  biometano  foi  83,17  %. 

Embora o conteúdo energético do biometano produzido seja menor que aquele obtido 

na queima direta da biomassa,  o combustível  gasoso apresenta-se em uma forma 

física mais adequada que a biomassa sólida para utilização como combustível, além 

de ser possível sua compressão. A queima direta da biomassa pode lançar compostos 

tóxicos ao ambiente (Kadam, 2002).

Neste  cálculo  não  foram  consideradas  a  presença  de  umidade  na 

biomassa de  Spirulina LEB-18 alimentada ao biorreator  nem a presença de gases 

contaminantes do biometano. A operação de filtração para recuperação da microalga 

dos tanques de cultivo fornece biomassa com cerca de 90 % de umidade (dados não 

publicados), diminuindo o poder calorífico quando comparado ao da biomassa seca. 

Tratamentos biológicos em fase aquosa,  como a fermentação anaeróbia,  são mais 

adequados  que tratamentos térmicos,  como a combustão e  a  gaseificação  para a 
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recuperação  energética  a  partir  de  biomassas  de  alto  teor  de  umidade,  como  a 

biomassa microalgal ou resíduos de alimentos (Zhang et al., 2007).

5.2.5 Conclusão

Spirulina LEB-18 foi  produzida  no extremo sul  do  Brasil  sob condições 

ambientais naturais com produtividade (6,63 g.m-2.d-1)  próxima à obtida em cultivos 

comerciais da microalga. Embora o alto teor de proteínas (60,38 %), a utilização da 

biomassa  para  a  produção  de  biometano  proporcionou  a  operação  do  biorreator 

anaeróbio em valores de pH (7,21  ± 0,12) e nitrogênio amoniacal  (669,44  ± 71,02 

mg.L-1) dentro da faixa fisiológica ótima para as bactérias anaeróbias.

Através  do  bioprocesso  fotossintético  foram produzidos  3,1  g.m-2.d-1 de 

carbono  orgânico  na  biomassa,  a  partir  de  carbono  inorgânico  presente  como 

bicarbonato no meio de cultivo. No bioprocesso anaeróbio 49,7 % do carbono orgânico 

alimentado foi transformado em biometano, fornecendo gás com 77,67 % de CH4. O 

conteúdo energético do biometano produzido representou 83,17 % do poder calorífico 

da biomassa.
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PERDA QUÍMICA DE CARBONO E CINÉTICA DO CRESCIMENTO CELULAR EM 

CULTIVOS DE Spirulina

5.3.1 Resumo

Microrganismos fotossintéticos como microalgas representam uma alternativa para a 
mitigação das emissões de CO2 de origem fóssil. O suprimento de carbono é o maior 
componente de custos de produção em culturas de microalgas, sendo que os meios 
de cultivo típicos  apresentam este componente  em concentrações de cerca de 16 
g.L-1.  Com o objetivo  de melhorar  a  eficiência  de consumo de carbono inorgânico 
dissolvido  em  culturas  de  microalgas,  Spirulina  LEB-18 foi  cultivada  em  meios 
contendo concentrações de NaHCO3 variando de 2,8 a 100 g.L-1. Nos meios com a 
menor concentração de carbono inorgânico dissolvido (2,8 g.L-1 NaHCO3) ocorreram 
os maiores Xmáx (0,75 g.L-1), Pmáx (0,145 g.L-1.d-1), μmáx (0,254 d-1) e as menores perdas 
de carbono para a atmosfera (13,61 %). Em 50 g.L-1 de NaHCO3 o crescimento celular 
foi  inibido  e  a  perda  de  carbono  atingiu  38,73  %.  Assim,  fontes  alternativas  de 
carbono, que contêm o nutriente em menores concentrações que os meios de cultivo 
padrões, podem ser exploradas para o crescimento da Spirulina, com a possibilidade 
de fornecer resultados de crescimento maiores que os obtidos em meio padrão.

Palavras - chave: carbono, microalga, Spirulina LEB-18.

CHEMICAL CARBON LOSSES AND GROWTH KINETICS IN Spirulina CULTURES

Abstract

Photosynthetic microorganism cultures such as microalgae represent one  alternative 
for  fossil  CO2 emissions  mitigation.  Carbon supply  is  the  major  cost  component  in 
microalgal cultures, typical culture medium contain about 16 g.L-1

 of dissolved inorganic 
carbon. Aiming the dissolved inorganic carbon uptake efficiency enhance in microalgal 
cultures,  Spirulina  LEB-18 was  cultivated  in  mediums  containing  NaHCO3 

concentration  ranging  from  2.8  to  100  g.L-1.  In  the  medium  with  lower  dissolved 
inorganic  carbon  concentration  (2.8  g.L-1 NaHCO3)  were  attained  higher  Xmax (0.75 
g.L-1), Pmax (0.145 g.L-1.d-1),  μmax (0.254 d-1) and lower carbon losses (13.61 %). At 50 
g.L-1 of NaHCO3 cell  growth was inhibited and carbon losses reached 38.73 %. So, 
alternative  sources  of  carbon,  that  contain  the nutrient  at  lower  concentration  than 
standard  culture  medium,  should  be  exploited  to  the  Spirulina growth,  with  growth 
results better than one obtained in standard medium.

Key words: carbon, microalga, Spirulina LEB-18. 
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5.3.2 Introdução

Microalgas são microrganismos fotossintéticos que podem ser empregados 

para capturar  dióxido de carbono,  contribuindo com a redução do efeito  estufa no 

planeta.  A  biomassa  pode  ser  utilizada  como  suplemento  alimentar  ou  para  a 

produção de biocombustíveis, entre outras aplicações.

A biomassa da microalga Spirulina apresenta cerca de 50 % de carbono. 

Assim  o  fornecimento  deste  nutriente  aos  cultivos  representa  um  importante 

componente dos custos de produção, seja gasoso na forma de dióxido de carbono, ou 

sólido, principalmente na forma de bicarbonato (Vonshak, 1997).

Fontes de carbono alternativas para o crescimento têm sido estudadas, 

com o objetivo de reduzir custos de produção, como melaço (Andrade & Costa, 2008, 

Andrade & Costa 2007),  águas naturais alcalinas (Costa et al., 2002)  e resíduos da 

indústria açucareira  (Olguín et al., 1995). O efluente de bioprocessos anaeróbios de 

produção de biometano já foi utilizado para o crescimento de  Spirulina, no entanto, 

segundo Laliberté et al. (1997) necessita de complementação com carbono, devido à 

baixa concentração do nutriente.

A fonte de carbono, uma vez dissolvida no meio de cultivo, participa do 

equilíbrio químico CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2-,  onde a distribuição entre as 

espécies  químicas  é  determinada  pelo  pH.  A  concentração  de  sais  dissolvidos 

contribui para a pressão osmótica do meio, que pode ter influência na fisiologia celular 

da  microalga,  refletindo  no  crescimento  e  na  composição  da  biomassa.  As 

cianobactérias geralmente crescem em ambientes alcalinos,  onde HCO3
- é a forma 

predominante no equilíbrio químico (Richmond, 1986).

Spirulina é a microalga mais estudada com reconhecida habilidade para 

fixar  carbono  inorgânico  (Morais  &  Costa,  2007).  Esta  microalga  destaca-se  por 

possuir o certificado GRAS (Generally Recognized As Safe) do FDA (Food and Drug 

Administration),  o  que  garante  seu  uso  como  alimento  e  fármaco.  Sua  biomassa 

apresenta alta concentração de proteínas (64 – 74 %), ácidos graxos poliinsaturados, 

pigmentos e vitaminas (Cohen, 1997). No entanto, trabalhos voltados ao estudo dos 

fenômenos associados às reações de equilíbrio do carbono inorgânico dissolvido no 

meio são ainda escassos.
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Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento da biomassa e a 

perda  de  carbono  em  cultivos  da  microalga  Spirulina  LEB-18 em  diferentes 

concentrações de carbono inorgânico dissolvido.

5.3.3 Material e Métodos

Microrganismo

Foi  utilizada  a  microalga  Spirulina LEB-18  mantida  em  meio  Zarrouk 

(Zarrouk, 1966). A biomassa foi previamente lavada e centrifugada (15 min, 5.000 rpm) 

para a remoção de sais  do meio.  A concentração inicial  foi  0,15 g.L-1,  exceto  nos 

ensaios de avaliação da perda de carbono, onde foi utilizado o meio de cultivo sem 

células.

Meio de cultivo

O meio de cultivo  utilizado  nos  ensaios  foi  Zarrouk  modificado,  onde a 

fonte de carbono (NaHCO3), que em meio padrão está em 16,8 g.L-1, foi adicionada em 

diferentes  concentrações  (2,8;  5;  10;  20;  50;  80  e  100  g.L-1).  O  intervalo  de 

concentrações foi definido entre o início do efeito tampão do sal no meio (2,8 g.L-1) até 

a saturação da solução (100 g.L-1). Assim, todos os ensaios iniciaram com o mesmo 

pH (8,2 ± 0,1), eliminando o efeito inicial desta variável no crescimento.

Condições de cultivo

Os experimentos foram descontínuos, realizados em erlenmeyers de 2 L, 

com 1,8 L de meio. A temperatura foi mantida em 30 °C e o fotoperíodo em 12 h claro/

escuro (Costa et al., 2002), com iluminância de 3200 Lux (Morais & Costa, 2007). A 

agitação foi realizada através da injeção de ar estéril  a 0,3 vvm (volume de ar por 

volume de meio por minuto). O CO2 do ar foi removido por absorção em NaOH 2N.

Determinações analíticas

A  concentração  de  biomassa  de  Spirulina LEB-18  foi  determinada 

diariamente através da medida da massa seca de uma alíquota de amostra, que foi 

filtrada a vácuo em membrana (0,45 µm) e seca em estufa a 105 °C por 1h até peso 
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constante (Torzillo et al., 1991). O pH das culturas foi medido diariamente por pHmetro 

digital  (Quimis Q.400H, Brasil).  A alcalinidade total  foi determinada diariamente por 

titulação do filtrado dos cultivos com HCl (APHA, 1998).

Respostas avaliadas

Ao final de cada ensaio a máxima concentração de biomassa de Spirulina 

LEB-18 (Xmáx, g.L-1) foi determinada. A produtividade (P, g.L-1.d-1) foi calculada a partir 

da Equação 1, onde Xt  é a concentração de biomassa (g.L-1) no tempo tx (d) e X0 é a 

concentração de biomassa inicial (g.L-1) no tempo t0 (d) (Schmidell et al., 2001), sendo 

a produtividade máxima (Pmáx, g.L-1.d-1) o maior valor de produtividade obtido. 

P = (Xt–X0).(tx–t0)-1 Equação 1

 A velocidade específica máxima de crescimento (µmáx, d-1) foi calculada por 

regressão exponencial  da fase logarítmica da curva de crescimento (Bailey & Ollis, 

1986).  A  concentração  de  carbono inorgânico  total  dissolvido  e  a  distribuição  das 

espécies químicas no equilíbrio CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2- foram calculados a 

partir das frações de ionização (Carmouze, 1994), com valores de pH e alcalinidade 

total determinados experimentalmente.

A perda de carbono (LCO2) para a atmosfera foi determinada nos meios sem 

células, a partir da Equação 2, onde Ci é a concentração inicial de carbono inorgânico 

dissolvido no meio e Cf a concentração final.

LCO2 = [(Ci - Cf)*(Ci)-1]*100 Equação 2

5.3.4 Resultados e Discussão

Na  Figura  1  são  apresentadas  as  curvas  de  crescimento  de  Spirulina 

LEB-18  cultivada  em  diferentes  concentrações  de  NaHCO3.  O  crescimento  da 

biomassa nos ensaios com 5, 10 ou 20 g.L-1 de NaHCO3 foi semelhante, bem como 

Xmáx,  Pmáx e μmáx  (Tabela 1) que foram, em média 0,6 g.L-1, 0,08 g.L-1.d-1 e 0,13 d-1, 

respectivamente. Os melhores resultados entre todas as concentrações de NaHCO3 

testadas ocorreram no ensaio contendo 2,8 g.L-1 do sal. Neste ensaio a velocidade 

específica  máxima de crescimento  (0,254 d-1)  foi  superior  à obtida  em cultivos  de 
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Spirulina já  realizados  em  biorreatores  fechados  com  a  mesma  temperatura 

empregada  neste  trabalho,  como 0,093 d-1 em meio  Zarrouk  complementado  com 

melaço (Andrade & Costa, 2007), 0,111 d-1 (Reichert et al., 2006) e 0,2 d-1 (Costa et 

al., 2000).

Concentrações  de  80  e  100  g.L-1 de  NaHCO3 provocaram  inibição  do 

crescimento da microalga (dados não apresentados), enquanto o ensaio com 50 g.L-1 

de  NaHCO3 apresentou  concentração  de  biomassa  aproximadamente  constante 

durante o cultivo (Figura 1).
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Figura 1 – Curvas de crescimento de Spirulina LEB-18 em diferentes concentrações 

de NaHCO3 em g.L-1: ()2,8; ()5; ()10; ()20; ()50.

Quando  as  células  são  expostas  à  alta  concentração  de  NaHCO3 a 

fotossíntese pode ser inibida devido à rápida entrada de sódio na célula (Richmond, 

1986). A atividade fotossintética pode também ser inibida devido ao carbonato (CO3
2-) 

formado (Binaghi  et  al.,  2003;  Miller  & Colman,  1980).  No ensaio com 50 g.L-1 de 

NaHCO3 a concentração de CO3
2- atingiu 6,3 g.L-1 e o pH 10,1 (Figura 2a). O lento 

crescimento celular neste ensaio com 50 g.L-1 de NaHCO3 pode ainda estar associado 

com o aumento da energia requerida para expulsar o íon Na+ da célula provocando 
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elevada atividade respiratória noturna, que consome parte da biomassa formada no 

período claro (Torzillo et al., 1991).

Tabela 1 – Concentração máxima de biomassa (Xmáx), Produtividade máxima (Pmáx); 
Velocidade específica máxima de crescimento (µmáx) da microalga Spirulina LEB-18 em 
diferentes concentrações de NaHCO3

*Coeficiente de determinação do ajuste exponencial  à fase logarítmica da curva de 

crescimento

Perda de carbono nos cultivos

Devido à natureza apolar da membrana plasmática, a resistência à difusão 

da molécula de CO2 é menor que a do íon HCO3
-, tornando o CO2  a espécie química 

de  carbono  inorgânico  preferencialmente  consumida  pelas  microalgas  (Milller  & 

Colman, 1980). Quando este é consumido, o sistema em equilíbrio CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ 

HCO3
- ↔ CO3

2-  reage no sentido de formação de CO2,  consumindo H+ do meio. O 

consumo  de  HCO3
- pode  ocorrer  pelo  seu  transporte  ativo  através  da  membrana 

plasmática (James & Larkum, 1996) ou por sua conversão a CO2 pela enzima anidrase 

carbônica  segundo a reação HCO3
- ↔ CO2 + OH- (Shiraiwa et al.,  1993; Badger & 

Price,  1992;  Richmond,  1986). Assim,  seja  CO2 ou  HCO3
- a  espécie  química 

consumida pelas células, o crescimento celular resulta em aumento do pH do meio de 

cultivo.

Nos  ensaios  com  50,  80  e  100  g.L-1 de  NaHCO3 o  crescimento  da 

biomassa foi  inibido.  No entanto,  ocorreu aumento do pH (Figura  2a)  e queda da 

concentração de íons HCO3
-, indicando que, além do crescimento da biomassa, outros 

fatores  provocam  a  alteração  do  pH  e  da  concentração  de  carbono  inorgânico 

dissolvido no meio durante o cultivo da microalga.

NaHCO3

(g.L-1)
Pmáx

(g.L-1.d-1)
t (Pmáx)

(d)
Xmáx

(g.L-1)
µmáx

(d-1)
t (µ máx)

(d) R2 *

2,8 0,145 2 0,75 0,25 1 - 3 0,9910
5,0 0,079 3 0,52 0,12 3 - 4 0,9987

10,0 0,088 2 0,55 0,16 3 – 4 0,9978
20,0 0,069 4 0,50 0,10 5 – 6 0,9997
50,0 0,011 7 0,21 0,09 1 - 3 0,9975
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Soluções ricas em carbono inorgânico  dissolvido,  como o meio Zarrouk 

contêm  CO2 livre  em  concentração  superior  (0,05  g.L-1)  à  de  equilíbrio  com  a 

atmosfera  (0,0004  g.L-1 CO2 a  30°C)  (Alava  et  al.,  1997).  Enquanto  houver  esse 

gradiente ocorre um fluxo de CO2 do meio de cultivo para a atmosfera.

O  deslocamento  do  equilíbrio  CO2(aq) ↔  H2CO3 ↔  HCO3
- ↔  CO3

2- no 

sentido da reposição do CO2 perdido, com conseqüente consumo de H+, provoca o 

aumento do pH do meio de cultivo até que a concentração de CO2 dissolvido no meio 

líquido esteja em equilíbrio com a concentração de CO2 na atmosfera.

O fluxo de massa entre o meio de cultivo e a atmosfera é proporcional ao 

gradiente  de concentração entre  as  duas fases  (Fick,  1855).  Considerando  que a 

concentração de CO2 livre no meio aumenta em função do aumento da concentração 

total de carbono inorgânico dissolvido, a maior perda de CO2 e a maior variação de pH 

são verificadas nos meios com as maiores concentrações de NaHCO3 (Figura 2b).
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Figura 2 – pH do meio Zarrouk ao longo do tempo em diferentes concentrações 

de NaHCO3 em (g.L-1): ()2,8; ()5; ()10; ()20; ()50. Meio com células (a) e sem 

células (b).

A  Figura  3  mostra  a  queda  na  concentração  de  CO2 nos  meios  na 

ausência de Spirulina LEB-18. A partir do segundo dia de cultivo a concentração de 
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CO2 livre tornou-se aproximadamente igual e constante em todas as concentrações de 

NaHCO3 testadas.

Assim, a utilização dos meios típicos de cultivo com cerca de 15 g.L-1 de 

carbono inorgânico para o crescimento de Spirulina deve ser evitada, uma vez que sua 

composição inicial é alterada em função das perdas de carbono para o meio externo, 

resultando  em  um  meio  com  uma  concentração  de  CO2 dissolvido  próxima  à  de 

equilíbrio com a atmosfera.

Figura 3 – Concentração de CO2 nos ensaios na ausência de células de Spirulina 

LEB-18 contendo diferentes concentrações de NaHCO3 em g.L-1: () 2,8; () 5; () 10; 

() 20; () 50.

No  ensaio  contendo  2,8  g.L-1 de  NaHCO3,  onde  foram  verificados  os 

melhores resultados entre todas as concentrações de NaHCO3 testadas (Tabela 1), 

ocorreu a maior diferença entre as variações de pH provocadas pela perda de CO2 

para  a  atmosfera  e  as  variações  provocadas  pelas  perdas  somadas  ao  consumo 

biológico  (Figura 4a).  A Figura 4b mostra a variação da concentração de NaHCO3 

neste ensaio, evidenciando a diferença entre o consumo biológico de carbono e as 

perdas  para  a  atmosfera.  As  perdas  de  carbono  em  função  da  concentração  de 
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NaHCO3 no meio são apresentadas na Figura 5, demonstrando que o aumento na 

concentração de carbono inorgânico dissolvido utilizado no preparo do meio Zarrouk 

provoca maiores perdas de carbono para a atmosfera.

    (a)              (b)

Figura 4 – pH e concentração de NaHCO3 no ensaio contendo 2,8 g.L-1 de NaHCO3. 

pH (a); concentração de NaHCO3 (b); Meio com células (); Meio sem células ().

Além das perdas de carbono dos cultivos para a atmosfera representarem 

um custo adicional na produção de biomassa, o aumento de pH associado a estas 

perdas  pode  conduzir  a  valores  de  pH  inibitórios  ao  crescimento  celular.  Poucos 

autores consideram as perdas químicas de carbono nos cultivos, de modo que em 

estudos sobre o pH e o consumo de carbono em cultivos de microalgas estas perdas 

podem ser confundidas com o consumo biológico de carbono pelas células, levando a 

resultados equivocados (Maroto et al., 2005; Alava et al., 1997; Livansky & Pilarski, 

1993).
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Figura 5 – Perda de carbono inorgânico dissolvido durante o cultivo (9 dias) em função 

da concentração inicial de NaHCO3 no meio.

A elevação do pH do meio de cultivo reduz a concentração de CO2 livre, 

segundo  o  equilíbrio,  dificultando  a  perda  química  deste  componente  para  a 

atmosfera, além de reduzir a suscetibilidade do cultivo de  Spirulina à contaminação 

(Richmond  &  Grobbelaar,  1986).  Assim,  microalgas  alcalifílicas  como  Spirulina 

apresentam  características  biológicas  adequadas  às  condições  físico-químicas  do 

meio que levam à maior eficiência do consumo de carbono.

5.3.5 Conclusão

A menor perda química de CO2 para a atmosfera (13,61 %) e os maiores 

valores de X (0,75 g.L-1),  P (0,145 g.L-1.d-1)  e  μ  (0,254 d-1)  da microalga  Spirulina 

LEB-18 ocorreram no ensaio com a menor concentração de carbono testada (NaHCO3 

2,8 g.L-1). Com o aumento da concentração de bicarbonato esses valores diminuíram e 

as perdas de carbono foram maiores. Em 50 g.L-1 de NaHCO3 38,73 % do carbono do 

meio foi perdido para a atmosfera, além de ocorrer inibição do crescimento celular.

A  manutenção  dos  cultivos  em  concentrações  de  carbono  inorgânico 

menores que aquelas indicadas nos meios típicos de cultivo pode resultar em maior 

eficiência no consumo do nutriente pela microalga Spirulina LEB-18, contribuindo para 
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a redução de custos em plantas de produção da biomassa microalgal e possibilitando 

o uso de outras fontes do nutriente.
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5.4 ARTIGO 4
CULTIVO DE Spirulina EM EFLUENTE LÍQUIDO DA PRODUÇÃO DE 

BIOMETANO
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CULTIVO DE Spirulina EM EFLUENTE LÍQUIDO DA PRODUÇÃO DE BIOMETANO

5.4.1 Resumo

Quando  microalgas  são  utilizadas  para  a  produção  de  biometano  por  digestão 
anaeróbia parte do carbono e do nitrogênio da biomassa permanecem no efluente do 
processo,  como carbono inorgânico  e nitrogênio amoniacal.  Este trabalho teve por 
objetivo estudar o efeito do efluente da produção de biometano (EPB) no crescimento 
e  na  composição  da  microalga  Spirulina.  Foram  testados  a  substituição  do  meio 
Zarrouk por EPB,  o efeito de diferentes concentrações de Zarrouk e EPB sobre o 
crescimento da microalga, a capacidade do EPB fornecer carbono e nitrogênio para o 
crescimento e a composição da biomassa formada. Meio Zarrouk pode ser substituído 
em até 40 % por EPB para o crescimento de  Spirulina  LEB-18. A microalga atingiu 
velocidade específica máxima de crescimento (µmáx) de 0,15 d-1 em meio com 14,6 % 
de Zarrouk com 5,9 % de EPB. Carbono do EPB foi utilizado para o crescimento, com 
µmáx 0,06  d-1 maior  do  que  os  valores  obtidos  em  meio  Zarrouk.  O  crescimento 
utilizando EPB como fonte de nitrogênio não apresentou diferenças daquele em meio 
Zarrouk. A complementação do EPB com CO2 gasoso incrementou Xmáx/X0 em 18 % e 
Pmáx em 33 %. A biomassa produzida em EPB como fonte de carbono e nitrogênio 
apresentou o maior teor de proteínas (66,08 %). O efluente da produção de biometano 
pode  ser  utilizado  como fonte  de  nutrientes  para  o  cultivo  da  microalga  Spirulina 
reduzindo a concentração de meio de cultivo necessária ao crescimento e gastos com 
o tratamento para seu descarte.

Palavras – chave: biometano, carbono, efluente, nitrogênio, Spirulina LEB-18

GROWTH OF Spirulina IN LÍQUID EFFLUENT OF BIOMETHANE PRODUCTION

Abstract

When microalgae are used for biomethane production by anaerobic digestion a fraction 
of  carbon from biomass stays  in  the effluent  of  bioprocess,  as inorganic  dissolved 
carbon and ammoniacal nitrogen. The aim of this work was to assess the effects of 
effluent from biomethane production (EPB) on the growth and composition of microalga 
Spirulina.  We  assessed  the  replace  of  Zarrouk  by  EPB,  the  effects  of  different 
concentration of Zarrouk and EPB on the microalga growth, the use of EPB as source 
of carbon and nitrogen to the growth and the composition of biomass. Zarrouk medium 
can  be  replacing  by  EPB up  to  40 % to  Spirulina LEB-18  growth.  Microalga  was 
reached maximum specific growth rate (µmax) 0.15 d-1 in 14.6 % of Zarrouk with 5.9 % 
EPB. Carbon from EPB was used to the growth,  reached  µmax 0.06 d-1 higher  than 
values reached on Zarrouk medium. The growth  using nitrogen from EPB was not 
different from the growth on Zarrouk medium. When including gaseous CO2 in EPB 
Xmáx/X0 has increased  in 18 % and Pmax in 33 %. Biomass growth using carbon and 
nitrogen from EPB showed the higher  protein content  (66.08 %).  The effluent  from 
biomethane production  can be used as  nutrient  source to  the  culture  of  microalga 
Spirulina and reducing  the concentration  of  culture medium required to  the growth 
besides costs of effluent treatment to discard.
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Introdução

A  microalga  Spirulina é  a  mais  estudada  e  cultivada  no  planeta.  Seu 

tamanho facilita a recuperação da biomassa do meio de cultivo e sua composição 

possibilita  utilização  na  alimentação,  para  a  extração  de  biocompostos  e  para  a 

produção de biocombustíveis. O biometano é um destes biocombustíveis, que pode 

ser produzido através da digestão anaeróbia da biomassa da microalga.

O crescimento de algas e microalgas em efluentes da digestão anaeróbia é 

relatado  em diversas  condições.  Esses  organismos  crescem indesejavelmente  em 

águas  naturais  eutrofizadas  que  recebem  efluentes  do  tratamento  anaeróbio  de 

resíduos (Olguín, 2003); microalgas são utilizadas intencionalmente em lagoas para o 

consumo  de  nutrientes  do  efluente,  após  a  digestão  anaeróbia  (El  Hafiani  &  El 

Hamouri,  2005; Nascimento, 2001).  O crescimento da microalga  Chlorella pode ser 

utilizado como indicador da eficiência do tratamento de efluentes (Wong & Cheung, 

1995).

A fonte de carbono é o principal componente dos custos de produção de 

Spirulina (Alava  et  al.,  1997;  Vonshak,  1997).  Segundo  Laliberté  et  al.  (1997), 

efluentes da digestão anaeróbia requerem a complementação com carbono para o 

crescimento da microalga, pois apresentam este nutriente em baixas concentrações 

comparada aos cerca de 15 g.L-1 dos meios típicos para o cultivo (Schlösser, 1982; 

Paoletti et al., 1975; Zarrouk, 1966). No entanto, tem sido constatado que cultivos da 

microalga  Spirulina apresentam melhores  resultados  em concentração  de  carbono 

inorgânico cerca de 20 % da indicada nos meios de cultivo típicos, e que a utilização 

de maiores concentrações aumenta a perda do nutriente na forma de CO2 para a 

atmosfera (Andrade et al., 2008; Reinehr & Costa, 2006).

Embora nitrato seja a fonte de nitrogênio nos meios típicos de cultivo de 

Spirulina,  nitrogênio  amoniacal  também pode fornecer  o  nutriente  (Sassano  et  al., 

2007;  Converti  et  al.,  2006;  Sánchez  –  Luna  et  al.,  2004;  Shimamatsu,  2004). 

Nitrogênio  na  forma  de  NH4
+ e  NH3 está  presente  no  efluente  da  produção  de 

biometano.

A utilização do efluente para a produção de biomassa,  além de reduzir 

custos com nutrientes, contempla o aspecto econômico e ambiental, uma vez que o 

efluente não pode ser descartado sem tratamento no ambiente, onde poderia causar o 



95

fenômeno  de  eutrofização  (Olguín  et  al.,  2003)  e  seu  tratamento  para  descarte 

adicionaria custos ao processo. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do efluente da produção de 

biometano no crescimento e na composição da microalga Spirulina.

5.4.2 Material e Métodos

Pré – tratamento do efluente da produção de biometano

O efluente (EPB) foi coletado diariamente de um biorreator anaeróbio que 

utilizava biomassa de Spirulina LEB-18 como substrato para a produção de biometano, 

e congelado, até atingir volume suficiente para os ensaios. A seguir foi descongelado, 

homogeneizado e passou por testes de remoção de sólidos e de esterilização.

Foram testadas  remoções  de  sólido  por  filtração  em pré-capa  de terra 

diatomácea, membrana filtrante (0,45 µm) e centrifugação a 7.000 rpm por 15, 30 e 60 

min.

A esterilização do EPB foi realizada durante 15 e 30 min. a 121 °C. Após, o 

efluente  foi  submetido  à  contagem  total  de  microrganismos  aeróbios.  O  efeito  da 

esterilização  do  EPB  no  crescimento  da  microalga  Spirulina LEB-18  foi  avaliado 

através  da  realização  de  cultivos  em  meio  estéril  e  não  estéril,  com  diferentes 

proporções de EPB (Figura 1).

Microrganismo

Foi  utilizada a microalga  Spirulina LEB-18 mantida em meio Zarrouk.  A 

adaptação da microalga ao efluente da produção de biometano (EPB) foi feita a partir 

da substituição de meio Zarrouk por efluente, aumentando-se a concentração de EPB 

em 10 % (v/v) a cada 7 dias, até o máximo suportado pelas células (Figura 2).

A maior concentração de efluente em que houve crescimento (40 % v/v, 

Figura 2) foi  aplicada para propagação do inóculo,  e este foi  utilizado nos ensaios 

posteriores.

A concentração inicial de inóculo de Spirulina LEB-18 nos ensaios foi 0,2 

g.L-1.
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Meios de cultivo

Para  os  ensaios  de  substituição  do  meio  Zarrouk  (Zarrouk,  1966)  por 

efluente da produção de biometano (EPB) as células mantidas em meio Zarrouk foram 

expostas com e sem adaptação a concentrações de EPB variando de 10 a 100 % 

(v/v). Para a adaptação das células, a concentração de EPB foi aumentada em 10 % 

(v/v) a cada 7 dias. Simultaneamente foram realizados ensaios idênticos, porém sem 

células,  como  brancos  para  a  determinação  da  concentração  celular  por 

espectrofotometria.

Para  a  avaliação  do  crescimento  de  Spirulina LEB-18  em  diferentes 

concentrações de sais do meio Zarrouk e EPB o meio de cultivo foi preparado com as 

proporções desses componentes indicadas no planejamento experimental (Tabela 3). 

Assim, nos ensaios 4 e 8 (Tabela 3), onde a soma das concentrações de meio Zarrouk 

e EPB ultrapassa 100%, o meio Zarrouk foi preparado através da dissolução dos sais 

no efluente em lugar da água.

Para  avaliar  o  crescimento  e  a  composição  da  biomassa  de  Spirulina 

LEB-18  usando  carbono  e/ou  nitrogênio  do  efluente  da  produção  de  biometano 

(Tabela 5),  meio Zarrouk foi preparado sem carbono e/ou nitrogênio e adicionado de 

20 % (v/v) de EPB. No Ensaio 16 (Tabela 5) CO2 30 % (v/v) foi injetado nos cultivos 

em uma corrente de ar com vazão específica de 0,5 vvm (volume de ar por volume de 

meio por minuto).

Biorreatores e condições de cultivo

Os ensaios de substituição do meio Zarrouk por efluente da produção de 

biometano foram realizados em tubos de ensaio fechados.

Os demais ensaios foram realizados em erlenmeyers de 0,5 L agitados 

pneumaticamente pela injeção de ar estéril com vazão específica de 0,5 vvm (volume 

de ar por volume de meio por minuto) e equipados com coletor de amostra.

Todos os ensaios foram realizados em estufa termostatizada a 30 °C, com 

iluminância de 3200 Lux e fotoperíodo de 12 h claro/escuro.
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Determinações analíticas

A concentração da biomassa de Spirulina LEB-18 foi avaliada diariamente 

através  da  densidade  óptica  das  culturas  a  670  nm  (Costa  et  al.,  2002)  em 

espectrofotômetro  (FEMTO  modelo  700-Plus).  O  pH  foi  obtido  diariamente  com 

medidor digital de pH (QUIMIS, Q400H, Brasil). A alcalinidade foi determinada a cada 

3  dias  por  titulação  com  HCl,  segundo  metodologia  oficial  (APHA,  1998).  A 

concentração de nitrogênio amoniacal foi determinada a cada 3 dias pelo método de 

Nessler (Nessler, 1856).

A biomassa foi recuperada do meio de cultivo por centrifugação, lavada 

com água destilada para remoção de sais e caracterizada quanto ao teor de proteínas 

por micro-Kjeldhal (AOAC, 2000), lipídios (Folch et al., 1957) e cinzas (AOAC, 2000). 

Carboidratos foram calculados por diferença.

Respostas avaliadas

O  crescimento  da  biomassa  foi  avaliado  através  da  razão  entre  a 

concentração  celular  máxima  e  a  concentração  celular  inicial  (Xmáx/X0),  da 

produtividade máxima (Pmáx) e da velocidade específica máxima de crescimento (μmáx).

A produtividade (P, g.L-1.d-1) foi obtida através da Equação 1, onde Xt é a 

concentração celular no tempo t, X0 é a concentração celular inicial no cultivo,  t é o 

tempo de cultivo e t0 o tempo inicial (Schmidell et al., 2001).

P = (Xt – X0)/(t - t0) (Equação 1)

A velocidade específica máxima de crescimento (µmáx) é a velocidade de 

crescimento na fase logarítmica, dada pela Equação 2 aplicada a esta fase (Bailey & 

Ollis, 1986). A derivada (dx/dt) foi obtida pelo método geométrico proposto por Le Duy 

& Zajic (1973) citado por Schmidell et al. (2001).

µ = (1/x) (dx/dt)  (Equação 2)
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Planejamento experimental e análise estatística

Os efeitos da concentração de EPB e Zarrouk no crescimento da microalga 

foram estudados  a  partir  de  um planejamento  experimental  composto  central  com 

triplicata no ponto central (Tabela 3).

Os efeitos da utilização de EPB como fonte de carbono e/ou nitrogênio no 

crescimento  e  na  composição  da  biomassa  foram  avaliados  a  partir  de  um 

planejamento experimental fatorial completo 22 com cada ensaio em triplicata (Tabela 

5).

O crescimento da microalga com EPB enriquecido com CO2 como fonte de 

carbono foi  avaliado em um ensaio  adicional  ao planejamento  fatorial  completo 22 

(Tabela 5), e os resultados comparados por teste de Tukey.

5.4.3 Resultados e Discussão

Pré – tratamento do efluente da produção de biometano

A  Tabela  1  apresenta  a  concentração  de  sólidos  no  EPB  sujeito  às 

diferentes operações de remoção de sólidos. Devido ao menor custo, maior velocidade 

de  execução  e  possibilidade  de  aplicação  em  maior  escala,  a  filtração  em  terra 

diatomácea foi utilizada nas etapas seguintes.

Tabela 1 – Concentração de sólidos no efluente da produção de biometano após pré-
tratamentos de remoção

Operação de remoção de sólidos Sólidos totais (g.L-1)
Nenhuma 1,52±0,19
Filtração com pré-capa de terra diatomácea 1,13±0,15
Filtração em membrana 0,67±0,04
Centrifugação por 15 min 1,08±0,07
Centrifugação por 30 min 1,02±0,10
Centrifugação por 60 min 0,92±0,08

A esterilização por 15 e 30 min. resultou em ausência de microrganismos 

aeróbios.  Assim,  o  tempo  de  15  min.  foi  utilizado  para  os  testes  de  efeito  da 

esterilização do EPB sobre o crescimento de Spirulina LEB-18 (Figura 1). A Tabela 2 
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apresenta  a  caracterização  do  EPB  in  natura  ao  ser  coletado  dos  biorreatores 

anaeróbios, após o descongelamento e após a esterilização.

Tabela 2 – Caracterização do efluente da produção de biometano (EPB) antes e após 
esterilização

EPB
EPB
após 

descongelamento

EPB
Estéril

pH 7,35 7,89 9,62
N-NH4 (mg.L-1) 740,72 ± 53,94 946,30 ± 31,55 792,70 ± 14,08
Alcalinidade (mg.L-1 CaCO3) 2247,66 ± 176,97 2210,05 ± 83,22 2370,20 ± 194,17
Fosfato (mg.L-1) NA 247,32 ± 4,21 253,53 ± 4,56
Nitrato (g.L-1) NA ND ND
Contagem total de 
microrganismos aeróbios 
(UFC.mL-1)

4,0 x 106 2,3 x 104 (est.)
< limite de 

detecção
ND: não detectado; NA: não analisado; UFC: Unidades Formadoras de Colônia; est.: 
contagem estimada.

O aumento de pH no EPB após a esterilização (Tabela 2) ocorre devido à 

perda de carbono na forma de CO2 provocada pelo calor, causando o deslocamento 

do equilíbrio  CO2(aq) ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- ↔ CO3

2- no sentido de formação de CO2, 

consumindo  íons  H+.  A  concentração  de  HCO3
- no  EPB,  obtida  através  do  pH  e 

alcalinidade  (Carmouze,  1994)  foi  2,8  g.L-1 (ou 3,8  g.L-1 expresso  como NaHCO3), 

sendo superior à encontrada como a melhor concentração da fonte de carbono para o 

crescimento da Spirulina (Andrade et al., 2008; Reinehr & Costa, 2006). O decréscimo 

na  concentração  de  nitrogênio  amoniacal  observado  (Tabela  2)  ocorre  devido  à 

volatilização de NH3 durante o aquecimento.

Efeito da esterilização do efluente da produção de biometano no crescimento da 
microalga

Spirulina LEB-18 cresceu em todas as concentrações de EPB não-estéril 

testadas (Figura 1). Com EPB estéril a microalga cresceu apenas no ensaio com 20 % 

de efluente. Além da perda de carbono por volatilização durante a esterilização, outras 

reações químicas podem ocorrer, uma vez que o efluente constitui um meio complexo, 

entre estas a reação de Maillard.  A utilização do EPB não estéril  contribui  para a 

viabilidade  do  aumento  de  escala  do  bioprocesso,  uma  vez  que  a  operação  de 
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esterilização inclui gastos com energia. A partir destes resultados, os demais ensaios 

foram realizados com EPB não-estéril. 
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Figura 1 –  Crescimento de Spirulina LEB-18 em meio Zarrouk com efluente da 

produção de biometano (EPB) estéril e não estéril. Em % v/v: 20 % EPB estéril (); 40 

% EPB estéril (); 60 % EPB estéril (); 20 % EPB não estéril (); 40 % EPB não 

estéril (); 60 % EPB não estéril (▲).

Substituição do meio Zarrouk por efluente da produção de biometano

A maior concentração de EPB tolerada pelas células de Spirulina LEB-18 

que cresciam em meio  Zarrouk  padrão  foi  30  % (Figura  2),  ocorrendo  morte  nas 

demais concentrações testadas
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Figura 2 – Razão Xmáx/X0 nos ensaios de substituição do meio Zarrouk por efluente da 

produção de biometano (EPB) em cultivos de Spirulina LEB-18. () ensaios com 

células sem adaptação ao EPB () ensaio com células adaptadas ao EPB, com 

aumento de 10 % na concentração de EPB a cada 7 dias.

Com o aumento gradual na concentração de EPB (Figura 2), as células 

cresceram em meio Zarrouk substituído por até 70 % de efluente, demonstrando a 

capacidade da microalga de adaptação ao EPB.

As células que cresceram em meio com 40 a 60 % de EPB em substituição 

ao  meio  Zarrouk  apresentaram  os  maiores  valores  de  Xmáx/X0  (Figura  2) e  foram 

mantidas nestas concentrações para que fossem utilizadas como inóculo nos ensaios 

posteriores. Neste período, as células mantidas em concentrações superiores a 40 % 

de EPB entraram em fase de morte e foram descartadas, admitindo-se 40 % como 

concentração máxima de efluente para os demais ensaios.

A morte verificada pode ser atribuída ao efeito tóxico da amônia, uma vez 

que a concentração de nitrogênio amoniacal no meio com 70 % de EPB atingiu 660 

mg.L-1,  superando os limites de toxicidade para a microalga.  Sassano et al.  (2004) 

relatam inibição em concentrações de uréia maiores que 500 mg.L-1 (cerca de 280 

mg.L-1 de nitrogênio amoniacal).
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A tolerância  da microalga  Spirulina LEB-18 a  até 40 % de efluente  da 

produção  de  biometano  se  destaca  de  outras  microalgas.  Meios  de  cultivo  com 

efluentes  de  bioprocessos  anaeróbios  para  a  produção  de  biomassa  microalgal 

relatados  na  literatura  são  compostos  por  concentrações  de  3  %  de  efluente  do 

tratamento de urina suína para cultivo de Scenedesmus spp (Kim et al., 2007), 5 % de 

efluente de indústria de laticínios para o cultivo de  Phormidium bohneri (Blier et al., 

1996) e 2 % de efluentes de dejetos suínos para Spirulina sp. (Olguín et al., 2001).

Crescimento de Spirulina LEB-18 em diferentes concentrações de meio Zarrouk 
e efluente da produção de biometano

Nos meios com 5,9, 20,0 e 34,1 % de EPB (Ensaios 1, 4 e 9, Figura 3) 

ocorreu uma fase de adaptação de cerca de 5 dias, com crescimento posterior até o 

final  do  ensaio.  Uma fase de adaptação de 5  dias,  com crescimento  posterior  foi 

constatada em cultivo de  Spirulina  platensis em meio complementado com melaço 

(Andrade  &  Costa,  2008).  Os  Ensaios  4  e  5  foram  os  únicos  em  que  houve 

crescimento mas as células entraram em fase de morte antes do final do experimento.

A relação Xmáx/X0 foi influenciada (p < 0,05) pela concentração de EPB e de 

meio Zarrouk (Tabelas 3 e 4). O aumento na concentração de EPB diminuiu Xmáx/X0 

em 4,12 e o aumento na concentração de meio Zarrouk aumentou essa relação, em 

4,43 (Tabela 4). 

Assim,  os  maiores  valores  de  Xmáx/X0 foram  obtidos  com  as  menores 

concentrações de EPB e maiores de Zarrouk, atingindo 8,44 (Ensaios 2, 5 e 8, Tabela 

3). Xmáx/X0  em meio Zarrouk padrão (Tabela 5, Ensaio 12) foi, em média, 9,27.

A  produtividade  máxima  foi  influenciada  (p  <  0,05,  Tabela  4)  pela 

concentração de EPB e de Zarrouk, sendo os maiores valores (Tabela 3) obtidos nos 

Ensaios 2 (0,11 g.L-1.d-1), 5 (0,14 g.L-1.d-1) e 8 (0,11 g.L-1.d-1), nos quais também foram 

obtidos os maiores valores de Xmáx/X0 (Tabela 3). A produtividade obtida nos Ensaios 2 

e 8 foram iguais à média obtida em meio Zarrouk padrão (Tabela 5, ensaio 12).

A velocidade específica máxima de crescimento (Tabela 3) foi influenciada 

(p < 0,01, Tabela 4) pela interação entre as concentrações de Zarrouk e EPB e esse 

efeito pode ser visualizado na Figura 4. O aumento na concentração de EPB diminuiu 

µmáx em meio Zarrouk 14,6 %, causando morte celular se utilizado em concentrações 
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de 20 % ou maiores. Em meio Zarrouk 50 %, o aumento na concentração de EPB de 

5,9  para  20  %  não  influenciou  µmáx,  mas  o  aumento  para  34,1  %  diminuiu  µmáx, 

resultando em morte celular. Em meio Zarrouk 85,4 %, o aumento na  concentração de 

EPB de 5,9 para 20 % aumentou µmáx e o aumento para 34,1 % não influenciou µmáx..

Tabela  3 –  Planejamento  experimental  composto  central  e  respostas  avaliadas  no 
crescimento  de  Spirulina LEB-18  em  diferentes  concentrações  de  sais  do  meio 
Zarrouk e efluente da produção de biometano (EPB)

Ensa
io

Variáveis em 
níveis codificados

Variáveis em 
níveis reais

Respostas avaliadas

X1 X2 EPB
(% v/v)

Sais 
Zarrouk

(%)
Xmáx/Xo tXmáx

Pmáx

(g.L-1.d-1) tPmáx
µmáx

(d-1) tµmáx

1 -1 -1 5,9 14,6 4,53 18 0,05 18 0,15 15–18
2 -1 1 5,9 85,4 7,81 18 0,11 18 0,08 4-16
3 1 -1 34,1 14,6 1,00 - <0 - <0 -
4 1 1 34,1 85,4 5,37 16 0,06 16 0,21 8-12
5 -1,41 0 0,0 50,0 8,44 15 0,14 12 0,12 4-10
6 1,41 0 40,0 50,0 1,00 - <0 - <0 -
7 0 -1,41 20,0 0,0 1,00 - <0 - <0 -
8 0 1,41 20,0 100,0 8,13 16 0,11 16 0,20 8-11
9 0 0 20,0 50,0 6,87 18 0,09 18 0,13 6-17

10 0 0 20,0 50,0 6,70 18 0,07 18 0,13 8-17
11 0 0 20,0 50,0 7,11 18 0,09 18 0,15 8-17

X1: Concentração de EPB codificada; X2: Concentração de meio Zarrouk codificada; 
Xmáx/Xo: relação entre a concentração celular máxima e a concentração inicial; Pmáx: 
produtividade máxima; µmáx: velocidade específica máxima de crescimento.

Tabela 4 – Análise estatística do planejamento experimental composto central

Fatores Xmáx/X0 P máx µ máx

Efeito P Efeito P Efeito P
X1 (L) -4,12 <0,01 -0,09 <0,01 -0,21 <0,01
X1 (Q) -2,16 0,03 -0,03 0,05 -0,16 <0,01
X2 (L) 4,43 <0,01 0,07 <0,01 0,25 <0,01
X2 (Q) -2,31 0,02 -0,03 0,04 -0,10 <0,01

X1 (L) x X2 (L) 0,55 0,54 0,01 0,53 0,34 <0,01
X1: Concentração de EPB; X2: Concentração de meio Zarrouk; (L): efeito linear; (Q) 
efeito  quadrático;  Xmáx/Xo:  relação  entre  a  concentração  celular  máxima  e  a 
concentração inicial; Pmáx: produtividade máxima;  µmáx: velocidade específica máxima 
de crescimento.
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(a) (b)

(c)

Figura 3 – Crescimento de Spirulina LEB-18 em meio Zarrouk com efluente da 

produção de biometano. (a) E1 (); E2 (), E3 (); (b) E4 (); E5 (); E6 (); (c) E7 

(); E8 (◊); E9 (). O número que acompanha a letra “E” se refere à identificação do 

ensaio, de acordo com a Tabela 3.

A  partir  desses  efeitos,  as  maiores  µmáx foram  obtidas  nas  menores 

concentrações de EPB e Zarrouk (Ensaio 1, Tabela 3), ou nas maiores concentrações 

de ambas fontes de nutrientes (Ensaios 4 e 8, Tabela 3).

As velocidades específicas máximas de crescimento encontradas (Tabela 

3) foram maiores que as relatadas na literatura para o cultivo de  Spirulina em meio 

padrão (0,07 - 0,11 d-1; Morais et al., 2008); (0,111 d-1; Reichert et al., 2006) e em meio 
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complementado com melaço (0,023 e 0,093 d-1; Andrade & Costa, 2007). A tendência 

linear de crescimento verificada nos Ensaios 2 e 8 sem uma fase exponencial evidente 

foi também observada no crescimento de Spirulina em cultivo mixotrófico (Andrade & 

Costa, 2008; Andrade & Costa, 2007).

A microalga  Spirulina LEB-18 não cresceu na ausência de meio Zarrouk 

(Ensaio 7), onde o EPB era a única fonte de nutrientes. Os ensaios com as maiores 

concentrações de EPB e menores de Zarrouk (Ensaios 3, 6 e 7) apresentaram morte 

celular desde o início dos cultivos (Figura 3).

Devido ao pH do EPB (Tabela 2), o aumento de sua concentração baixou o 

pH do meio de cultivo, enquanto o aumento na concentração de Zarrouk aumentou o 

pH do meio, que variou entre 9,4 e 10,9 nas diferentes composições do meio testadas. 

Nos trabalhos de Richmond & Grobbelaar (1986) o pH ótimo para o crescimento de 

Spirulina esteve no intervalo de 9,5 a 10,5

Embora os melhores resultados de Xmáx/X0 e Pmáx tenham sido obtidos na 

ausência de EPB (Ensaio 5), a complementação do meio Zarrouk com EPB (Ensaio 8) 

aumentou  µmáx. No Ensaio 1, com a menor concentração de EPB (5,9 %) e Zarrouk 

(14,6 %),  µmáx foi 0,15 d-1, estando entre os maiores valores obtidos. A produtividade 

neste ensaio foi igual a alcançada pela microalga Spirulina platensis em meio Zarrouk 

20 % complementado com 0,5 g.L-1 de melaço (Andrade & Costa, 2008).

A partir dos fatores que apresentaram efeitos significativos sobre  Xmáx/X0, 

em Pmáx  ou  em  µmáx  (Tabela  4)  foram  obtidos  modelos  estatísticos  significativos  e 

preditivos (Fcalculado/Ftabelado   > 4, Neto et al., 1995) para estas respostas em função das 

concentrações de EPB e meio Zarrouk e obtidas as superfícies de resposta (Figura 4), 

onde os resultados anteriormente discutidos podem ser visualizados.
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Figura 4 – Superfícies de resposta para Xmáx/X0, Pmáx e máx em função das 

concentrações de efluente da produção de biometano (EPB) e meio Zarrouk. Xmáx/X0 

(a), Pmáx (b), µmáx (c).

(c)

(a) (b)
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Crescimento e composição da biomassa de Spirulina LEB-18 usando carbono e 
nitrogênio do efluente da produção de biometano

A Figura  5  apresenta  as  curvas  de crescimento  da  microalga  Spirulina 

LEB-18 nos ensaios de consumo de carbono e nitrogênio do EPB. Utilizando EPB 

como fonte de carbono a relação Xmáx/X0 foi  3,37 menor (p < 0,01) e a Pmáx,  0,03 

g.L-1.d-1  menor (p = 0,04, Tabela 6) que os resultados obtidos em meio Zarrouk. No 

entanto, a µmáx foi, 0,06 maior (p = 0,01, Tabela 6).

Figura 5 – Curvas de crescimento da microalga Spirulina LEB-18 nos ensaios de 

consumo de carbono e nitrogênio do efluente da produção de biometano. E12 (); E13 

(▲); E14 (); E15 (); E16 (). (Média ± desvio padrão de triplicatas)

Os resultados de  Xmáx/X0,  Pmáx e  máx obtidos  com EPB como fonte de 

nitrogênio  (Tabela  5)  não  apresentaram diferenças  (p  >  0,05,  Tabela  6)  daqueles 

obtidos quando a fonte de nitrogênio foi o meio Zarrouk, demonstrando que Spirulina 

LEB-18 consome nitrogênio  do EPB e que este  pode ser  utilizado  como fonte  do 

nutriente para a produção de biomassa. Considerando significativo o efeito da fonte de 

nitrogênio sobre µmáx (p = 0,06, Tabela 6) esta foi inclusive incrementada em 0,04 d-1 

com EPB como fonte de nitrogênio.
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Tabela 5 – Planejamento experimental fatorial completo 22 (mais ensaio adicional) e resultados obtidos no ensaio de consumo 
de carbono e nitrogênio do efluente da produção de biometano (EPB)

Ensaio

Variáveis 

em níveis 

codificados

Variáveis em níveis
reais Parâmetros de crescimento Composição da biomassa

X1 X2 Fonte de
Carbono

Fonte de
Nitrogênio Xmáx/X0

P máx

(g.L-1.d-1)
µmáx

(d-1)
tµmáx

(d)
Proteína

(%)
Lipídio

(%)
Carboidrato

(%)
Cinza
(%)

12 +1 +1 Zarrouk Zarrouk 9,27±1,91 0,11±0,02 0,14±0,01 4-14 52,80 8,01 30,03 9,16
13 -1 +1 EPB Zarrouk 5,09±0,44 0,09±0,02 0,18±0,04 8-14 60,75 6,32 24,33 8,60
14 +1 -1 Zarrouk EPB 7,82±0,76 0,12±0,01 0,16±0,01 8-14 51,06 4,94 30,55 13,45
15 -1 -1 EPB EPB 5,27±1,09 0,09±0,02 0,24±0,05 9-14 66,08 2,99 19,24 11,70
16 EPB + CO2 Zarrouk 6,01±0,64 0,12±0,01 0,14±0,02 10-14 54,22 5,58 28,40 11,79

X1: Fonte de Carbono codificada; X2: Fonte de Nitrogênio codificada; Xmáx/Xo: relação entre a concentração celular máxima e a 

concentração inicial; Pmáx: produtividade máxima; µmáx: velocidade específica máxima de crescimento.
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A  presença  do  CO2 complementando  o  EPB  como  fonte  de  carbono 

(Ensaio 16) aumentou Xmáx/X0 em 0,9 e a produtividade máxima em 0,03 g.L-1.d-1 em 

comparação aos resultados obtidos sem CO2 (Ensaio  13).  A velocidade específica 

máxima de crescimento não foi influenciada (p = 0,18) pela presença de CO2.

A concentração de CO2 utilizada no Ensaio 16 (30 % v/v) é semelhante à 

máxima  concentração  que  contamina  o  biometano  produzido  a  partir  de  Spirulina 

LEB-18. 

Tabela 6 – Análise estatística do planejamento experimental fatorial completo 22

Xmáx/X0
P máx

(g.L-1.d-1)
µ máx

(d-1)
Fator Efeito p Efeito p Efeito p

X1 3,37 <0,01 0,03 0,04 -0,06 0,01
X2 0,63 0,38 -0,01 0,59 -0,04 0,06

X1 x X2 0,81 0,27 -0,01 0,59 0,03 0,18
X1: Fonte de Carbono; X2: Fonte de Nitrogênio; Xmáx/Xo: relação entre a concentração 
celular máxima e a concentração inicial; Pmáx: produtividade máxima; µmáx: velocidade 
específica máxima de crescimento.

O  principal  componente  do  gás  produzido  na  digestão  anaeróbia  de 

Spirulina é CH4 e devido à apolaridade poderia entrar na célula por difusão (Lehninger 

et al., 1995). No entanto, a solubilidade do CH4 em meio aquoso é baixa (40 mg/100 

mL). Não há registros de efeito tóxico do CH4 em células de animais,  vegetais ou 

microalgas, sendo biologicamente inerte em até 10.000 ppm (Hunter, 1978; Kamens & 

Stern, 1973; Pennington & Fuerst, 1971). Porém, um estudo mais detalhado deve ser 

realizado a fim de determinar os efeitos químicos e biológicos da injeção do gás no 

cultivo de microalgas, principalmente porque esse gás contém até 0,17 % de H2S, que 

diminui o pH do meio.

A concentração de nitrogênio amoniacal nos meios de cultivo dos ensaios 

com EPB como fonte de carbono e/ou nitrogênio variou entre 80 e 100 mg.L-1 (Figura 

6).  Converti et al. (2006) estudaram o crescimento de Spirulina em 1,1 a 2,8 mM de 

cloreto de amônio (aproximadamente 39 e 99 mg.L-1 de nitrogênio amoniacal),  sem 

inibição do crescimento. Segundo Soletto et al. (2005) o efeito inibitório do nitrogênio 

amoniacal ocorre em cerca de 40 mg.L-1 para Spirulina platensis e o efeito tóxico em 
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cerca de 180 mg.L-1 (Carvalho et  al.,  2004;  Belkin & Boussiba,  1991;  Abeliovich & 

Azov, 1976). Sassano et al. (2007) relatam crescimento de Spirulina em 535  mg.L-1 de 

cloreto de amônio no meio de cultivo.

Em todos os ensaios com EPB como fonte de carbono (Ensaios 13, 15 e 

16) o teor de proteínas (Tabela 5) foi maior do que nos ensaios com Zarrouk como 

fonte de carbono (Ensaios 12 e 14). O maior teor de proteínas (66,08 %) ocorreu no 

ensaio com EPB como fonte de carbono e nitrogênio (Ensaio 15). A complementação 

do EPB com CO2 como fonte de carbono (Ensaio 16) diminuiu o teor de proteínas e de 

lipídios comparando os resultados com aqueles obtidos em EPB sem complementação 

do CO2 (Ensaio 13).
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Figura 6 – Nitrogênio amoniacal nos ensaios de consumo de carbono e nitrogênio do 

efluente da produção de biometano. E12 (); E13 (▲); E14 (); E15 (); E16 ().

O maior teor de lipídios (8,01 %) ocorreu quando meio Zarrouk foi utilizado 

como fonte de carbono e nitrogênio (Ensaio 12), a presença de EPB como fonte de 

nutrientes diminuiu o teor de lipídios, sendo encontrada a menor concentração deste 

componente (2,99 %) quando EPB foi utilizado como fonte de carbono e nitrogênio 

(Ensaio 15).
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5.4.4 Conclusão

Meio Zarrouk pode ser substituído em até 40 % por efluente da produção 

de  biometano  (EPB)  para  o  crescimento  de  Spirulina LEB-18,  desde  que  haja 

adaptação das células.

O crescimento da microalga adaptada, em meio Zarrouk 14,6 % com 5,9 % 

de EPB ocorreu com velocidade específica máxima de crescimento (µmáx)  0,15 d-1. 

Spirulina LEB-18 cresceu usando o efluente como única fonte de carbono, com µmáx 

0,06 d-1 maior do que os valores obtidos em meio Zarrouk. A utilização do efluente 

como fonte  de  nitrogênio  forneceu  resultados  iguais  àqueles  obtidos  com  o  meio 

Zarrouk  padrão.  A  biomassa  produzida  com  carbono  e  nitrogênio  do  efluente 

apresentou a maior concentração de proteínas (66,08 %).

O efluente da produção de biometano pode ser utilizado como fonte de 

carbono e nitrogênio para  Spirulina LEB-18, reduzindo a concentração de meio de 

cultivo necessária e contribuindo para a redução de custos com seu tratamento para 

descarte. A injeção de CO2 (30 % v/v, em uma corrente de 0,5 vvm) complementando 

o  efluente  como fonte  de  carbono incrementa  Xmáx/X0 em 18  % e Pmáx em 33  %, 

indicando que cultivos de Spirulina LEB-18 podem ser empregados para a purificação 

do biocombustível.
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6 CONCLUSÃO 

A biomassa de Spirulina LEB-18 pode ser utilizada como substrato único 

para  a  produção  de  biometano.  A  alimentação  com  até  7,2  g.L-1 de  biomassa 

proporcionou um bioprocesso anaeróbio sem acúmulo de intermediários, com pH (7,15 

– 7,21) e nitrogênio amoniacal (388,27 – 669,44 mg.L-1)  em níveis seguros para as 

bactérias metanogênicas.  Foi  produzido gás com até 77,67 % de CH4,  a  partir  da 

decomposição de 76,98 % da biomassa alimentada, com conversão de biomassa em 

biometano (YCH4/Sp) de 0,31 g.g-1.  A agitação continua reduziu YCH4/Sp  em 22,5 %. O 

aumento na concentração de alimentação com 20 e 50 g.L-1 de biomassa provocou 

queda em YCH4/Sp  para 0,17 e 0,02 g.g-1, respectivamente. O aumento para 50 g.L-1 na 

concentração de alimentação produziu 5,09 % de hidrogênio no gás, de modo que a 

digestão anaeróbia da biomassa de Spirulina LEB-18 pode ser estudada como fonte 

desse biocombustível.

Biomassa de Spirulina LEB-18 foi produzida no extremo sul do Brasil com 

produtividade  de  6,63  g.m-2.d-1 e  46,65  %  de  carbono  em  sua  composição.  No 

bioprocesso  anaeróbio,  foram  convertidos  49,7  %  do  carbono  da  biomassa  a 

biometano e recuperados 83,17 % do poder calorífico da biomassa como biometano 

no gás. 

A  concentração  da  fonte  de  carbono  nos  meios  típicos  de  cultivo  de 

Spirulina pode ser reduzida, pois não favorece o crescimento da microalga e provoca 

perdas de carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Os melhores valores de  Xmáx 

(0,75 g.L-1), Pmáx (0,145 g.L-1.d-1) e μmáx  (0,254 d-1) foram obtidos em meio de cultivo 

com 2,8 g.L-1 de NaHCO3. Com o aumento na concentração de NaHCO3 aumentaram 

as perdas de carbono para a atmosfera, até alcançar 38,73 % do carbono nos meios 

com  50  g.L-1 de  NaHCO3.  Este  resultado  atribuiu  ao  efluente  da  produção  de 

biometano, que contém 3,8 g.L-1 de NaHCO3, a potencialidade de ser utilizado sem 

complementação como fonte de carbono para o crescimento de Spirulina LEB-18.

Utilizar  o  efluente  da produção de biometano para cultivo  da microalga 

Spirulina pode  reduzir  a  concentração  de  meio  necessária  para  produção  da 

biomassa. Após adaptação,  Spirulina LEB-18 cresceu em até 40 % de efluente da 

produção de biometano em substituição ao meio Zarrouk.  O carbono do efluente foi 

utilizado para o crescimento,  com  µmáx 0,06 d-1 maior  do que em meio Zarrouk.  O 
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crescimento utilizando nitrogênio  do efluente não apresentou diferenças (p > 0,05) 

daquele em meio Zarrouk. A utilização do efluente como fonte de carbono e nitrogênio 

para o crescimento de Spirulina LEB-18 resultou no maior teor de proteínas (66,08 %) 

da biomassa verificado.

Utilizando  o  efluente  como  fonte  de  carbono  para  o  crescimento  de 

Spirulina LEB-18,  os  resultados  no  crescimento  da  microalga  podem  ser 

incrementados através da injeção de CO2 na concentração máxima em que contamina 

o biometano (30 % v/v). Xmáx/X0 aumentou em 18 % e Pmáx,  em 33 %, atribuindo à 

microalga  Spirulina a capacidade de purificar o biometano produzido a partir de sua 

própria biomassa.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Produzir  biometano  a  partir  de  biomassa  de  Spirulina LEB-18  residual, 

após ter passado por extração de lipídios ou outros biocompostos;

Modelar a produção de biometano em função da composição da biomassa 

de Spirulina LEB-18 e das condições físico-químicas do bioprocesso anaeróbio;

Estudar  a  produção  de  biometano  a  partir  da  biomassa  de  outras 

microalgas;

Produzir biometano sob condições ambientais não controladas no sul do 

Brasil para comparação com os resultados obtidos em condições ótimas;

Estudar  os  efeitos  químicos  e  biológicos  da  injeção  do  biometano  em 

cultivos de microalgas, para purificação do biocombustível;

Determinar  o  efeito  de  fatores  físico-químicos,  em  especial  do  pH,  no 

cultivo de  Spirulina em efluente da produção de biometano, considerando os efeitos 

biológicos e sobre os equilíbrios químicos do carbono e da amônia.

Modelar  matematicamente  o  biossistema  de  produção  de  biomassa  e 

biometano;

Estudar  a  produção  de  hidrogênio  a  partir  da  digestão  anaeróbia  de 

Spirulina LEB-18.
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9.1 Resultados de acompanhamento dos ensaios
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Figura A1 – pH nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2. Efluente (); Meio homogeneizado ().
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Figura A2 – Sólidos totais nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2. Efluente (); Meio 

homogeneizado ().
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Figura A3 – Sólidos voláteis nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2. Efluente (); Meio 

homogeneizado ().
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Figura A4 – Alcalinidade nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2. Efluente (); Meio homogeneizado 

().
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Figura A5 – Nitrogênio amoniacal (N-NH4) nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2. Efluente (); Meio 

homogeneizado ().
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Figura A6 – Produção de gás nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2.
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Figura A7 – pH no ensaio E7,2c. Efluente (); Meio homogeneizado ().

0 20 40 60 80 100 120

Tempo (d)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

S
ól

id
os

 to
ta

is
 (g

.L
-1

)

Figura A8 – Sólidos totais no ensaio E7,2c. Efluente (); Meio homogeneizado ().
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Figura A9 – Sólidos voláteis no ensaio E7,2c. Efluente (); Meio homogeneizado ().
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Figura A10 – Alcalinidade no ensaio E7,2c. Efluente (); Meio homogeneizado ().
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Figura A11 – Nitrogênio amoniacal (N-NH4) no ensaio E7,2c. Efluente (); Meio 

homogeneizado ().
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Figura A12 – pH nos ensaios E20 e E50. Efluente E20 (); Meio homogeneizado E20 (). 

Efluente E50 (); Meio homogeneizado E50 ().
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Figura A13 – Sólidos totais nos ensaios E20 e E50. Efluente E20 (); Meio homogeneizado 

E20 (). Efluente E50 (); Meio homogeneizado E50 ().
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Figura A14 – Sólidos voláteis nos ensaios E20 e E50. Efluente E20 (); Meio 

homogeneizado E20 (). Efluente E50 (); Meio homogeneizado E50 ().



153

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tempo (d)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Al
ca

lin
id

ad
e 

(m
g.

L-1
 C

aC
O

3)

Figura A15 – Alcalinidade nos ensaios E20 e E50. Efluente E20 (); Meio homogeneizado 

E20 (). Efluente E50 (); Meio homogeneizado E50 ().
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Figura A16 – Nitrogênio amoniacal (N-NH4) nos ensaios E20 e E50. Efluente E20 (); Meio 

homogeneizado E20 (). Efluente E50 (); Meio homogeneizado E50 ().
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Figura A17 – Produção de gás nos ensaios E20 e E50. Efluente E20. E20 (); E50 ()
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Tabela A1 – Composição da alimentação e do efluente– Experimentos E3,6; E5,4; E7,2
E3,6 E5,4 E7,2

Proteína (%)
Alimentação 44,87 ± 1,26 55,27 ± 4,04 60,38 ± 1,35
Efluente 5,73 * 23,68 ± 3,12 37,73 ± 3,27

Carboidrato (%)
Alimentação 42,85 ± 1,46 29,27 ± 4,42 22,24 ± 1,84
Efluente 59,67 22,30 ± 3,35 18,32 ± 10,41

Lipídio (%)
Alimentação 5,32 ± 0,74 8,02 ± 1,81 10,38 ± 0,78
Efluente 1,63 * 1,53 ± 0,20 6,58 ± 1,25

Cinzas (%)
Alimentação 6,96 ± 0,01 7,44 ± 0,13 7,00 ± 0,97
Efluente 32,97 * 52,49 ± 1,21 37,37 ± 9,80

* análises sem réplicas

Tabela A2 – Composição da alimentação e do efluente– Experimentos E7,2; E20, E50
Componente E7,2c E20 E50

Proteína (%)
Alimentação 59,64 ± 0,63 59,64 ± 0,63 59,64 ± 0,63
Efluente 41,90 ± 0,64 52,88 ± 4,22 54,19 ± 3,08

Carboidrato (%)
Alimentação 26,70 ± 0,91 26,70 ± 0,91 26,70 ± 0,91
Efluente 19,66 ± 1,84 28,29 ± 4,24 12,34 ± 4,20

Lipídio (%)
Alimentação 5,97 ± 0,25 5,97 ± 0,25 5,97 ± 0,25
Efluente 2,96 ± 0,39 4,95 ± 0,20 19,78 ± 1,88

Cinzas (%)
Alimentação 7,69 ± 0,60 7,69 ± 0,60 7,69 ± 0,60
Efluente 35,48 ± 1,68 13,88 ± 0,40 13,69 ± 2,15
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Tabela A3 – Composição elementar da alimentação, do efluente líquido dos biorreatores e 
do meio homogeneizado nos biorreatores (E7,2)

C (%) H (%) N (%)
Alimentação 46,65±0,13 7,58±0,02 10,67±0,04

Efluente líquido 32,03±8,49 5,54±1,11 6,38±1,54
Meio homogeneizado 42,71±2,55 6,64±0,46 8,59±0,49
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(b)

(c)

Figura A18 – pH nos cultivos em meio Zarrouk com efluente da produção de biometano. (a) 

E1 (); E2 (), E3 (); (b) E4 (); E5 (); E6 (); (c) E7 (); E8 (◊); E9 (). O número que 

acompanha a letra “E” é o número do ensaio, conforme identificado no corpo do Artigo 4.
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Figura A19 – pH nos ensaios de consumo de carbono e nitrogênio do efluente da produção 

de biometano. E12 (); E13 (▲); E14 (); E15 (); E16 (). (Média ± desvio padrão de 

triplicatas). O número que acompanha a letra “E” é o número do ensaio, conforme 

identificado no corpo do Artigo 4.
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9.2 Caracterização da cromatografia do gás

CO2 e CH4: As análises foram feitas em cromatógrafo gasoso (Hewlet Packard 5880, 

US)  equipado  com  um  detector  de  condutividade  térmica  (TCD)  e  coluna  empacotada 

Porapak Q (100/120 mesh – 12 pés). As temperaturas do injetor, forno e detector foram 50 

°C (ambiente), 80°C e 160 ºC, respectivamente. H2 foi o gás de arraste na pressão de 80 psi.

H2: As análises foram feitas em cromatógrafo gasoso (CG CG35) equipado com um 

detector de condutividade térmica (TCD) e coluna empacotada Porapak Q (100/120 mesh – 

12 pés, confeccionada no Laboratório da Copesul). As temperaturas do injetor e forno são 

as ambientes (aproximadamente 30°C) e o detector a 160 ºC. N2 foi o gás de arraste na 

pressão de 55 psi.

O2 As análises foram feitas em cromatógrafo gasoso (Hewlet Packard 5880, US) 

equipado com um detector de condutividade térmica (TCD) e coluna empacotada Porapak Q 

(100/120 mesh – 12 pés, confeccionada no Laboratório da Copesul) + coluna empacotada 

PM 5A (100/120 mesh – 6 pés, confeccionada no Laboratório da Copesul). As temperaturas 

do injetor, forno e detector foram 50°C (ambiente), 80°C e 160 ºC, respectivamente. H2 foi o 

gás de arraste na pressão de 80 psi.

N2: As análises foram feitas em cromatógrafo gasoso (Hewlet Packard 5880, US) 

equipado com um detector de condutividade térmica (TCD) e coluna empacotada Porapak Q 

(100/120 mesh – 12 pés, confeccionada no Laboratório da Copesul). As temperaturas do 

injetor, forno e detector foram 50°C (ambiente), 80°C e 160 ºC e 160 ºC, respectivamente. 

H2 foi  o  gás  de  arraste  na  pressão  de  80psi,  determinando  o  somatório  de  N2  e  O2. 

Calculando o N2 pela subtração do teor de O2 normalizando os resultados.

H2S: obtido por analisador ANTEK Modelo 9000NS.



160

9.3 Fotos dos ensaios

Figura A20 – Reator anaeróbio de 14 L utilizado nos ensaios E3,6; E5,4 e E7,2

Figura A21 – Reatores anaeróbios de 2 L utilizados nos ensaios E7,2c; E20 e E50 
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Figura A22 – “Sample bag” para coleta do gás e envio à análise cromatográfica
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Figura A23 – Cultivo de Spirulina LEB-18 em Santa Vitória do Palmar

Figura A24 – Ensaios de substituição do meio Zarrouk por efluente da produção de 

biometano
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Figura A25 – Cultivo de Spirulina LEB – 18 em meio Zarrouk com efluente da produção de 

biometano. Esquerda: cultivos (meio + células); direita: brancos (meio sem células)

Figura A26 – Cultivo de Spirulina LEB – 18 ensaios de consumo de carbono e nitrogênio do 

efluente da produção de biometano
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 Análises estatísticas

Tabela A4 – Análise dos efeitos da concentração de meio Zarrouk e efluente da produção de 
biometano (EPB) sobre Xmáx/X0

Effect Std.Err. t(5) p -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95 % 95 %
Mean/Interc. 6,893 0,477 14,442 0,000 5,666 8,120 6,893 0,477 5,666 8,120
(1)EPB (L) -4,123 0,585 -7,053 0,001 -5,626 -2,620 -2,061 0,292 -2,813 -1,310
EPB (Q) -2,156 0,696 -3,098 0,027 -3,944 -0,367 -1,078 0,348 -1,972 -0,184

(2)Zarr (L) 4,433 0,585 7,584 0,001 2,931 5,936 2,217 0,292 1,465 2,968
Zarr (Q) -2,311 0,696 -3,321 0,021 -4,099 -0,522 -1,155 0,348 -2,050 -0,261
1L by 2L 0,545 0,827 0,659 0,539 -1,580 2,670 0,273 0,413 -0,790 1,335

Tabela A5 – Análise dos efeitos da concentração de meio Zarrouk e efluente da produção de 
biometano (EPB) sobre Pmáx

Effect Std.Err. t(5) p -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95 % 95 %
Mean/Interc. 0,081 0,004 19,473 0,003 0,063 0,099 0,081 0,004 0,063 0,099
(1)EPB (L) -0,089 0,005 -17,387 0,003 -0,111 -0,067 -0,044 0,003 -0,055 -0,033
EPB (Q) -0,026 0,006 -4,305 0,050 -0,052 0,000 -0,013 0,003 -0,026 0,000

(2)Zarrouk 
(L) 0,073 0,005 14,363 0,005 0,051 0,095 0,037 0,003 0,026 0,048

Zarrouk (Q) -0,031 0,006 -5,126 0,036 -0,057 -0,005 -0,016 0,003 -0,029 -0,003
1L by 2L 0,006 0,007 0,760 0,526 -0,026 0,037 0,003 0,004 -0,013 0,018

Tabela A6 – Análise dos efeitos da concentração de meio Zarrouk e efluente da produção de 
biometano (EPB) sobre µmáx

Effect Std.Err. t(5) p -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95 % 95 %
Mean/Interc. 0,137 0,007 20,500 0,002 0,108 0,165 0,137 0,007 0,108 0,165
(1)EPB (L) -0,206 0,008 -25,210 0,002 -0,241 -0,171 -0,103 0,004 -0,120 -0,085
EPB (Q) -0,157 0,010 -16,172 0,004 -0,199 -0,115 -0,079 0,005 -0,099 -0,058

(2)Zarr (L) 0,251 0,008 30,797 0,001 0,216 0,287 0,126 0,004 0,108 0,143
Zarr (Q) -0,101 0,010 -10,358 0,009 -0,142 -0,059 -0,050 0,005 -0,071 -0,029
1L by 2L 0,335 0,012 28,969 0,001 0,285 0,384 0,167 0,006 0,142 0,192
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Modelos estatísticos para o crescimento de Spirulina LEB-18 em meio Zarrouk com 
efluente da produção de biometano

Xmáx/X0 = 6,89 – 2,06 * (EPB) – 1,08 * (EPB)2 + 2,22 * (Z) – 1,16 * (Z)2 Equação A1

Fcalculado/Ftabelado = 7,51

Tabela A7 – ANOVA para o ajuste do modelo do efeito da composição do meio sobre Xmáx/
X0

Fonte de Variação Soma Quadrática n° de graus
de Liberdade Média quadrática

Regressão 84,21 4 21,05311367
Resíduos 3,71 6 0,619072705
Falta de ajuste 3,63 4 0,90739
Erro Puro 0,08 2 0,04243
Total 87,93 10 8,792689091
 % variação explicada 95,78
 % máxima de variação explicável 99,90   

Pmáx = 0,081 – 0,044 * (EPB) – 0,013 * (EPB)2 + 0,037 * (Z) – 0,016 * (Z)2 Equação A2

Fcalculado/Ftabelado = 4,83 

Tabela A8 – ANOVA para o ajuste do modelo do efeito da composição do meio sobre Pmáx

Fonte de Variação Soma Quadrática n° de graus
de Liberdade Média quadrática

Regressão 0,03 4 0,007109799
Resíduos 0,00 6 0,000325255
Falta de ajuste 0,00 4 0,00046
Erro Puro 0,00 2 0,00005
Total 0,03 10 0,003039073
 % variação explicada 93,58
 % máxima de variação explicável 99,66   
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µmáx = 0,137 – 0,103 * (EPB) – 0,079 * (EPB)2 + 0,1257 * (Z) – 0,050 * (Z)2
 + 0,167 * (EPB) * 

(Z) Equação A3

Fcalculado/Ftabelado = 89,5 

Tabela A9 – ANOVA para o ajuste do modelo do efeito da composição do meio sobre µmáx

Fonte de Variação Soma Quadrática
n° de graus

de Liberdade Média quadrática
Regressão 0,36 5 0,072509346
Resíduos 0,00 5 0,000160436
Falta de ajuste 0,00 3 0,00018
Erro Puro 0,00 2 0,00013
Total 0,36 10 0,036334891
 % variação explicada 99,78
 % máxima de variação explicável 99,93   
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Tabela A10 – Análise dos efeitos da fonte de carbono e nitrogênio sobre Xmáx/X0

Effect Std.Err. t(8) p -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95 % 95 %
Mean/Interc. 6,862 0,342 20,072 0,000 6,073 7,650 6,862 0,342 6,073 7,650

(1)C 3,367 0,684 4,924 0,001 1,790 4,943 1,683 0,342 0,895 2,472
(2)N 0,630 0,684 0,921 0,384 -0,947 2,207 0,315 0,342 -0,473 1,103

1 by 2 0,813 0,684 1,190 0,268 -0,763 2,390 0,407 0,342 -0,382 1,195

Tabela A11 – Análise dos efeitos da fonte de carbono e nitrogênio sobre Pmáx

Effect Std.Err. t(8) P -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95% 95 %
Mean/Interc. 0,102 0,005 20,018 0,000 0,090 0,113 0,102 0,005 0,090 0,113

(1)C 0,026 0,010 2,531 0,035 0,002 0,049 0,013 0,005 0,001 0,025
(2)N -0,006 0,010 -0,559 0,592 -0,029 0,018 -0,003 0,005 -0,015 0,009

1 by 2 -0,006 0,010 -0,559 0,592 -0,029 0,018 -0,003 0,005 -0,015 0,009

Tabela A12 – Análise dos efeitos da fonte de carbono e nitrogênio sobre µmáx

Effect Std.Err. t(8) p -95 % 95 % Coeff. Std.Err. -95 % 95 %
Mean/Interc. 0,179 0,009 20,982 0,000 0,159 0,199 0,179 0,009 0,159 0,199

(1)C -0,058 0,017 -3,416 0,009 -0,098 -0,019 -0,029 0,009 -0,049 -0,009
(2)N -0,038 0,017 -2,245 0,055 -0,078 0,001 -0,019 0,009 -0,039 0,001

1 by 2 0,025 0,017 1,464 0,181 -0,014 0,064 0,013 0,009 -0,007 0,032
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