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RESUMO 

Embora todas as etapas do processo de produção de biodiesel a partir de microalgas 
sejam essenciais, a separação e a ruptura celular da biomassa são particularmente 
importantes, uma vez que as tecnologias disponíveis para este fim apresentam elevados 
custos, comprometendo a viabilidade do aproveitamento energético.   Este trabalho teve 
como objetivo apontar um sistema que conseguisse aliar a separação da biomassa algal 
de efluente de sistemas de lagoas de estabilização à ruptura celular, como uma 
alternativa de pré-tratamento para maximizar a extração de lipídios pelo método 
modificado de Bligh e Dyer; assim como estudar preliminarmente a comunidade 
fitoplanctônica presente para comparação dos rendimentos lipídicos. Um reator de 
eletroflotação não-convencional foi confeccionado para operar em batelada e em fluxo 
contínuo, utilizando-se eletrodos não consumíveis e baixa potência elétrica. A 
metodologia proposta foi comparada com técnicas tradicionalmente utilizadas para 
ruptura celular: autoclave, micro-ondas e ultrassom. Foram selecionadas seis estações 
de tratamento de esgotos (ETE) com diferentes configurações de lagoas de estabilização 
para análise dos gêneros fitoplanctônicos dominantes e do teor lipídico. Observou-se a 
separação da biomassa, sendo obtida eficiência de remoção de turbidez superior a 80% 
em 20 minutos de operação do reator em batelada. Entre os métodos de pré-tratamento 
tradicionais testados, o micro-ondas foi o que apresentou maior rendimento lipídico 
(33,7 ± 5,3%), diferente estatisticamente da autoclave (15,4 ± 2,26%) e ultrassom (13,3 
± 2,96%). Para a eletroflotação não-convencional o rendimento lipídico foi de 24,8 ± 
7,05%, que não apresentou diferença estatística quando comparado ao micro-ondas. 
Entretanto, quando os custos energéticos foram considerados, a eletroflotação não-
convencional apresentou um custo de 5,6 Wh.g-1, sendo menor que o obtido para o 
micro-ondas. Os gêneros de microalgas que predominaram nos efluentes analisados 
pertenciam às classes Chlorophyceae, Cyanophyceae e Euglenophyceae. Em uma 
análise quantitativa geral, os efluentes de todas as estações analisadas apresentaram 
rendimento lipídico entre 8,5 e 34,6%. Os efluentes das ETE Aquiraz e Tupã-Mirim 
apresentaram os maiores teores lipídicos (28,4 ± 6,3% e 23,1 ± 3,6%, respectivamente), 
sem diferença estatística (p=0,12).  Os efluentes das ETE Araturi e Tabapuá 
apresentaram os menores potenciais lipídicos, sem diferença estatística entre eles (14,3 
± 5,9% e 15,6 ± 4,9%, respectivamente, p=0,68). A eletroflotação não-convencional 
mostrou-se como uma metodologia promissora para separação e ruptura das células de 
microalgas de efluentes de lagoas de estabilização, cujos potenciais lipídicos 
assemelharam-se aos obtidos a partir de biomassa microalgal cultivada em processos 
convencionais. Além disso, a metodologia desenvolvida neste trabalho soma um motivo 
para a separação e utilização da biomassa algal de lagoas de estabilização evitando, com 
isso, seu lançamento nos corpos d´água e garantindo um ganho econômico e ambiental, 
uma vez que visa o aproveitamento da biomassa para a produção de biocombustível, ao 
passo que minimiza impactos ambientais decorrentes da presença elevada desse material 
no ambiente. 
Palavras-chave: Microalgas. Lagoas de Estabilização. Ruptura Celular. Eletroflotação 
não-convencional. Lipídios.  
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ABSTRACT 

Although all stages on the production of biodiesel from microalgae cells are essential, 
harvest and cell disruption biomass are particularly important, since the available 
technologies for this purpose present high cost, compromising energy recovery 
viability. This study aimed to develop a system that could combine separation of algal 
biomass from wastewater stabilization pond systems to cell disruption as an alternative 
of pretreatment to maximize total lipids extraction by the modified method of Bligh and 
Dyer, as well as perform a preliminary study of the phytoplankton for comparison of 
lipid content. A non-conventional electroflotation reactor was designed to operate in 
batch and continuous flow, using non-consumable electrodes and low electrical power. 
The proposed methodology was compared to traditional techniques used for cell 
disruption: autoclave, microwave and ultrasound. Six Wastewater Treatment Plant 
(WTP) with different pond configuration were selected for analysis of the dominant 
phytoplankton genera and lipid content. Biomass separation was achieved, with 
turbidity removal efficiency exceeding 70% in 20 minutes of operation with the batch 
reactor. Among the traditional pretreatment methods tested, the microwave showed the 
highest lipid yield (33.7 ± 5.3%), followed by autoclave (15.4 ± 2.26%) and ultrasound 
(13.3 ± 2.96%). For non-conventional electroflotation methodology, lipid yield was 
24.8 ± 7.05%, which showed no statistical difference when compared to the microwave 
method. However, when energy cost was considered, non-conventional electroflotation 
presented a cost of 5.6 Wh.g-1, which was smaller than that obtained by the microwave 
method. The predominant microalgae genera in the analyzed effluents belonged to the 
classes Chlorophyceae, Cyanophyceae and Euglenophyceae. In a general quantitative 
analysis, the effluents from the analyzed ponds presented lipid yield between 8.5 and 
34.6%. Effluents of the WTP Aquiraz and Tupã-Mirim achieved the highest lipid 
content (28.4 ± 6.3% and 23.1 ± 3.6%, respectively), with no statistical difference (p = 
0.12). Effluents of the WTP Araturi and Tabapuá achieved the lowest lipidic potential, 
with no statistical difference (14.3 ± 5.9% and 15.6 ± 4.9%, respectively, p = 0.68). 
Non-conventional electroflotation proved to be a promising methodology for harvesting 
and cell disruption of microalgae provided by effluent stabilization ponds, whose 
potential lipid resembled those obtained from microalgal biomass cultivated in 
conventional processes. Furthermore, the methodology developed in this work adds a 
reason for the harvesting and utilization of algal biomass from waste stabilization ponds 
avoiding, thus, its release into water bodies and ensuring an environmental and 
economic gain, since it aims the use of biomass for biofuel production, while 
minimizing environmental impacts due to elevated presence of this material on the 
environment. 

Keywords: Microalgae. Stabilization Ponds. Cell Disruption. Non-conventional 
Electroflotation. Lipids. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A depleção das reservas de petróleo, o consequente aumento do preço dos 

combustíveis fósseis e a atenção internacional voltada para o impacto ambiental 

causado pelas emissões gasosas têm alavancado esforços da comunidade científica no 

sentido de desenvolver fontes alternativas sustentáveis de energia que atendam às 

necessidades do mercado mundial (POSTEN; SCHAUB, 2009; SMITH et al., 2010; 

RAWAT et al., 2011).  

Dentre as alternativas estudadas, os biocombustíveis (incluindo bioetanol, 

biometanol, bio-hidrogênio e biodiesel) são provavelmente as fontes estrategicamente 

mais importantes, destacando-se como recurso energético ecologicamente correto 

(NIGAM; SINGH, 2011; YUSUF; KAMARUDIN; YAAKUB, 2011).  

O biodiesel, na qualidade de combustível limpo e renovável, assume importância 

cada vez maior na problemática da bioenergética mundial, e biomassas com elevado 

teor lipídico na forma de triacilgliceróis vêm sendo alvo de pesquisas como fonte de 

glicerídeos para o abastecimento da indústria desse combustível. Estas biomassas 

podem ser obtidas de vários tipos de bio-resíduos, como restos de comida, resíduos 

municipais, agrícolas, culturas comestíveis ou não comestíveis, sementes oleaginosas e 

diversas plantas aquáticas (SINGH; GU, 2010; SMITH et al., 2010).   

As sementes oleaginosas são os recursos mais utilizados na produção de 

biodiesel. Porém, há uma discussão controversa quanto à disponibilização de inúmeros 

hectares de terras aráveis para a produção de biocombustível em detrimento da 

produção para alimentação (SINGH; NIGAM; MURPHY, 2011). No caso do Brasil, a 

principal oleaginosa utilizada na obtenção do biodiesel, responsável por 75% da 

produção, a soja, não atenderá a demanda sem que sejam destinadas áreas agricultáveis 

exclusivamente para esse fim, uma vez que a produtividade dessa oleaginosa é baixa 

(0,2 – 0,4 tonelada por hectare) (MENDES, 2010).  

Nesse cenário, as microalgas aparecem como fontes promissoras de biodiesel, 

apresentando produtividade e teor lipídico muito superiores às oleaginosas 

tradicionalmente utilizadas (CHISTI, 2007).  

O fornecimento de grandes quantidades de Nitrogênio (N) e Fósforo (P) aos 

sistemas de cultivo comercialmente disponíveis (fotobiorreatores e lagoas do tipo 

raceway) contribui para o aumento dos custos de produção da biomassa algal, além de 

favorecer a predominância de uma única ou poucas espécies de microalgas no cultivo, 



19 
 

devido à competição que se estabelece segundo as condições fornecidas ao sistema 

(MARKOU; GEORGAKAKIS, 2011).  

 Como forma de minimizar os custos do óleo como produto final, podem-se obter 

microalgas diretamente de sistemas onde elas sejam disponíveis naturalmente, devido às 

condições ambientais ótimas para o seu crescimento. Nesse contexto, as lagoas de 

estabilização ricas em N e P aparecem como um excelente meio de cultivo para 

microalgas e, consequentemente, para a obtenção de um óleo mais barato quando em 

comparação com os sistemas de cultivo comerciais, levando a uma economia de água e 

nutrientes, ao mesmo tempo em que as microalgas promovem a remoção de N e P de 

efluentes, principais responsáveis pela eutrofização dos corpos hídricos (MULBRY et 

al., 2008; POSTEN; SCHAUB, 2009).   

 Além de promover o reaproveitamento da biomassa, a separação das microalgas 

do efluente antes do lançamento nos corpos hídricos melhora a eficiência do tratamento, 

uma vez que, quando em quantidade excessiva no efluente final do sistema, estes micro-

organismos estimulam o crescimento do fitoplâncton e macrófitas nos corpos 

receptores, levando à deterioração dos mesmos (MULBRY et al., 2008; DE-BASHAN; 

BASHAN, 2010; RAWAT et al., 2011). 

 O processo de separação das microalgas do meio aquático com vistas à obtenção 

de biodiesel pode envolver uma ou mais etapas e representa de 20 a 30% do custo total 

da produção (RAWAT et al., 2011). Os métodos mais utilizados de separação são a 

floculação, filtração, flotação e sedimentação por força centrífuga, que apresentam, na 

maioria dos casos, elevados custos (BRENNAN; OWENDE, 2010). Os processos 

eletrolíticos representam uma alternativa promissora na separação da biomassa algal, 

pois, contrariamente a alguns métodos tradicionais, dispensam a adição de produtos 

químicos e apresentam baixo requerimento energético (UDUMAN et al., 2010).  

Aliado à separação, o processamento após recuperação da biomassa, que inclui a 

secagem, a ruptura celular e a extração dos lipídios, representa a maior limitação 

econômica à obtenção deste biocombustível. Por este motivo, algumas pesquisas vêm 

sendo realizadas na tentativa de desenvolver metodologias adequadas e 

economicamente viáveis (MOLINA GRIMA, 2003; BRENNAN; OWENDE, 2010; 

MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

No intuito de apontar métodos aplicáveis à problemática descrita, faz-se 

necessário realizar um levantamento da diversidade fitoplanctônica dos ambientes. Os 

gêneros e espécies predominantes em cada sistema são função das características das 
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lagoas e do efluente que estas recebem (PEARSON, 2008). Esta diversidade 

influenciará, consequentemente, o teor de óleos e graxas da biomassa obtida de cada 

sistema, uma vez que o conteúdo lipídico normalmente varia entre 2 e 77% do peso seco 

nas diferentes espécies (CHISTI, 2007; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

 Até o momento, não há uma caracterização das comunidades algais presentes 

nas lagoas de estabilização do estado do Ceará, o que seria de grande importância para o 

entendimento das condições ambientais que favorecem a diversidade entre lagoas de 

diferentes estações de tratamento, assim como não se conhece o teor de óleos e graxas 

da biomassa oriunda destes ecossistemas.  

Este trabalho intenta contribuir para o avanço do aproveitamento energético de 

microalgas, investigando metodologias de ruptura celular que mais se adequem à 

extração de lipídios da biomassa em estudo, a fim de avaliar o potencial lipídico de 

lagoas de estabilização no Ceará, visando à aplicabilidade do extrato à produção de 

biodiesel; bem como para o conhecimento da diversidade fitoplanctônica nesses 

ambientes, em nível de gênero. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

Desenvolver um reator de eletroflotação não-convencional para separação e ruptura 

celular de microalgas, assim como realizar um estudo preliminar da comunidade 

fitoplanctônica de sistemas de lagoas de estabilização do estado do Ceará. 

 

2.2 Específicos 
 

Desenvolver uma metodologia que consiga aliar a separação da biomassa algal de 

efluentes de lagoa de estabilização à ruptura celular; 

Avaliar o grau de ruptura celular através da extração de lipídios totais, comparando 

quatro métodos de pré-tratamento: ultrassom, autoclave, micro-ondas e eletroflotação 

não-convencional; 

Avaliar preliminarmente os custos energéticos envolvidos nos métodos de pré-

tratamento de maiores eficiências em termos de rendimento lipídico; 

Aplicar o melhor método de pré-tratamento avaliado no estudo em efluentes de 

diferentes lagoas de estabilização para determinar o potencial lipídico da biomassa 

algal; 

Realizar uma análise qualitativa preliminar da comunidade fitoplanctônica de diferentes 

sistemas de lagoas de estabilização. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  
 

3.1 A bioenergética 
 

 As fontes primárias de energia podem ser classificadas como renováveis ou não 

renováveis. A energia gerada por fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, 

além de limitada, emite elevadas concentrações de gases de efeito estufa (GEE), 

acarretando consideráveis impactos ao meio ambiente, como alterações climáticas, 

derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, diminuição da biodiversidade, etc 

(DEMIRBAS; FATIH DEMIRBAS, 2011; NIGAM; SINGH, 2011).  

Além disso, devido à rápida industrialização e ao crescimento populacional 

acelerado, a crise energética começou a atingir quase todas as partes do mundo, 

provocando aumento nos preços dos combustíveis fósseis e, consequentemente, 

despertando a busca por fontes de energia sustentáveis e capazes de atender às 

necessidades do mercado mundial (LEE; LEWIS; ASHMAN, 2012). 

Dentre as muitas alternativas sugeridas para a produção de energia, os 

biocombustíveis, o hidrogênio, o gás natural e o gás de síntese são, provavelmente, as 

fontes mais estrategicamente importantes em termos de sustentabilidade, sendo os 

primeiros considerados os mais ecologicamente corretos, pois, além da capacidade de 

renovação, são biodegradáveis e geram gases de qualidade mais aceitável (NIGAM; 

SINGH, 2011; YUSUF; KAMARUDIN; YAAKUB, 2011). 

 A biomassa pode ser convertida por meio de processos mecânicos, 

termoquímicos e biológicos, originando várias formas de combustíveis, como etanol, 

metanol, diesel, metano, hidrogênio, etc.  

Assim, a biomassa é a mais promissora das fontes renováveis de energia, uma 

vez que está disponível naturalmente, pode ser produzida em grandes quantidades e 

permite a produção de combustíveis líquidos, gasosos ou sólidos com potencial para 

atender a demanda de vários setores. Além disso, este recurso pode ser inteiramente 

renovável, e ambiental, social e economicamente sustentável (DEMIRBAS; BALAT; 

BALAT, 2009). 

Dos vários biocombustíveis disponíveis, os álcoois (principalmente bioetanol) e 

o biodiesel são considerados os mais representativos em nível mundial, presentes em 

praticamente todos os importantes mercados de combustíveis líquidos (MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010). 
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  O bioetanol é produzido principalmente a partir de cana-de-açúcar, milho, 

beterraba, batata, sorgo e trigo, enquanto o biodiesel tem sido produzido principalmente 

via transesterificação de óleos vegetais, em especial, óleos de palma, de canola, de soja 

e de girassol. Estes combustíveis de primeira geração, entretanto, têm gerado uma 

grande discussão no âmbito da economia, uma vez que estas matérias-primas deixam de 

ser destinadas à nutrição humana, além de utilizarem espaços de terras aráveis 

anteriormente destinados ao setor alimentício (PARMAR et al., 2011). 

  Contrariamente às biomassas largamente utilizadas na produção de biodiesel, as 

microalgas podem ser apontadas como excelente matéria-prima para este 

biocombustível, pois apresentam elevado teor lipídico, acelerada taxa de crescimento e 

dispensam a utilização de grandes extensões de terras agricultáveis, além de 

representarem uma potencial medida de mitigação do CO2 atmosférico (CHISTI, 2007; 

BRENNAN; OWENDE, 2010; SCOTT et al., 2010; PARMAR et al., 2011).  A 

produção de biodiesel a partir de algas fornece o mais alto rendimento energético 

líquido, pois a conversão do óleo em biodiesel consome menos energia que os métodos 

de conversão para outros combustíveis. Esta característica tornou o biodiesel um bom 

produto final do processamento de microalgas.  

 

3.2 Produção de biodiesel a partir da biomassa algal 
 

A biomassa microalgal é obtida principalmente a partir do cultivo em laboratório 

ou industrial em sistemas fechados (fotobiorreatores), ou em lagoas aeradas alimentadas 

com meio de cultura (BOROWITZKA, 1999). Nestas, há a predominância do uso de 

uma espécie de microalga cultivada por processos autotrófico e/ou heterotrófico. Como 

forma de minimizar os custos do produto final (o óleo), as microalgas podem ser obtidas 

diretamente de um sistema onde elas já estejam disponíveis naturalmente, devido ao 

fornecimento de condições ambientais ótimas para o seu desenvolvimento. As 

microalgas presentes em efluentes de lagoa de estabilização, por exemplo, podem ser 

utilizadas para a obtenção de um óleo mais barato quando comparado aos obtidos por 

sistemas de cultivos tradicionais (SAWAYAMA et al., 1995). Isso levará a uma 

economia de água e nutrientes, bem como servirá para a remoção de N e P do efluente, 

que promovem a eutrofização nos corpos receptores. 

O mecanismo de fotossíntese destes micro-organismos assemelha-se ao das 

plantas terrestres. Entretanto, devido à estrutura celular simples e ao fato deles estarem 
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imersos em meio aquoso, o que viabiliza o acesso à água, CO2 e outros nutrientes, eles 

são geralmente mais eficientes na conversão da energia solar em biomassa (GOUVEIA, 

2011).  

A composição bioquímica das células de microalgas (lipídios, carboidratos, 

proteínas, etc.) é bastante diversificada. Tal diversidade está relacionada à natureza de 

cada espécie, bem como aos fatores ambientais relacionados à região onde o cultivo está 

sendo realizado e ao meio de cultura utilizado (CARDOSO; VIEIRA; MARQUES, 

2011). 

Os ácidos graxos são constituintes das moléculas lipídicas (polares ou neutras) e 

são classificados quanto às suas duas principais características: o número total de 

carbonos e o número de duplas ligações na cadeia de hidrocarbonetos, que permite a 

divisão em ácidos graxos saturados (Figura 1a), monoinsaturados (Figura 1b) e poli-

insaturados. Embora o biodiesel possa ser produzido a partir de matéria-prima rica em 

ácidos graxos poli-insaturados, há elevada instabilidade do combustível, uma vez que 

esses ácidos graxos são muito suscetíveis à oxidação (HU et al., 2008).  

Em geral, os ácidos graxos saturados e mono-insaturados são predominantes na 

maioria das células de microalgas. A constituição desses ácidos é um dos principais 

parâmetros avaliados na produção do biodiesel (MATA; MARTINS; CAETANO, 

2010). 

Quando a extremidade carboxilato da molécula de ácido graxo está ligada a um 

grupamento desprovido de carga (por exemplo, um glicerol), um lipídio neutro é 

formado (como os acilgliceróis e os ácidos graxos livres). De outra forma, quando há a 

associação de um ácido graxo a um grupo eletricamente carregado, como glicerol e 

complexo fosfato, por exemplo, um lipídio polar é formado (como os fosfolipídios e os 

glicolipídios). Os lipídios podem ser definidos como moléculas biológicas, solúveis em 

solventes orgânicos (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). 
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Figura 1 – (a) Ácido graxo saturado (C18:0 ou ácido esteárico). (b) Ácido graxo insaturado (C18:1 ou 
ácido oleico) 

 
Fonte: Adaptado de HALIM; DANQUAH; WEBLEY (2012) 

 

Alguns lipídios neutros são desprovidos de ácidos graxos, como os esteróis e os 

constituintes das cetonas e dos pigmentos (como os carotenos e as clorofilas). Embora 

esses lipídios sejam solúveis em solventes orgânicos, perfazendo, portanto, a definição 

de lipídios, eles não são conversíveis a biodiesel. Os triacilgliceróis (Figura 2) são a 

principal forma de lipídio utilizada na produção deste biocombustível (HUANG et al., 

2010; HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). 

 

Figura 2 – Esquema estrutural de um triacilglicerol 

 

 

Fonte: HALIM; DANQUAH; WEBLEY (2012) 
Legenda: R`, R`` e R``` representam as cadeias de ácidos graxos da molécula 
 

Em condições de estresse ambiental, como o esgotamento de algum nutriente, as 

microalgas alteram suas vias biossintéticas de lipídios de membrana para a formação e o 
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acúmulo de lipídios neutros, principalmente sob a forma de triacilglicerídeo (SINGH; 

NIGAM; MURPHY, 2011). Como resultado desse acúmulo, os triacilglicerídeos podem 

contabilizar até 80% dos lipídios totais celulares (HU et al., 2008). O conteúdo lipídico 

de microalgas, especificamente o conteúdo de triacilglicerol, é importante para a 

conversão a biodiesel (SUALI; SARBATLY, 2012). 

O teor lipídico pode variar entre 2 e 77% nas diferentes espécies de microalgas 

(CHISTI, 2007; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010; DEMIRBAS; FATIH 

DEMIRBAS, 2011; MALCATA, 2011; HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). No 

quadro 1 está listado o teor lipídico por peso seco de algumas espécies de microalgas.  

 

Quadro 1 – Teor lipídico de algumas espécies de microalgas 

(continua) 

Espécie de Microalga Teor Lipídico (% peso/peso seco) 

Scenedesmus obliquus 12-14 

Scenedesmus quadricauda 1,9 

Scenedesmus dimorphus 16-40 

Chlamydomonas rheinhardii 21 

Chlorella vulgaris 14-22 

Chlorella pyrenoidosa 2 

Spirogyra sp. 11-21 

Dunaliella bioculata 8 

Dunaliella salina 6 

Euglena gracilis 14-20 

Prymnesium parvum 22-38 

Tetraselmis maculata 3 
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Quadro 1 – Teor lipídico de algumas espécies de microalgas 

(continuação) 

Espécie de Microalga Teor Lipídico (% peso/peso seco) 

Porphyridium cruentum 9-14 

Spirulina platensis 4-9 

Spirulina maxima 6-7 

Synechoccus sp. 11 

Anabaena cylindrica 4-7 

Botryococcus spp. 25-75 

Chaetoceros calcitrans 14,6-19,8 

Chaetoceros muelleri 33,6 

Chlorella emersonii 25-63 

Chlorella protothecoides 14,6-57,8 

Chlorella sorokiniana 19-22 

Chlorella spp. 10-57 

Chlorococcum spp. 19,3 

Dunaliella primolecta 23,1 

Dunaliella salina 6-25 

Dunaliella tertiolecta 16,7-71 

Dunaliella spp. 17,5-77 

Ellipsoidion spp. 27,4 

Haematococcus pluvialis 25 

Isochrysis galbana 7-40 
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Quadro 1 – Teor lipídico de algumas espécies de microalgas 

(continuação) 

Espécie de Microalga Teor Lipídico (% peso/peso seco) 

Isochrysis spp. 7,1-33 

Nannochloris spp. 20-56 

Nannochloropsis oculata 22,7-29,7 

Nannochloropsis spp. 12-53 

Neochloris oleoabundans 29-65 

Pavlova salina 30,9 

Pavlova lutheri 35,5 

Phaeodactylum tricornutum 18-57 

Scenedesmus sp. 19,6-21,1 

Spirulina platensis 4-16,6 

Microcystis aeruginosa 24 

Ankistrodesmus sp. 24-31 

Botryococcus braunii 25-75 

Crypthecodinium cohnii 22-51,1 

Ellipsoidion sp. 27,4 

Monodus subterraneus 16 

Monallanthus salina 20-22 

Nitzschia sp. 16-47 

Oocystis pusilla 10,5 

Skeletonema sp. 13,3-31,8 
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Quadro 1 – Teor lipídico de algumas espécies de microalgas 

                   (conclusão) 

Espécie de Microalga Teor Lipídico (% peso/peso seco) 

Skeletonema costatum 13,5-51,3 

Thalassiosira pseudonana 20,6 

Tetraselmis suecica 8,5-23 

Tetraselmis sp. 12,6-14,7 

Oscillatoria sp. 7,5-28,2 

Aphanocapsa sp. 0-5,0 

Fonte: Adaptado de HUANG et al. (2010); MATA; MARTINS; CAETANO (2010); DEMIRBAS; 
FATIH DEMIRBAS (2011); MALCATA (2011); SHARATHCHANDRA; RAJASHEKHAR (2011); 
SHYAM; NAIF; THAJUDDIN (2011) 

 

Embora o rendimento lipídico das microalgas apresente grande variação de 

acordo com a espécie, geralmente é muito maior que o obtido das sementes de 

oleaginosas tradicionalmente utilizadas (MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). Por 

outro lado, esses micro-organismos requerem uma forma particular de cultivo, 

separação da biomassa do meio líquido, pré-tratamentos para promover a ruptura da 

célula e otimizar as técnicas de extração dos lipídios, o que implica a agregação de 

custos à obtenção de um biodiesel de qualidade (KANDA; LI, 2011; HALIM; 

DANQUAH; WEBLEY, 2012).  

 

3.3 Métodos de separação da biomassa algal 
 

 A etapa de separação representa um dos principais obstáculos à produção de 

biocompostos em larga escala (CHRISTENSON; SIMS, 2011; RAWAT et al., 2011), 

devido ao pequeno tamanho das células, que podem variar de 3-30 µm em organismos 

eucarióticos unicelulares (MOLINA GRIMA, 2003) e de 0,2-2 µm em algumas 

cianofíceas (LOURENÇO, 2006). Adicionalmente, os meios são relativamente diluídos, 

o que acarreta a necessidade de grandes volumes de água coletados para o 
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processamento (UDUMAN et al., 2010). Dessa forma, a recuperação da biomassa pode 

representar entre 20-30% do custo total da produção (MOLINA GRIMA, 2003; 

BRENNAN; OWENDE, 2010), além de influenciar diretamente os processos 

posteriores na obtenção do produto final (CHRISTENSON; SIMS, 2011).  

 As técnicas atualmente estudadas na separação da biomassa algal incluem 

métodos químicos, mecânicos, elétricos e biológicos (DANQUAH et al., 2009). As 

principais metodologias são a centrifugação, floculação, filtração, sedimentação por 

gravidade, flotação e técnicas de eletroforese (CHEN et al., 2011).  

 

3.3.1 Coagulação / Floculação 
 

 Devido ao pequeno tamanho das microalgas, a coagulação/floculação química 

vem sendo estudada como uma forma de aumentar o tamanho das partículas e facilitar a 

remoção da biomassa do meio (CHRISTENSON; SIMS, 2011).  

 As microalgas apresentam carga negativa em sua superfície, o que evita a 

agregação das células em suspensão. A coagulação é normalmente obtida pela adição de 

eletrólitos que, através de mecanismos de ligação e adsorção nas superfícies das 

partículas, anulam a força de repulsão entre elas. Diferentes forças de atração agem 

sobre as partículas neutralizadas, permitindo a agregação e a formação dos flocos.  

 Os coagulantes clássicos ou convencionais, como: sulfato de alumínio, cloreto 

ferroso, cloreto férrico e outros, devido à elevada eletropositividade dos elementos 

químicos que os compõem, quando dissolvidos na água, geralmente formam compostos 

gelatinosos, dotados de cargas positivas (coagulantes catiônicos). O mecanismo de 

formação dos flocos ocorre através da neutralização entre a acidez do coagulante e a 

alcalinidade natural ou adicionada à água, que, por atração eletrostática entre as cargas 

positivas resultantes da ionização do coagulante e as cargas negativas das células das 

microalgas, formam os flocos. Estes são estruturas maiores, mais pesadas, dotadas de 

ligações iônicas, que tendem a precipitar quando há uma diminuição da velocidade do 

fluxo da água (MOLINA GRIMA, 2003; CRUZ, 2004; RENAULT et al., 2009; 

VANDAMME et al., 2009; DE GODOS et al., 2011). 

Embora apresente elevada eficiência de remoção da biomassa, algumas 

características podem ser apontadas como desvantagens do processo: algumas vezes 

grandes concentrações de floculantes são necessárias para promover a separação, 

acarretando, por consequência, alta produção de lodo; o processo apresenta elevada 
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sensibilidade ao pH; os coagulantes podem não apresentar a mesma eficiência para 

todos os grupos de microalgas; além da contaminação da biomassa obtida pela adição 

de alumínio ou ferro (CHEN et al., 2011), o que pode comprometer o seu 

reaproveitamento. 

 Nesse sentido, os coagulantes naturais, conhecidos universalmente como 

polieletrólitos, vêm sendo estudados como alternativa ao uso dos sais tradicionalmente 

utilizados. Esses coagulantes são representados por compostos constituídos de grandes 

cadeias moleculares, dotados de sítios com cargas positivas ou negativas (BORBA, 

2001).  

 Os coagulantes/floculantes naturais, como a quitosana, os taninos vegetais, 

Moringa oleifera e outros, têm demonstrado vantagens em relação aos coagulantes 

químicos, especificamente em relação à biodegradabilidade, baixa toxicidade e baixo 

índice de produção de lodos residuais (SILVA et al., 2001; MOLINA GRIMA, 2003; 

SILVA; SOUZA; MAGALHAES, 2003; CRUZ, 2004; RENAULT et al., 2009; 

VANDAMME et al., 2009; UDUMAN et al., 2010; AHMAD et al., 2011; CHEN et al., 

2011; DE GODOS et al., 2011; YANG et al., 2011).  

Lira (2011) comparou a floculação, fazendo uso de agentes químicos sintéticos, 

com o método de centrifugação para separação de uma cultura pura de Chlorella sp. e 

verificou que a floculação com agentes químicos sintéticos foi capaz de separar mais de 

75% da biomassa algal em tempo inferior a 1 hora de ensaio. Para a centrifugação, o 

pesquisador observou uma remoção superior a 90% em 5 minutos de processo. 

 Por outro lado, Divakaran e Sivasankara (2002) analisaram a eficiência de 

remoção de microalgas em termos de turbidez e clorofila-a utilizando quitosana como 

agente floculante. Esses pesquisadores obtiveram cerca de 90% de eficiência de 

remoção de turbidez em seus experimentos; entretanto, verificaram que o floculante 

utilizado tem seu efeito dependente do pH do meio, uma vez que em meios alcalinos, as 

remoções foram drasticamente diminuídas.  

Finalmente, De Godos et al. (2011) compararam dois coagulantes convencionais 

(FeCl3 e Fe2(SO4)3) com cinco floculantes poliméricos quanto à capacidade de remoção 

de biomassas formadas por microalgas e bactérias do efluente de uma suinocultura e 

verificaram que elevadas eficiências de remoção conseguidas pelos coagulantes 

convencionais à base de sais férricos em dosagens entre 150–250 mg.L-1 foram também 

alcançadas pelos floculantes poliméricos, porém em dosagens bastante inferiores (25-50 

mg.L-1). 
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3.3.2 Centrifugação 
  

A centrifugação é, talvez, o método mais rápido para remoção da biomassa algal. 

Forças centrífugas promovem a separação com base nas diferenças entre as densidades; 

porém, a eficiência depende das características das células das microalgas, do tempo de 

aplicação da força e da profundidade do tubo da centrífuga.  

Heasman et al. (2000) analisaram a centrifugação de nove cepas de microalgas 

quanto à recuperação e à viabilidade celular. A 13000g foi obtida uma eficiência 

superior a 95%, que foi reduzida a 60% quando em 6000g e a 40% em 1300g. Embora a 

eficiência de remoção a altas rotações seja elevada, a viabilidade celular dos micro-

organismos torna-se comprometida, impossibilitando o destino final da cultura.  

Apesar de a centrifugação ser um método eficaz na recuperação da biomassa 

algal, sua principal desvantagem é o elevado custo de implantação e operacional, além 

da capacidade de danificação da célula, o que inviabiliza algumas formas de reuso da 

biomassa (HEASMAN et al., 2000; UDUMAN et al., 2010).  

 

3.3.3 Filtração 
 

A filtração apresenta-se como um método eficiente apenas na recuperação de 

microalgas grandes (maiores que 70 µm), filamentosas ou formadoras de colônia 

(RAWAT et al., 2011).  Para o desempenho dessa metodologia, ocorre uma diminuição 

da pressão no meio para forçar o fluido através do filtro, podendo ser conduzida por 

gravidade, pressão aplicada, vácuo ou força centrífuga. Existem dois tipos principais de 

filtração: os filtros de superfície, onde a biomassa fica depositada sobre o meio filtrante 

e os filtros de profundidade, onde a biomassa fica depositada no interior do meio 

filtrante. Um dos principais problemas associados à filtração é que as películas filtrantes 

são bastante finas e as microalgas podem se ligar fortemente, sendo necessárias algumas 

lavagens para recuperar a biomassa, o que resulta numa diminuição do número de 

células no concentrado (UDUMAN et al., 2010).  

 Embora apresente custos relativamente baixos (MOLINA GRIMA, 2003), esse 

método não é muito aplicável à separação da biomassa destinada ao reaproveitamento 

do conteúdo lipídico, uma vez que microalgas filamentosas apresentam baixo teor graxo 

(MULBRY et al., 2008).  
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A filtração de fluxo tangencial (ou de fluxo cruzado) é um sistema que apresenta 

bom potencial para a recuperação de grandes volumes de biomassa algal. Neste método, 

o meio flui tangencialmente através de uma membrana. O material retido é recirculado, 

mantendo as células em suspensão e minimizando sua fixação à membrana. Como as 

membranas utilizadas nesse método podem ser de ultrafiltração ou de microporos, a 

remoção completa de células de diversos tamanhos pode ser alcançada (UDUMAN et 

al., 2010; FRAPPART et al., 2011).  

Petrusevski et al. (1995) realizaram estudos com filtração de fluxo tangencial 

para a recuperação de biomassa algal. A porosidade da membrana utilizada foi de 0,45 

µm. O processo foi eficiente na remoção de microalgas de grandes tamanhos, 

alcançando uma recuperação de 70-89%; bem como preservou a estrutura e a 

viabilidade celular dos micro-organismos do meio. Em outra investigação, Danquah et 

al. (2009) analisaram a eficiência de separação da biomassa algal de uma cultura de 

Tetraselmis suecica por meio da filtração de fluxo tangencial. Eles concluíram que, 

embora a metodologia tenha se mostrado melhor na desidratação da biomassa quando 

comparada com a floculação, o sistema requer um procedimento posterior de limpeza 

que assegure as condições de reuso das membranas ou a substituição das mesmas, o que 

agrega custos à técnica.  

 

3.3.4 Floculação espontânea 
 

 Sabe-se que as microalgas podem, algumas vezes, realizar floculação 

espontânea, sem a necessidade de adição de químicos. O conhecimento e o controle 

desta capacidade podem reduzir significativamente os custos relacionados aos processos 

de separação. A floculação espontânea ocorre por autofloculação ou por biofloculação 

(CHRISTENSON; SIMS, 2011).  

 A autofloculação está associada ao aumento do pH devido ao consumo 

fotossintético do CO2, causando a supersaturação de íons cálcio e fosfato que, 

carregados positivamente, precipitam. As células de microalgas do meio servem de 

suporte para o precipitado e favorece a neutralização das cargas (UDUMAN et al., 

2010; RAWAT et al., 2011).  

 A biofloculação, por sua vez, está associada à agregação das células de 

microalgas causada pela secreção de exopolissacarídeos (EPS) por outras microalgas ou 

por bactérias. As vantagens desse método referem-se à não necessidade de adição de 
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agentes químicos floculantes, além de ser fácil e tão eficiente quanto os floculantes 

químicos já aplicados em escala industrial (SALIM et al., 2011). 

 Salim et al. (2011) compararam o método de biofloculação com a floculação 

induzida por agentes químicos em termos de eficiência de remoção e tempo necessário 

para sedimentação. Os resultados obtidos por estes pesquisadores mostraram que a 

adição de microalgas autofloculantes otimiza o tempo de sedimentação e aumenta a 

eficiência de remoção das microalgas do meio, corroborando os resultados obtidos por 

Lee; Lewis; Ashman (2008) que estudaram a bio-floculação de micro-organismos não-

floculantes com bactérias.  

 Em outro estudo relacionado à biofloculação, realizado por Bhaskar; Bhosle 

(2005), mostrou-se a máxima produção de EPS na fase final de crescimento dos micro-

organismos, embora as condições de luz e temperatura também tenham afetado o 

processo de bio-floculação. Os pesquisadores mostraram um aumento da sedimentação 

do fitoplâncton correlacionado ao aumento da concentração de EPS no meio.  

 

3.3.5 Flotação 
 

A biomassa algal também pode ser separada por flotação, processo de separação 

por gravidade em que as bolhas de ar ou de gás se ligam às partículas sólidas e, em 

seguida, transportam-nas para a superfície do líquido (BRENNAN; OWENDE, 2010). 

Baseado no tamanho das bolhas utilizadas no processo de flotação, a metodologia pode 

ser dividida em três técnicas: flotação por ar dissolvido (FAD), flotação por ar disperso 

e flotação eletrolítica (CHEN et al., 2011). 

 A FAD é a técnica de separação mais amplamente utilizada no tratamento de 

efluentes industriais. O processo consiste na injeção, por meio de válvulas, de água pré-

saturada com bolhas de ar com tamanhos variando de 10-100 µm no tanque de flotação 

à pressão atmosférica (UDUMAN et al., 2010). A separação de microalgas por FAD 

tem sido normalmente associada à utilização de agentes coagulantes, o que pode 

representar um obstáculo à reutilização da biomassa, devido aos problemas já 

mencionados no tópico coagulação/floculação (UDUMAN et al., 2010; 

CHRISTENSON; SIMS, 2011).  

A flotação por ar disperso envolve a formação de bolhas por um agitador 

mecânico de alta velocidade e um sistema de injeção de ar. O gás introduzido na parte 
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superior é misturado com o líquido e passado através de um dispersor, que promove a 

criação de bolhas que variam de 700-1500 mm de diâmetro (CHEN et al., 2011).  

 

3.3.5.1 Eletrofloculação  

 

 Devido à carga negativa da superfície celular das algas, os métodos de separação 

baseados em eletroforese podem, por meio do movimento no campo elétrico, promover 

a separação das células. As principais vantagens dos processos eletroquímicos aplicados 

ao tratamento de efluentes são a operação e a automação facilitadas e a utilização do 

elétron como reagente, fornecendo uma alternativa promissora aos métodos 

tradicionalmente utilizados (FORNAZARI et al., 2009), além de permitir a produção de 

compostos desinfetantes in situ, eliminando problemas de estocagem e transporte de 

produtos químicos perigosos como o cloro (CLARO et al., 2010).  

 O fenômeno de eletrofloculação compõe-se de duas reações eletroquímicas 

distintas, porém complementares, denominadas eletroflotação e eletrocoagulação.  

 A eletroflotação permite gerar micro-bolhas de oxigênio e de hidrogênio. Estas 

micro-bolhas de dimensões extremamente reduzidas (< 0,01 mm) apresentam massa 

específica bastante diferente da massa específica do efluente, tendendo, dessa forma, a 

subir em direção à superfície da célula, arrastando toda a matéria em suspensão 

presente, como hidrocarbonetos, coloides, etc. e provocando, já nesta fase, uma 

clarificação do efluente (UDUMAN et al., 2010). As reações eletroquímicas que 

acontecem nos eletrodos são: 

 

[-] Cátodo � 2H2O + 2e-    H2    + 2OH- 

[+] Ânodo � 2H2O                 O2      + 4 H+  + 4e- 

 

O oxigênio gerado em uma parte do eletrodo é bastante reativo e eficaz, 

favorecendo, pela sua qualidade de oxidante, a quebra de eventuais moléculas orgânicas 

resistentes. Em alguns casos pode-se obter o próprio fenômeno de oxidação, enquanto o 

hidrogênio produzido no polo do eletrodo oposto (positivo) é utilizado como redutor de 

moléculas orgânicas (GAO et al., 2010). 
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A eletrocoagulação caracteriza-se pela eletrólise realizada com ânodos de 

sacrifício, como ocorre, por exemplo, com o alumínio e o ferro. A passagem de corrente 

elétrica através deles provoca a sua dissolução conforme as reações: 

 

Al � Al3+ + 3e- 

Fe � Fe2+ + 2e- 

 

 Uma vez que o valor do pH no reator eletrolítico é mantido entre 6,5 e 9, 

formam-se imediatamente os hidróxidos correspondentes destes metais, pois os grupos 

hidroxilas (OH-) reagem com os cátions livres, reagindo inclusive com os contaminantes 

ainda presentes no resíduo (ALFAFARA et al., 2002). 

 

Al3+ + 3 OH− � Al(OH)3 

Fe2+ + 2 OH−

  � Fe(OH)2 

 
 Os ensaios de eletrofloculação têm sido reportados como de elevada eficiência 

na remoção de microalgas do meio. Azarian et al. (2007) investigaram o efeito da 

eletrocoagulação em fluxo contínuo na remoção de microalgas de águas residuárias, 

usando eletrodos de alumínio. Os resultados obtidos neste estudo mostraram uma maior 

eficiência de remoção em um curto período de tempo com uma maior entrada 

energética.  

Em outro estudo, Uduman et al. (2010) analisaram a eficiência do método de 

eletrocoagulação/flotação na separação de microalgas marinhas das espécies 

Chlorococcum sp. e Tetraselmis sp. e obtiveram percentuais de remoção superiores a 

98%. Foi reportado que a energia requerida no processo de eletrocoagulação depende da 

espécie que se deseja remover, bem como da temperatura e da salinidade do líquido 

envolvido. Por fim, os pesquisadores sugeriram que o processo de eletrofloculação em 

fluxo contínuo pode ser mais favorável energeticamente, uma vez que o hidrogênio 

produzido durante o período de indução não seria desperdiçado.  

 Já Alfafara et al. (2002) investigaram a eficiência de remoção de microalgas em 

um lago eutrofizado por eletroflotação e verificaram que este método sozinho não 

promoveu a completa remoção de microalgas (atingindo eficiência máxima de 40-50%). 

Eles reportaram que os resultados foram influenciados pelo menor aprisionamento das 
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microbolhas de gases que ocorria quando as células estavam dispersas no meio, em 

comparação à formação de flocos. 

 Adicionalmente, Gao et al. (2010) investigaram a eficiência da 

eletrocoagulação/flotação na remoção de microalgas de uma suspensão laboratorial, 

comparando reatores operados com eletrodos de sacrifício à base de alumínio e ferro. 

Os eletrodos de ferro foram apontados como menos eficientes no processo, alcançando 

uma eficiência de remoção de 78,9% contra 100% obtida com os eletrodos de alumínio, 

resultado atribuído à maior eficiência da corrente elétrica gerada pelos eletrodos de 

alumínio.  

 Até o momento, não há relatos na literatura de estudos envolvendo eletrodos não 

consumíveis em processos de eletroflotação para remoção de microalgas de efluentes de 

lagoas de estabilização, um dos focos desta pesquisa. 

 
 
3.4 Secagem da Biomassa 
 

 A separação das microalgas do meio líquido pelos métodos supracitados 

geralmente resulta em uma biomassa algal concentrada em cerca de 20 a 500 vezes. A 

biomassa concentrada deve, então, ser rapidamente processada, pois pode entrar em 

putrefação em poucas horas.  

 A etapa de secagem da biomassa representa um problema na obtenção do 

biodiesel, podendo contabilizar até 75% do custo global do processo. Os vários sistemas 

de secagem diferem tanto no investimento de capital quanto nos requisitos energéticos. 

A seleção do método de secagem depende da escala da operação e do produto final 

desejado. Entretanto, normalmente, a biomassa seca permite uma maior eficiência dos 

processos, quando em comparação com a biomassa úmida. Um processo de secagem de 

custo razoável e de simples operação pode tornar as microalgas uma fonte potencial de 

biocombustível (MOLINA GRIMA, 2003; SHOW; LEE; CHANG, 2012). 

 Os métodos mais utilizados para este fim são a pulverização (spray drying), 

tambor de secagem (drum drying), a liofilização e a exposição ao sol (BRENNAN; 

OWENDE, 2010; SINGH; NIGAM; MURPHY, 2011). 

 A pulverização é a metodologia aplicada para produtos de alto valor (> U$ 1000 

ton-1), mas pode causar deterioração significativa de alguns componentes das células das 

microalgas, como os pigmentos.  



38 
 

A liofilização tem sido amplamente utilizada para a secagem da biomassa em 

laboratórios de pesquisa, mas os elevados custos do processo impedem a sua aplicação 

em escala comercial (MOLINA GRIMA, 2003). A secagem ao sol, embora sendo a 

técnica de menor custo, é mais utilizada para biomassas com um baixo teor de umidade, 

uma vez que o tempo requerido para a secagem por este processo é elevado 

(CARDOSO; VIEIRA; MARQUES, 2011).  

 De uma forma geral, o processo de secagem de microalgas requer bastante 

energia e tem sido relatado como o gargalo econômico na reutilização da biomassa, 

podendo ser responsável por até 70% do custo total da produção dos biocompostos 

(SINGH; NIGAM; MURPHY, 2011). Entretanto, esse processo é necessário para 

aumentar o tempo de vida útil da amostra, além de auxiliar na ruptura celular das 

microalgas para a liberação dos metabólitos de interesse (CARDOSO; VIEIRA; 

MARQUES, 2011). 

 

3.5 Métodos de pré-tratamento para rompimento celular 
 

 Embora os efeitos do pré-tratamento para rompimento celular na extração de 

lipídios de microalgas ainda não tenham sido extensivamente investigados, essa etapa 

não pode ser desconsiderada, uma vez que a eficiência da extração aumenta com o grau 

de ruptura celular (LEE et al., 2010). 

 Os métodos de ruptura em escala laboratorial são classificados, de acordo com a 

forma de desintegração celular, em mecânicos ou não-mecânicos, sendo os primeiros 

mais utilizados por manterem a integridade química das substâncias contidas 

inicialmente nas células (GREENWELL et al., 2010).  Os métodos mecânicos mais 

estudados são a autoclavagem, ultrassonicação e o micro-ondas, enquanto os não-

mecânicos incluem geralmente a lise celular com uso de ácidos, bases, enzimas ou 

choques osmóticos (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). 

Outros métodos mecânicos de ruptura celular para posterior extração de lipídios 

incluem a prensagem, os moinhos de bolas e a homogeneização. A prensagem é um dos 

métodos mais simples de extração e consiste em submeter a biomassa algal a elevadas 

pressões para que a parede celular seja rompida e o óleo seja liberado. A 

homogeneização consiste em forçar a biomassa através de um orifício, o que resulta em 

uma mudança rápida de pressão, bem como uma forte tensão de cisalhamento 
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(MERCER; ARMENTA, 2011). Alternativamente, os moinhos de bolas consistem em 

vasos cheios de grânulos que são agitados em alta velocidade. A agitação da biomassa 

nesses moinhos de esferas promove a danificação das células; o grau de danificação, 

que implica na eficiência do método, depende do contato entre as células e os grânulos, 

bem como do seu tamanho, força e composição, e da força da parede das células de 

microalgas (DOUCHA; LIVANSKY, 2008).   

 

3.5.1 Autoclavagem  
 

 O processo de autoclavagem, também chamado de termólise, consiste no 

aquecimento da suspensão em banho termostatizado, com injeção direta de vapor. Nesse 

processo, o calor é difundido do ambiente para o interior das células através da 

membrana celular que funciona como uma barreira à transferência de calor (LEE; 

LEWIS; ASHMAN, 2012).   

 Algumas espécies de microalgas, como Chlorella sp., Nostoc sp., Tolypothrix 

sp., Botryococcus sp., Chlorella vulgaris e Scenedesmus sp. foram submetidas à 

autoclavação para avaliação do grau de ruptura celular deste método de pré-tratamento 

em comparação com outros métodos e posterior extração de lipídios das células 

rompidas (LEE et al., 2010; PRABAKARAN; RAVINDRAN, 2011). Nas condições 

experimentais de Lee et al. (2010), a autoclavação mostrou-se como o método de maior 

eficiência na ruptura celular das microalgas da espécie Chlorella vulgaris, com 

resultados similares aos obtidos com o método de micro-ondas, contrariando os dados 

de Prabakaran; Ravindran (2011) em que a autoclavação mostrou-se como método de 

menor eficiência quando comparado à ultrassonicação e ao micro-ondas na promoção 

de ruptura celular de Chlorella sp.. Mendes-Pinto et al. (2000) estudaram a eficiência de 

extração de astaxantina de células encistadas da espécie Haematococcus pluvialis por 

autoclave, em comparação com a extração por ácidos, bases, enzimas, pulverização e 

mesa homogeneizadora e apontaram a autoclavação e a mesa agitadora (ruptura 

mecânica) como os métodos de maior eficiência na ruptura celular da microalga 

estudada para extração do referido carotenoide.  

 Dote et al. (1994); Kita et al. (2010) avaliaram a eficiência do processo de 

autoclavação na ruptura de células de Botryococcus braunii para posterior extração de 

outro biocomposto de microalgas, os hidrocarbonetos. Os pesquisadores apontaram, 
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embora em condições operacionais diferentes, o processo de autoclavação como o 

método mais eficiente na recuperação de hidrocarbonetos das células da microalga 

citada.  

 

3.5.2 Ultrassonicação 
 

 A ruptura celular por ultrassonicação ocorre quando, a uma elevada frequência 

(da ordem de 20Hz a 20 KHz) e intensidade energética, uma sonda ultrassônica causa a 

rápida cavitação e a colisão das bolhas na solução (SHULER; KARGI, 2002). Embora 

as bolhas sejam bem menores que as células das microalgas, sua colisão cria pequenas 

regiões de pressões extremamente altas que podem romper a parede celular desses 

micro-organismos (CHAPLIN, 2004). Segundo Lee; Lewis; Ashman (2012), a 

eficiência de ruptura celular por este método depende de uma série de fatores, como: 

� Temperatura do meio – baixas temperaturas reduzem a pressão de vapor dentro 

das bolhas de cavitação, permitindo um colapso mais rápido e uma tensão de 

cisalhamento maior, além de diminuírem o risco de desnaturação de compostos 

sensíveis, como as enzimas, pelo calor; 

� Tempo de reação – Elevados tempos de reação fornecem energia adicional, 

permitindo que mais células sejam rompidas. Entretanto, parte dessa energia 

adicional será utilizada também na quebra de fragmentos celulares que já foram 

rompidos. Além disso, fragmentos celulares em suspensão podem inibir a 

propagação das ondas sonoras, diminuindo a eficiência do processo; 

� Esferas de vidro - a adição de esferas de vidro com diâmetro entre 0,1 e 0,5 mm 

pode aumentar o grau de moagem e, consequentemente, a eficiência do 

processo; 

� Viscosidade da suspensão celular – baixas viscosidades permitem um colapso 

mais violento das bolhas e uma maior eficiência da ruptura das células. Porém, 

esta viscosidade aumenta à medida que os produtos intracelulares são liberados 

no meio.  

As espécies de microalgas Chlorella sp., Nostoc sp.,  Tolypothrix sp., 

Botryococcus sp., Chlorella vulgaris e Scenedesmus sp. foram submetidas à 

ultrassonicação para avaliação do grau de ruptura celular deste método de pré-

tratamento em comparação com outros métodos e posterior extração de lipídios das 
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células rompidas (LEE et al., 2010; PRABAKARAN; RAVINDRAN, 2011). Para as 

espécies Botryococcus sp., Chlorella vulgaris e Scenedesmus sp., Lee et al. (2010) 

obtiveram as menores eficiências em rendimento lipídico quando utilizaram o método 

de ultrassom; enquanto Prabakaran e Ravindran (2011) apontaram este método  como o 

mais fácil, mais aplicável em larga escala e mais eficiente para a extração de lipídios das 

microalgas estudadas.  

 
 

3.5.3 Micro-ondas  
 

As micro-ondas são compostas por um campo elétrico e um campo magnético, 

representando, portanto, uma forma de energia eletromagnética com um espectro de 

frequência variando entre 300 e 300.000 MHz (MAHESAR et al., 2008). 

A energia das micro-ondas atua como radiação não-ionizante que provoca a 

rotação dos dipolos e o movimento das moléculas por migração dos íons. Esta rotação 

com fricção das moléculas gera calor que causa a ruptura celular. O calor, em 

combinação com o efeito de eletroporação, resulta numa maior abertura da membrana, 

otimizando a extração de metabólitos intracelulares (CAMEL, 2000).  

Mahesar et al. (2008) avaliaram a eficiência das micro-ondas como método de 

ruptura celular para posterior extração de lipídios de sementes oleaginosas em 

comparação com o ultrassom e com a extração pelo método de Soxhlet. Estes 

pesquisadores não encontraram diferença significativa entre os rendimentos lipídicos 

nos métodos comparados; entretanto, o tempo de operação do micro-ondas foi menor 

para que a mesma eficiência fosse alcançada, o que sugere uma redução nos custos 

energéticos do processo.  

As espécies de microalgas Chlorella sp., Nostoc sp., Tolypothrix sp., 

Botryococcus sp., Chlorella vulgaris e Scenedesmus sp. foram submetidas à micro-

ondas para avaliação do grau de ruptura celular deste método de pré-tratamento em 

comparação com outros métodos e posterior extração de lipídios das células rompidas 

(LEE et al., 2010; PRABAKARAN; RAVINDRAN, 2011). Nos estudos de Lee et al. 

(2010), a metodologia de micro-ondas alcançou as maiores eficiências de ruptura celular 

em termos de rendimento lipídico para todas as espécies analisadas. Para Prabakaran e 

Ravindran (2011), os métodos de ultrassom e micro-ondas mostraram-se como mais 
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eficientes na ruptura celular de microalgas das espécies Nostoc sp., Chlorella sp. e 

Tolypothrix sp.; entretanto, os pesquisadores apontaram o método de ultrassom como o 

de mais fácil operação e de maior aplicabilidade em larga escala.  

 

3.6 Métodos de Extração de Lipídios 
 

 Dependendo do método de pré-tratamento utilizado, a biomassa microalgal pode 

resultar na forma concentrada ou na forma de pó seco. Durante a extração dos lipídios, a 

biomassa é exposta a eluições de solventes orgânicos que são capazes de extrair os 

lipídios da matriz celular. Uma vez que os lipídios totais são separados dos restos 

celulares, aquosos e dos solventes, sua massa pode ser determinada por gravimetria 

(HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). Em geral, o método de extração de lipídios 

de microalgas para posterior conversão a biodiesel deve ter uma elevada especificidade 

para lipídios, de forma a diminuir a co-extração de contaminantes não lipídicos, como 

proteínas e carboidratos, bem como ser mais seletivo para acilgliceróis que para outras 

frações lipídicas que não são conversíveis a biodiesel, como os lipídios polares e os 

neutros não-acilgliceróis, como os ácidos graxos livres, hidrocarbonetos, esteróis e os 

constituintes das cetonas, carotenos e clorofilas.  

 
3.6.1 Extração por solventes orgânicos 
 

A extração de lipídios de microalgas por solventes orgânicos baseia-se no 

conceito químico de que “semelhante dissolve semelhante”. Devido às interações entre 

suas longas cadeias graxas hidrofóbicas, os lipídios neutros sofrem a ação de fracas 

interações de van der Waals e forma glóbulos no citoplasma das microalgas. O 

mecanismo de extração de lipídios por solventes orgânicos está esquematizado na figura 

3 e está dividido em 5 fases. Quando a célula da microalga é exposta a um solvente 

orgânico apolar, como hexano ou clorofórmio, o solvente penetra pela membrana até o 

citoplasma (fase 1) e interage com os lipídios neutros por forças de van der Waals (fase 

2) para formar um complexo orgânico solvente-lipídio (fase 3). Este complexo, dirigido 

por um gradiente de concentração, difunde-se através da membrana celular (fase 4) e o 

filme de solvente orgânico que circunda a célula (fase 5) para o volume de solvente 

recuperado. Como resultado, os lipídios neutros são extraídos a partir das células e 

ficam dissolvidos no solvente orgânico apolar. Uma estática película de solvente 
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orgânico é formada devido à interação entre o solvente orgânico e a parede celular. Esta 

película circunda a célula algal e permanece inalterada por qualquer fluxo de solvente 

ou agitação (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). 

Entretanto, alguns lipídios neutros são encontrados no citoplasma complexados 

com lipídios polares e ligados às proteínas da membrana celular por ligações de 

hidrogênio e, dessa forma, as fracas interações de van der Waals não conseguem romper 

essas ligações. De outra forma, os solventes orgânicos polares, como o metanol e o 

isopropanol, são capazes de romper as associações entre lipídios e proteínas ao 

formarem ligações de hidrogênio com os lipídios polares no complexo. Este mecanismo 

também se encontra elucidado na parte inferior da figura 3 e dividido em 5 fases. Os 

solventes orgânicos (polares e apolares) penetram pela membrana até o citoplasma (fase 

1) e interagem com o complexo lipídico (fase 2). Durante esta interação, o solvente 

apolar circunda o complexo lipídico e faz associações de van der Waals com os lipídios 

neutros, enquanto os solventes polares formam ligações de hidrogênio com os lipídios 

polares. As ligações de hidrogênio são fortes o suficiente para deslocar as associações 

entre lipídios e proteínas que ocorrem entre o complexo e a membrana celular, 

formando-se então um complexo solvente-lipídios (fase 3) que atravessa a membrana e 

sai da célula (fase 4). Uma película estática de solvente orgânico é formada devido à 

interação entre o solvente orgânico e a parede celular. Esta película circunda a célula 

algal e permanece inalterada por qualquer fluxo de solvente ou agitação (HALIM; 

DANQUAH; WEBLEY, 2012). Dessa forma, a adição de um solvente orgânico polar a 

um solvente orgânico apolar facilita a extração do lipídio neutro associado à membrana. 

No entanto, o processo também leva, inevitavelmente, à co-extração dos lipídios 

polares. 

Quando a mistura de solventes polares e apolares é utilizada, como a 

combinação hexano/isopropanol ou clorofórmio/metanol, ambos os solventes são 

adicionados simultaneamente à biomassa em proporções volumétricas previstas. Uma 

vez que os resíduos celulares são removidos por um método de separação sólido-líquido 

(por exemplo, filtração), a separação bifásica da mistura de solventes orgânicos e 

lipídios é conseguida pela adição de volumes aproximadamente equivalentes de 

solventes apolares (hexano para hexano/isopropanol e clorofórmio para 

clorofórmio/metanol) e água. 

Araujo et al. (2013) avaliaram a eficiência de metodologias de extração de 

lipídios para Chlorella vulgaris pelos métodos de  Bligh e Dyer; Chen; Folch; Hara e 
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Radin e Soxhlet, sendo os quatro primeiros aplicados simultaneamente ao processo de 

ultrassom e o método de Soxhlet utilizado como método convencional para que a 

comparação fosse estabelecida. Os autores observaram que, embora a ultrassonicação 

tenha promovido um aumento na ruptura das células, otimizando a extração de lipídios, 

a seleção dos solventes orgânicos se mostrou essencial para o processo, uma vez que 

eles podem enfraquecer a estrutura da parede celular, facilitando rompimento celular e, 

por conseguinte, a extração de lipídios. Nesse estudo, o método de Bligh e Dyer 

apresentou maior eficiência em combinação com o pré-tratamento adotado, superando a 

eficiência alcançada pelo Soxhlet, método tradicionalmente utilizado.  

 

Figura 3 – Diagrama esquemático dos mecanismos de extração de lipídios por solventes orgânicos 
 

 
Fonte: Adaptado de HALIM; DANQUAH; WEBLEY (2012) 
Nota: Na parte superior da célula: mecanismo dos solventes orgânicos apolares. Na parte inferior da 
célula: mecanismo da mistura de solventes orgânicos polares e apolares.  lipídio,  solvente orgânico 
apolar,  solvente orgânico polar. Ambos os mecanismos são descritos em 5 fases: fase 1: penetração do 
solvente através da membrana celular, fase 2: interação do solvente orgânico com o lipídio, fase 3: 
formação do complexo solvente-lipídio, fase 4: difusão do complexo solvente lipídio através da 
membrana celular, fase 5: difusão do complexo solvente lipídio através do filme de solvente orgânico 
para o processo de recuperação do solvente e liberação do lipídio. 
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3.6.2 Extração por fluido supercrítico 
 

A extração de compostos de valor de microalgas pelo método do fluido 

supercrítico vem ganhando destaque nos estudos da área, uma vez que os produtos 

extraídos por esta metodologia são altamente purificados e livres de solventes 

potencialmente prejudiciais. O processo de extração e separação são, ainda, rápidos e 

não oferecem riscos aos produtos sensíveis ao calor (MENDIOLA et al., 2007; 

SAHENA et al., 2009). 

O poder de solubilização de um solvente é tanto maior quanto mais denso este 

for, acima e nas proximidades do ponto crítico. Um pequeno aumento de pressão produz 

um grande aumento do poder de solubilização do solvente. Esta é uma característica 

peculiar do fluido supercrítico que se constitui no princípio fundamental do processo de 

extração supercrítica (TEMELLI, 2009).  

As propriedades físico-químicas de um fluido no estado supercrítico assumem 

valores intermediários àqueles do estado líquido e gasoso. As propriedades relacionadas 

à capacidade de solubilização, como a densidade, aproximam-se daquelas típicas de um 

líquido, enquanto as propriedades relacionadas ao transporte de matéria, como 

difusividade e viscosidade, aproximam-se de valores típicos de um gás. Os solventes 

supercríticos que combinam características desejáveis tanto de líquidos quanto de gases 

acabam sendo excelentes solventes que podem tornar a extração um processo rápido e 

eficiente (DEJOYE et al., 2011). Os fluidos supercríticos apresentam difusividades 

maiores que solventes líquidos, penetrando mais facilmente em matrizes porosas 

sólidas, assim como também apresentam viscosidades e tensões superficiais menores 

(comparáveis aos gases), o que resulta em uma maior taxa de transferência de massa em 

relação aos solventes líquidos, valorizando assim o seu poder de solvatação 

(SIHVONEN et al., 1999). 

Como mencionado anteriormente, além de acilgliceróis, os lipídios brutos 

obtidos a partir da biomassa algal frequentemente contêm lipídios polares e não-neutros 

acilgliceróis, como ácidos graxos livres, esteróis, hidrocarbonetos, cetonas, carotenos, e 

as clorofilas. Para a produção de biodiesel, entretanto, a fração não-acilglicerol 

representa um contaminante e deve ser removida do produto através de uma purificação 

e posterior transesterificação. Durante a transesterificação, os lipídios reagem com o 

metanol e são convertidos a éster metílico de ácido graxo ou biodiesel (Figura 4).   
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Figura 4– Fluxograma das etapas de processamento necessárias à produção de biodiesel a partir da 
biomassa microalgal

 
Fonte: Adaptado de HALIM; DANQUAH; WEBLEY (2012) 
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3.7 Microalgas em lagoas de estabilização 
 

Embora não possua valor taxonômico, o termo microalga é amplamente 

difundido e engloba um grupo heterogêneo de micro-organismos (algas e cianofíceas) 

dotados de clorofila-a e outros pigmentos fotossintetizantes, sendo os representantes 

fitoplanctônicos dos ambientes marinhos ou dulcícolas. As microalgas são capazes de 

realizar a fotossíntese oxigênica e sua caracterização sistemática implica a consideração 

de uma série de critérios, como tipo de pigmento, natureza química dos produtos de 

reserva, constituintes da parede celular e aspectos citológicos e morfológicos 

(DERNER, 2006; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

O fitoplâncton é um importante indicador do estado trófico, uma vez que é a 

comunidade que melhor expressa os efeitos do enriquecimento de nutrientes em águas, 

constituindo, ao lado do zooplâncton, o grupo mais utilizado como indicador biológico 

das condições ambientais em ecossistemas aquáticos (KUMAR; SAHU, 2012).  

A presença de dióxido de carbono, nitrogênio, fósforo e outros elementos-traço 

no meio favorece o desenvolvimento de algas. O fósforo é necessário em maiores 

proporções em células jovens e de crescimento acelerado, indicando que este nutriente 

está associado ao processo fotossintético. O nitrogênio em suas diferentes formas é 

essencial à síntese de proteínas e de clorofila-a pelas microalgas (RICHMOND, 2004). 

Em lagoas de estabilização, as microalgas representam a maior biodiversidade, 

constituindo uma fonte de matéria orgânica, N, P e sólidos suspensos no ambiente 

(PEARSON, 2008). Sua relação com as bactérias aeróbias quimiorganotróficas é 

classicamente ilustrada como um mutualismo, em que as bactérias consomem o 

oxigênio produzido pela fotossíntese algal, enquanto oxidam a matéria orgânica para 

crescer e produzir energia. As algas, por sua vez, consomem o CO2 produzido na 

respiração bacteriana juntamente com os nutrientes liberados (N e P) para gerar energia 

e fixar carbono para o crescimento (MENDONÇA, 2000). Esta visão do papel das 

microalgas é muito estreita, uma vez que já se sabe da sua importância como 

facilitadoras do processo de desinfecção, seu envolvimento direto e indireto na remoção 

de nutrientes e a capacidade de certas espécies de assimilar carbono orgânico para o 

crescimento (PEARSON, 2008).  

Tem sido estimado que pelo menos 80% do oxigênio dissolvido em lagoas de 

estabilização resultam da atividade fotossintetizante da população fitoplanctônica, ou 

seja, a aeração das lagoas depende em grande parte da atividade algal (MARKOU; 
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GEORGAKAKIS, 2011; RAWAT et al., 2011). Entretanto, a relação entre oxigênio 

dissolvido e biomassa algal varia com as espécies de microalgas, a idade celular e a 

disponibilidade de nutrientes no meio (BECKER; HUSZAR; CROSSETTI, 2009).  

 A biomassa algal determinada pela concentração de clorofila-a é normalmente 

maior em lagoas facultativas que em lagoas de maturação da mesma série, o que 

provavelmente reflete a redução dos nutrientes disponíveis, bem como o aumento da 

pressão seletiva pela população de zooplâncton, que ocorre em lagoas de maturação 

devido ao maior teor de oxigênio dissolvido (KONIG; CEBALLOS; ALMEIDA, 2002; 

PEARSON, 2008). 

O uso de microalgas de lagoas de estabilização é duplamente viável, uma vez 

que estes micro-organismos são capazes de desempenhar um duplo papel de 

biorremediação de águas residuais, bem como gerar biomassa para a produção de 

biocombustíveis concomitante ao sequestro de dióxido de carbono. A utilização das 

águas residuais, além de ser uma alternativa ecologicamente correta, pode compensar o 

custo de fertilizantes comerciais normalmente necessários para as receitas de produção 

de algas em sistemas de cultivo tradicionais (CHRISTENSON; SIMS, 2011). 

 

3.7.1 Diversidade fitoplanctônica 
 

A instabilidade ambiental e as mudanças de tempo e espaço determinam a 

composição fitoplanctônica dos ambientes lênticos, estando os padrões de riqueza, 

diversidade, densidade e biomassa diretamente relacionados a esta variação 

(REYNOLDS, 2006). Vários grupos de microalgas são encontrados compondo a 

estrutura fitoplanctônica dos ecossistemas aquáticos, sendo as divisões mais comuns: 

Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Cryptophyta, Bacillariophyta e Dinophyta, 

frequentemente reportadas em ecossistemas tropicais (BELLINGER; SIGEE, 2010). 

As cianofíceas são o grupo dominante em muitos ambientes aquáticos. O 

aumento da densidade e biomassa deste grupo pode ser associado a vários fatores, como 

elevada temperatura da água, baixa concentração de CO2 associada a pH alcalino, baixa 

relação N:P, mecanismo de estocagem de fósforo e baixa predação (DOKULIL; 

TEUBNER, 2000; BELLINGER; SIGEE, 2010). Em ambientes eutrofizados, a relação 

C:N:P requerida pelas cianofíceas é de 160:20:1; para as algas verdes essa relação muda 

para 370:20:1. 
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Nesse contexto, as cianofíceas podem ser distinguidas em quatro ecótipos de 

acordo com seu comportamento na coluna d´água: espécies fixadoras de nitrogênio, 

espécies que florescem usualmente no metalímnio (pouco encontradas em sistemas 

aquáticos tropicais), filamentosas tolerantes à turbulência e espécies formadoras de 

agregados ou colônias (DOKULIL; TEUBNER, 2000). 

As espécies fixadoras de nitrogênio possuem uma célula diferenciada 

responsável por esta função, o heterócito. Esta característica permite a estes táxons 

ocorrerem em condições limitadas por nitrogênio (LOURDES CUVIN-ARALAR et al., 

2004). Ademais, podem ser também favorecidas pela limitação de fósforo, sendo a 

floração, neste caso, de curta duração e presente enquanto as propriedades da água 

permitirem (PADISÁK; REYNOLDS, 1998).  

As cianofíceas filamentosas tolerantes à turbulência pertencem à ordem 

Oscillatoriales e são encontradas em muitos ecossistemas aquáticos, especialmente em 

estratos turvos, onde há redistribuição de nutrientes, e com baixa incidência luminosa 

(DOS SANTOS; CALIJURI, 1998; NIXDORF; MISCHKE; RÜCKER, 2003). Estas 

cianofíceas são boas atenuantes de luz no ambiente aquático (HUSZAR et al., 2000), 

apresentando mais sensibilidade à deficiência de nitrogênio que ao sombreamento 

(PADISÁK; REYNOLDS, 1998). 

A espécie Cylindrospermopsis raciborskii, apesar de pertencer ao grupo das 

cianofíceas heterocitadas, apresenta ecologia semelhante às filamentosas não-

heterocitadas tolerantes à turbulência (PADISÁK; REYNOLDS, 1998). No Brasil, este 

táxon é amplamente citado como causador de floração em reservatórios da região 

Nordeste (BOUVY et al., 1999; HUSZAR et al., 2000; CHELLAPPA; COSTA, 2006; 

MOURA et al., 2007; CHELLAPPA; BORBA; ROCHA, 2008; DANTAS et al., 2008). 

Essa ocorrência é atribuída a elevadas temperaturas, pH alcalino, elevada turbidez e 

disponibilidade de fósforo. 

As cianofíceas formadoras de agregados ou colônias atingem tamanhos maiores 

que 50 µm, e volume celular maior que 104 µm3 (BELLINGER; SIGEE, 2010), e, 

quando suas células possuem aerótopos – vesículas de gás - podem coexistir na camada 

superficial das águas e proliferar em sistemas profundos com alto grau de estabilidade 

(DOKULIL; TEUBNER, 2000). Este grupo pode ocorrer em condições de turbulência e 

baixa disponibilidade de luz na coluna d´água, apresentando elevada afinidade por 

fósforo (BORGES; TRAIN; RODRIGUES, 2008).  
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Ao contrário das cianofíceas, que são frequentemente associadas à estabilidade 

de temperatura no meio, as clorófitas são comumente relacionadas à desestratificação e, 

consequentemente, à disponibilidade de nutrientes (BELLINGER; SIGEE, 2010).  

Em seus estudos, Calijuri; Dos Santos e Jati (2002), Hassan; Kathim e Hussein 

(2008) e Khuantrairong e Traichaiyaporn (2008) verificaram maior abundância de 

clorófitas durante o período de circulação da água, baixa turbidez e elevado teor de 

nutrientes, especialmente nitrato e fosfato. Entretanto, nos estudos de Becker; Huszar; 

Crossetti (2009), algas verdes coloniais foram evidenciadas durante a fase de 

estratificação térmica, comportamento característico de cianofíceas coloniais. 

Em ecossistemas com relação N:P acima de 20:1, ocorre a predominância de 

algas verdes; em reduzida relação, as bacilariófitas (diatomáceas) mostram-se mais 

abundantes (LOURDES CUVIN-ARALAR et al., 2004). As diatomáceas são referidas 

como as algas que sucedem as cianofíceas em reservatórios tropicais, devido ao evento 

de mistura. Entretanto, táxons de diatomáceas podem apresentar densidades e biomassas 

elevadas em condição de estratificação, sendo formada por espécies de arranjo colonial 

(BECKER; HUSZAR; CROSSETTI, 2009).  

A presença de diatomáceas está relacionada às águas de temperaturas mais 

baixas e mistura profunda na coluna d´água (LOVERDE-OLIVEIRA; HUSZAR, 2007). 

As espécies cêntricas apresentam elevadas densidades e biomassas em altas 

concentrações de fósforo. Já os táxons de arranjo filamentoso são comuns em ambientes 

turbulentos, com ótima disponibilidade de nitrogênio, especialmente nitrato 

(MARINHO; HUSZAR, 2002). 

Devido à parede celular silicosa (frústula), as diatomáceas apresentam densidade 

mais elevada que outras algas, o que justifica a baixa ocorrência desse grupo em estratos 

mais superficiais, favorecendo as perdas por sedimentação (HEO; KIM, 2004). A 

condição de mistura auxilia em eventos de re-suspensão das frústulas, conduzindo-as 

para condições mais adequadas de luminosidade.  

Os fitoflagelados, como as criptófitas, as euglenófitas e os dinoflagelados 

apresentam migração vertical como estratégia de ocupação de habitat. No entanto, à 

exceção dos dinoflagelados e algumas euglenófitas, são facilmente predados pelo 

zooplâncton do meio (REYNOLDS et al., 2002). Em ambientes com estratificação 

térmica, as algas flageladas são predominantes, uma vez que as algas desprovidas de 

motilidade são totalmente dependentes da turbulência da água para ocorrerem em zonas 

de boa luminosidade (LOPES; BICUDO; FERRAGUT, 2005). Em condições de baixa 
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carga orgânica e reduzida concentração de amônia, as microalgas flageladas reduzem 

sua população, sendo substituídas pelos grupos não móveis (REYNOLDS, 2006; 

BELLINGER; SIGEE, 2010). 

A presença de criptófitas é favorecida pelas condições hidrodinâmicas e pela 

disponibilidade de luz e nutrientes, sendo elevada durante os períodos de mistura ou 

elevada turbulência (BORGES; TRAIN; RODRIGUES, 2008; KHUANTRAIRONG; 

TRAICHAIYAPORN, 2008). Estas condições propiciam a redistribuição dos nutrientes 

na coluna d´água e reduz a pressão dos predadores. Elevadas densidades de criptófitas 

são comumente observadas em ambientes tropicais (DOS SANTOS; CALIJURI, 1998), 

em condições anóxicas e com baixa incidência de luz, juntamente com as euglenófitas. 

Esta vantagem seletiva decorre da condição mixotrófica destes grupos (O'FARRELL et 

al., 2003; REYNOLDS, 2006). As euglenófitas raramente atingem biomassa elevada 

em grandes reservatórios, estando mais relacionadas a pequenos ecossistemas, 

principalmente os que apresentam uma elevada carga orgânica (PADISÁK et al., 2003; 

BELLINGER; SIGEE, 2010). 

Segundo Palmer (1969), a carga orgânica exerce maior influência na composição 

algal em ambientes aquáticos que outros fatores, como a dureza da água, intensidade 

luminosa, pH, oxigênio dissolvido, tamanho do corpo hídrico, temperatura, entre outros. 

Elevadas cargas orgânicas acarretam a predominância de grupos flagelados, sendo o 

gênero Chlamydomonas o mais tolerante a esta condição, e, por essa razão, aparece 

algumas vezes formando uma fina camada na superfície de lagoas anaeróbias. A 

presença dessa camada, entretanto, não apresenta contribuição significativa ao processo 

de tratamento dessas lagoas. Outros gêneros encontrados pelo autor em condições de 

elevadas cargas orgânicas foram Euglena, Scenedesmus, Chlorella, Nitzschia, Navicula, 

Stiogioclonium e Oscillatoria. Patil; Dodakundi e Rodgi (1975) perceberam em seus 

estudos que os organismos euglenóides mostraram-se mais bem adaptados a condições 

de reduzidas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, contrastando com os 

resultados obtidos por Palmer (1969). 

 Em geral, elevadas cargas orgânicas favorecem a baixa diversidade algal; dessa 

forma, as lagoas de estabilização do tipo facultativa apresentam menos gêneros de algas 

que as lagoas de maturação (PEARSON, 2008).  

 Cruz (2003) estudou a diversidade fitoplanctônica em lagoas facultativas em 

Vitória (ES) em regime de batelada e evidenciou diferenças significativas entre os 

gêneros encontrados nos efluentes das lagoas operadas com diferentes cargas orgânicas. 
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Enquanto Soldatelli (2010) analisou a estrutura da comunidade fitoplanctônica de 

lagoas de maturação de uma estação de tratamento de esgotos de Caxias do Sul, no Rio 

Grande do Sul e evidenciou a predominância dos gêneros Chlamydomonas, 

Synechocystis, Surirella, Euglena e Cosmarium ao longo do ano estudado.  

Gêneros tipicamente encontrados em lagoas facultativas e de maturação estão 

listados no quadro 2.  

 
Quadro 2 – Principais gêneros de microalgas encontrados em lagoas de estabilização 

                     (continua) 

Divisões Gêneros 
Lagoas 

facultativas 

Lagoas de 

maturação 

Euglenophyta 
Euglena + + 

Phacus + + 

Chlorophyta 

Chlamydomonas + + 

Chlorogonium + + 

Eudorina + + 

Pandorina + + 

Pyrobotrys + + 

Ankistrodesmus - + 

Chlorella + + 

Micractinium - + 

Scenedesmus - + 

Selenastrum - + 

Carteria + + 
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Quadro 2 – Principais gêneros encontrados em lagoas de estabilização 

(conclusão) 

Divisões Gêneros 
Lagoas 

facultativas 

Lagoas de 

maturação 

Chlorophyta 

 

Coelastrum - + 

Dictyosphaerium - + 

Oocystis - + 

Rhodomonas - + 

Volvox + - 

Bacillariophyta 

Navicula + + 

Cyclotella - + 

Cyanophyta 

Oscillatoria + + 

Arthrospira + + 

Spirulina - + 

Anabaena + + 

Fonte: MARA; HORAN (2003); PEARSON (2008) 
Legenda: + = presente; - = ausente. 
  

O quadro 3 resume os gêneros de microalgas que já foram encontrados em 

lagoas de estabilização no Nordeste do Brasil. 

 
3.7.2 Identificação algal 
 

Na maioria dos trabalhos, a identificação das microalgas em ambientes de lagoas 

de estabilização é limitada ao nível de gênero. Esta limitação é justificada pela grande 
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diversidade de espécies existentes; por exemplo, são quase 200 espécies de Euglena e 

mais de 400 espécies de Chlamydomonas. Além disso, estudos baseados em técnicas de 

microscopia convencionais para analisar pequenos organismos como bactérias e 

microalgas (variando de 0,5 a 2 µm de tamanho, como as microalgas comumente 

encontradas em efluentes de lagoas de estabilização) podem dar resultados errôneos, 

uma vez que estes organismos carecem de marcadores morfológicos para identificação 

precisa, mudam frequentemente de tamanho e forma durante o seu ciclo de vida e 

muitos não permitem o cultivo (GROBEN; MEDLIN, 2005).  

 Adicionalmente, a identificação de microalgas por microscopia demanda tempo, 

experiência e expressivas habilidades taxonômicas (BERTOZZINI et al., 2005). Com o 

uso das técnicas de biologia molecular no estudo da dinâmica populacional de 

microalgas, seria possível determinar se as condições ambientais prevalentes diminuem, 

modificam a morfologia algal ou propiciam o aparecimento de diferentes espécies do 

mesmo gênero que são favorecidas pelas mudanças ambientais.  

Estudos iniciais que utilizaram técnicas moleculares para analisar comunidades 

fitoplanctônicas no oceano mostraram uma vasta diversidade, revelando uma inesperada 

riqueza de microalgas neste ecossistema (MOREIRA; LÓPEZ-GARCÍA, 2002). Como 

resultado, tem sido crescente o número de estudos utilizando técnicas moleculares para 

identificar microalgas em comunidades mistas. Entretanto, a maioria das sondas 

disponíveis tem sido projetada para microalgas associadas a florescências tóxicas e, 

portanto, tem limitada aplicabilidade no estudo desses micro-organismos em lagoas de 

estabilização. De fato, entre todos os gêneros de algas encontrados em lagoas de 

estabilização (MARA; HORAN, 2003; PEARSON, 2008), apenas o filo Chlorophyta 

possui sondas moleculares publicadas e testadas para detecção específica in situ. 

 

Quadro 3 – Gêneros de microalgas encontrados em lagoas de estabilização no Nordeste do Brasil 

(continua) 

Divisão Ordem  Gênero 

Cyanophyta Chroococcales 

Anacystis  

Chroococcus 

Gomphosphaeria 

Merismopedia 
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Quadro 3 – Gêneros de microalgas encontrados em lagoas de estabilização no Nordeste do Brasil 

(continuação) 
 

Divisão Ordem  Gênero 

Cyanophyta 

 

Chroococcales 
Microcystis 

Synechococcus 

Nostocales 

Anabaena 

Nodularia 

Rhaphidiopsis 

Rivularia 

Oscillatoriales 

Arthrospira 

Geitlerinema 

Oscillatoria 

Planktothrix 

Spirulina 

Bacillariophyta 

Centrales Cyclotella 

Pennales 
Fragilaria 

Navicula 

Melorisales Melosira 

Chlorophyta 

Chaetophorales Phytoconis 

Chlorellales 

Actinastrum  

Dictyosphaerium 

Micractinium 

Chlorococcales 

Ankistrodesmus  

Chlorella  

Coelastrum 

Golenkinia 
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Quadro 3 – Gêneros de microalgas encontrados em lagoas de estabilização no Nordeste do Brasil 

(conclusão) 
 

Divisão Ordem  Gênero 

Chlorophyta 

 

Chlorococcales 

Monoraphidium 

Scenedesmus  

Sphaerocystis 

Tetrastrum 

Ulothricales Ulothrix 

Volvocales 

Carteria 

Chlamydomonas 

Chlorogonium 

Eudorina 

Pandorina 

Pyrobotrys 

Oocystales Oocystis 

Selenastrum 

Zygnematales Closterium 

Zygonema 

Chryptophyta Pyrenomonadales Rhodomonas 

Euglenophyta Euglenales 

Euglena 

Hyalophacus 

Lepocinclis 

Phacus 

Trachelomonas 

Fonte: FLORENTINO (1992); ATHAYDE (2001); LIMA et al. (2001); KONIG; CEBALLOS; 
ALMEIDA (2002); CAVALCANTI; CAMPELO; GAMA (2010); AQUINO et al. (2011); SANTOS 
(2012) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 A Pesquisa  
 

 A pesquisa foi dividida em quatro etapas distintas: 1) avaliação da eficiência do 

reator de eletroflotação não-convencional (EFNC) na separação de microalgas do 

efluente de uma lagoa de estabilização, 2) comparação entre quatro diferentes métodos 

de pré-tratamento para rompimento celular de microalgas, 3) avaliação e comparação 

dos potenciais lipídicos da biomassa algal de efluentes de lagoas de estabilização de seis 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) por meio da extração de lipídios totais 

realizada após o método de pré-tratamento mais eficiente e economicamente viável na 

etapa anterior, e  4) a avaliação da diversidade fitoplanctônica dos seis efluentes cujos 

conteúdos lipídicos foram analisados.  

 Foram avaliados parâmetros físico-químicos de qualidade dos efluentes para 

correlacionar as condições ambientais de cada lagoa com os respectivos potenciais 

lipídicos e gêneros fitoplanctônicos dominantes.  

 Realizou-se a avaliação dos métodos de pré-tratamento em termos de 

rendimento lipídico e consumo energético, sendo proposto um método capaz de 

promover a separação e o rompimento celular simultâneos de microalgas.  

 

4.2 Ensaios de Separação da Biomassa 
 

O efluente foi coletado diretamente na saída da última lagoa de maturação do 

sistema de lagoas de estabilização em série da ETE Tupã-Mirim de propriedade da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). A ETE consistia de dois módulos 

em paralelo compostos por lagoa aerada facultativa, lagoa facultativa secundária e duas 

lagoas de maturação em série (Figura 5). As amostras eram acondicionadas em 

recipientes plásticos de 20 L e transportadas ao LABOSAN-UFC no Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA), onde eram realizados imediatamente os 

ensaios. Todas as determinações físico-químicas eram realizadas no laboratório.  
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Figura 5 – Sistema de lagoas de estabilização da ETE Tupã-Mirim 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 
 
 
4.2.1 Concepção do Reator de EFNC 
 

Foi confeccionado um reator eletrolítico (Figura 6) para fluxo contínuo e 

ascendente, cujo cátodo e ânodo foram feitos de cinco barras de aço-316. As barras 

mediam 15x5 cm e espessura de 0,2 mm, devidamente espaçadas por 5 mm. O reator foi 

desenvolvido em acrílico, com volume de trabalho aproximado de 2,9 L, para melhor 

acompanhamento da evolução do processo de eletroflotação. Os experimentos foram 

realizados em modo contínuo com vazões de 30, 200 e 500 mL.min-1, mantida por uma 

bomba peristáltica dosadora (Watson Marlow). Foram coletadas amostras do reator em 

4, 15, 20 e 30 minutos de operação.  
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Figura 6 – Reator de eletroflotação não-convencional em acrílico utilizado nos experimentos 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 

A otimização do modelo de reator construído foi promovida testando-se duas 

estratégias para entrada e saída do efluente. Na condição operacional 1, a alimentação 

contínua de efluente foi realizada no sentido ascendente, através de um orifício de ½ 

polegada de diâmetro localizado no centro inferior do reator. A saída de efluente tratado 

foi feita por um orifício, também com ½ polegada de diâmetro, localizado na lateral 

oposta à saída dos flocos eletroflotados. Vale destacar que este canal de saída do 

efluente tratado, foi posicionado abaixo da faixa que delimita o acúmulo de flocos 

eletroflotados na superfície do efluente. Na figura 7, observa-se um esboço da condição 

operacional 1.    

Para a condição operacional 2, a alimentação de efluente foi contínua, sendo 

realizada através de um orifício, com ½ polegada de diâmetro, localizado na lateral 

oposta à saída dos flocos eletroflotados posicionado abaixo da faixa que delimita o 

acúmulo de flocos eletroflotados, conforme está apresentado na figura 8. A saída de 

efluente tratado era através do orifício localizado no centro inferior do reator.  

O objetivo do eletroflotador foi promover a degradação das moléculas orgânicas 

pela formação de Cl2, O2, H2 e HClO. Os eletrodos eram insolúveis, portanto não foram 

consumidos durante o processo. Uma fonte alternativa externa de corrente (HY 125 

Hobby, Hayama, Brasil) foi ajustada para operar a uma faixa de frequência de 0 a 200 

Hz, em pulsos crescentes com duração de 2,0 nanosegundos, aplicando uma voltagem 
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de 12 V e uma corrente máxima de 5 A. A potência do equipamento foi, portanto, de 

20,7 W.dm-3. 

 

Detalhes adicionais do Reator de Eletroflotação 

• Área total dos eletrodos = 750 cm2 

• Densidade de corrente = 0,67 mA⋅cm-2 

• Temperatura = 27ºC 

 

Figura 7 - Esboço da condição operacional 1 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 
Figura 8 - Esboço da condição operacional 2 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
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A configuração do reator que mostrou melhor desempenho foi adotada no estudo 

com a finalidade de remover a biomassa algal do efluente analisado.  

4.2.2 Parâmetros físico-químicos 

O pH e a temperatura das amostras foram monitorados por uma sonda 

multiparamétrica (HANNA HI9828). A separação de microalgas foi avaliada pela 

comparação entre os valores iniciais e finais de turbidez do meio, através de um 

turbidímetro portátil (HACH® 2100T). 

 

4.3 Ensaios de ruptura celular  
 

4.3.1 Coleta, concentração e secagem da biomassa 
 

As amostras foram coletadas diretamente na saída do efluente (Figura 9) da última 

lagoa de maturação do sistema mostrado na etapa anterior. Para a realização dos pré-

tratamentos, a biomassa foi coletada com uma rede de plâncton (Figura 10) de 20-µm de 

abertura (Sulpesca, Brasil) e concentrada a 4 g·L-1, sendo transportadas ao LABOSAN-

UFC, onde eram realizados imediatamente os ensaios. Todas as determinações físico-

químicas eram realizadas no laboratório.  

Foi realizada liofilização (Liotop, L202, Brasil) para a retirada da água das 

amostras (Figura 11).  

 

Figura 9 – Saída do efluente final do sistema de lagoas de estabilização da ETE Tupã-Mirim 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
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Figura 10 – Rede de coleta de plâncton utilizada no estudo 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
 

Figura 11 – Liofilizador utilizado na etapa de secagem da biomassa 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 
A etapa de rompimento das células de microalgas pode ocorrer antes ou após a 

etapa de secagem da biomassa, uma vez que alguns métodos requerem certa quantidade 

de água na biomassa para serem bem sucedidos, enquanto outros apresentam maior 

eficiência com biomassa seca (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). 
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Para ajustar os pré-tratamentos de ruptura celular ao método de extração de 

lipídios modificado de Bligh e Dyer, as amostras foram divididas em dois grupos, de 

acordo com o fluxograma experimental da figura 12. Para o grupo da biomassa seca, a 

liofilização foi realizada antes dos métodos de ruptura celular (Ultrassom e Micro-

ondas); para o grupo da biomassa aquosa, as amostras foram liofilizadas após os pré-

tratamentos (EFNC e Autoclave). O grupo controle dos experimentos foi determinado 

pelas amostras que não receberam pré-tratamento para ruptura celular; a extração dos 

lipídios ocorreu após a liofilização.  

Embora os cristais de gelo formados durante a fase inicial da liofilização possam 

ser suficientemente grandes para danificar as paredes das células, aumentando 

aparentemente a eficiência dos métodos de ruptura (CASTRO; TEIXEIRA; KIRBY, 

1997), este procedimento foi aplicado para todos os métodos de pré-tratamento 

avaliados para que a comparação fosse possível ao final do estudo. 

 

Figura 12 – Fluxograma experimental 
 

Fonte: A AUTORA (2013) 
 

Biomassa Coletada

Biomassa Seca 
(Liofilização) 

Ultrassom 
Assistida

Micro-ondas 
Assistida

Amostra Aquosa

EFNC Autoclave

Liofilização

Extração de 
Lipídios
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Os lipídios foram extraídos pelo método modificado de Bligh e Dyer (1959). 

Todas as amostras foram analisadas em triplicata, com a extração de lipídios a partir de 

500 mg de biomassa seca. 

 

4.3.3 Pré-tratamento da Biomassa Seca  
 

Neste bloco de experimentos, a extração de lipídios foi assistida pelos pré-

tratamentos aplicados. Dessa forma, a ruptura celular e a extração de lipídios pelo 

método modificado de Bligh e Dyer foram realizadas simultaneamente.  

 

4.3.3.1 Extração Assistida por Ultrassom 

 

 A metodologia de ultrassom foi realizada em um processador ultrassônico 

(Figura 13) de 80 W (Ultra cleaner, 1600A, Unique, Australia) a 40 KHz de frequência.  

A biomassa (500 mg) foi re-suspendida em 2,5 ml de metanol, 1,25 mL de clorofórmio 

e 1 mL de água deionizada e, em seguida, levada ao banho de ultrassônico por 40 

minutos. Em seguida, 1,25 mL de clorofórmio e 1,25 mL de sulfato de sódio a 1,5% 

foram adicionados e a solução foi mantida por mais 20 minutos no banho de 

ultrassônico. 

 

Figura 13 – Equipamento de banho ultrassônico utilizado para promover ruptura celular 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
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 Após a aplicação do ultrassom, as amostras foram centrifugadas a 1000 rpm  

(Excelsa II 206 BL, Famen, Brasil) por dois minutos e, então, o pellet foi filtrado à 

vácuo. O filtrado foi levado à estufa a 100ºC até atingir massa constante. A massa de 

lipídios extraída de cada amostra foi determinada gravimetricamente.  

4.3.3.2 Extração assistida por micro-ondas  

 

 A metodologia de micro-ondas foi realizada em um forno de micro-ondas 

(Figura 14) de 400 W (Mars 5, CEM Corporation, EUA). A biomassa (500 mg) foi re-

suspendida em 2,5 mL de metanol, 2,5 mL de clorofórmio, 1,25 ml de sulfato de sódio a 

1,5% e 1,0 mL de água deionizada e, em seguida, levada ao micro-ondas para ser 

aquecida em 3 ciclos de operação do equipamento. Cada ciclo era composto por um 

estágio de 70 segundos de radiação, onde a temperatura alcançava 100ºC, e 45 segundos 

na fase de espera.  

 

Figura 14 – Equipamento de micro-ondas utilizado para promover ruptura celular 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 

Após a aplicação das micro-ondas, as amostras foram centrifugadas a 1000 rpm  

(Excelsa II 206 BL, Famen, Brasil) por dois minutos e, então, o pellet foi filtrado a 

vácuo. O filtrado foi levado à estufa a 100ºC até atingir massa constante. 
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4.3.4 Pré-tratamento da biomassa aquosa 
 

Neste bloco de experimentos, a biomassa aquosa foi pré-tratada para que as 

células fossem rompidas e a liofilização foi realizada em etapa posterior aos pré-

tratamentos. Dessa forma, a extração de lipídios pelo método modificado de Bligh e 

Dyer foi realizada em separado e será descrita no tópico apropriado.  

4.3.4.1 Eletroflotação Não-convencional 

 

  Para os experimentos de eletroflotação não-convencional, o reator da figura 6 foi 

utilizado. Uma fonte alternativa externa de corrente (HY 125 Hobby, Hayama, Brasil) 

alternada, gerando uma onda modulada, foi ajustada para operar a uma frequência 

máxima de 1,5 kHz, em pulsos crescentes com duração de 2,0 nanosegundos, aplicando 

uma voltagem de 12 V e uma corrente máxima de 5 A. O reator foi operado por 20 

minutos em batelada, e então as microalgas flotadas  foram coletadas (Figura 15). O 

volume de trabalho do reator foi de 2,9 L.  

 

Figura 15 – Fluxograma de obtenção de lipídios totais de microalgas por EFNC 

 

Fonte: A AUTORA (2013) 

 

Na eletrólise por corrente alternada (CA) um eletrodo comporta-se, 

alternadamente, como positivo (ânodo) e negativo (cátodo), conforme a frequência 

aplicada. Embora o movimento de um íon em solução seja sempre aleatório, a presença 

de um campo elétrico introduz uma componente orientada do movimento e há uma 

migração do íon através da solução.  
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Pulsos de alta tensão podem levar à formação de um forte campo elétrico e de 

radicais livres, tais como: •OH, •O, H+ e H2O2 conforme apresentado na equação abaixo 

(SUN et al., 2000).  

 

H2O → •OH, •O, 
+H, H2O2 

Nessa faixa de frequência se obtém ressonância com a frequência natural da 

molécula da água, desfazendo ligações dos seus átomos. Os fragmentos H+ e O2- são 

bastante reativos e promovem a formação dos oxidantes: O3, H2O2, OH-, que agem 

efetivamente no rompimento celular, enquanto o H2 se comporta como o principal 

agente de flotação das microalgas. 

Após a realização da eletroflotação não-convencional, 3,6 g de biomassa seca 

foram obtidos para cada 2,9 L de volume tratado.  

  

4.3.4.2 Autoclave 

 

 No processo de autoclavação, 200 mL das amostras foram colocadas a 100ºC em 

mini-reatores (BR-300, Berghof, Alemanha) com pressão não controlada (Figura 16) 

disponibilizados pela EMBRAPA Agroindústria Tropical.  Após 10 minutos, cada 

reator foi aberto e o recipiente de Teflon foi removido para alcançar a temperatura 

ambiente por resfriamento em recipiente com gelo.  
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Figura 16 – Mini-reatores de alta pressão utilizados para promover a ruptura celular 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
 

 

4.3.4.3 Extração dos lipídios totais 

 

A biomassa seca (500 mg) foi re-suspendida em 2,5 mL de metanol, 1,25 mL de 

clorofórmio e 1 mL de água deionizada e em seguida homogeneizadas numa placa 

agitadora (Tecnal, TE-420) durante 20 minutos. Após agitação, 1,25 mL de clorofórmio 

e 1,25 mL de sulfato de sódio a 1,5% foram adicionados e a solução foi mantida por 

mais dois minutos sob agitação mecânica. 

A amostra homogeneizada foi centrifugada a 1000 rpm durante 2 minutos 

(Excelsa II 206 BL, Famen, Brasil). Depois disso, a fase da solução que continha os 

lipídios extraídos foi separada da biomassa algal por filtração a vácuo, seguida pela 

evaporação do solvente em estufa a 100ºC, até peso constante. A massa dos lipídios 

obtidos de cada amostra foi determinada por gravimetria em balança analítica. 

 

4.4 Avaliação e comparação dos rendimentos lipídicos 
 

Após a comparação entre os métodos de pré-tratamento, a EFNC foi adotada 

como método de ruptura celular para a avaliação e comparação entre os rendimentos 

lipídicos de efluentes de lagoas de estabilização de diferentes sistemas.  
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4.4.1 Área de estudo  
 

O trabalho foi delineado para estabelecer a comparação entre efluentes de 

sistemas de tratamento de esgotos por lagoas de estabilização quanto aos gêneros 

fitoplanctônicos presentes e ao potencial lipídico de cada efluente. Seis estações foram 

selecionadas e, segundo os tipos de lagoas, divididas em três grupos, conforme está 

mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Configuração dos sistemas de tratamento de esgotos escolhidos no trabalho 

Grupos Estações Descrição 

1 
Araturi (Figura 17) 

2 Lagoas Facultativas em 

paralelo 

Nova Metrópole (Figura 18) 1 Lagoa Facultativa 

2 

José Walter (Figura 19) 
1 Lagoa Facultativa + 2 Lagoas 

de Maturação em série 

Tabapuá (Figura 20) 
1 Lagoa Facultativa + 2 Lagoas 

de Maturação em série 

3 

Tupã-mirim (Figura 5) 

1 Lagoa Aerada Facultativa + 1 

Lagoa Facultativa Secundária + 

2 Lagoas de Maturação em série 

Aquiraz (Figura 21) 

1 Lagoa Anaeróbia + 1 Lagoa 

Facultativa + 2 Lagoas de 

Maturação em série 

Fonte: A AUTORA (2013) 

 

Figura 17 – Sistema de lagoas de estabilização da ETE Araturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do GOOGLE EARTH (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 
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Figura 18 - Sistema de lagoas de estabilização da ETE Nova Metrópole 

 
Fonte: Adaptado do GOOGLE EARTH (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 

 
 

Figura 19 – Sistema de lagoas de estabilização da ETE José Walter  
   

  

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado do GOOGLE EARTH (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 
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Figura 20 - Sistema de lagoas de estabilização da ETE Tabapuá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado do GOOGLE EARTH (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 
 

Figura 21 – Sistema de lagoas de estabilização da ETE Aquiraz  

 
Fonte: Adaptado do GOOGLE EARTH (2012) 
Nota: A área sinalizada em vermelho indica a saída do efluente final da estação, onde foi realizada a 
coleta. 
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4.4.2 Ensaios de concentração e ruptura celular 
 

 Um reator eletrolítico de maior escala, conforme esquema da figura 22, foi 

desenvolvido para trabalhar com o volume de 45 L dos efluentes, promovendo a 

concentração e a ruptura das células simultaneamente (Figura 23).  Três fontes 

alternativas externas de corrente (HY 125 Hobby, Hayama, Brasil) foram ajustadas para 

operar a uma frequência máxima de 1,5 KHz, aplicando uma voltagem de 12 V e uma 

corrente máxima de 5 A. O reator circular (Figura 24) foi operado por 70 minutos em 

batelada, e então as microalgas flotadas e rompidas (Figura 25) foram coletadas e 

levadas ao liofilizador (Liotop, L202, Brasil). Foram realizadas 4 bateladas de 45 L por 

efluente analisado. 

A extração de lipídios foi realizada conforme descrito no tópico 4.4 após 

liofilização. Os ensaios foram repetidos em 10 amostras para cada efluente. 

 
Figura 22 – Esquema representativo do reator EFNC circular desenvolvido para separação e ruptura 
celular de microalgas 

 

 
 

Fonte: A AUTORA (2013) 
Nota: Embora o reator tenha sido concebido para proceder a coleta das microalgas flotadas pela saída 
inferior, nos experimentos realizados nesse estudo, o material flotado foi coletado na superfície do reator. 
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Figura 23 – Fotografia do reator de EFNC circular 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 
Figura 24 – Fotografia e esquema representativo da vista superior do reator de eletroflotação não-
convencional circular 
  
 

Fonte: A AUTORA (2013) 
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Figura 25 – Microalgas flotadas e rompidas na superfície do reator de EFNC 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
  

4.5 Determinação da diversidade fitoplanctônica dos ambientes 
 

4.5.1 Coleta  
 

As amostras de efluentes estudados foram coletadas na saída das últimas lagoas 

de cada ETE analisada. Para a caracterização dos efluentes, as amostras foram coletadas 

em recipientes plásticos de 20 L. Para a identificação microscópica, as coletas foram 

realizadas com o auxílio de uma rede de plâncton cônica de náilon em malha com 

abertura de 20 µm (Sulpesca, Brasil), sendo o produto da filtragem coletado, 

armazenado em recipientes de vidro de 200 mL estéreis e transportados para o 

Laboratório de Saneamento (LABOSAN) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

onde foi realizada a fixação das amostras em solução Transeau (6 partes de água, 3 

partes de etanol 95% e 1 parte de formaldeído) em uma proporção de 1:1 

(efluente:Transeau).  

 

4.5.2 Caracterização Físico-Química dos Efluentes 
 

                 Foram analisados os parâmetros pH, oxigênio dissolvido (OD), temperatura, 

turbidez, clorofila-a, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, fósforo total, DBO, DQO e 

alcalinidade. Todos os parâmetros físico-químicos foram determinados segundo 

metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2008), conforme descrito na tabela 2, no LABOSAN-UFC e no 
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Laboratório de Análises Físico-Químicas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE). 

               Todas as análises foram realizadas em triplicata, no mesmo período das coletas 

realizadas para avaliação do potencial lipídico e identificação fitoplanctônica (de 03/07 

a 03/10/2012).  

 

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos avaliados e as respectivas metodologias 

Parâmetro 

Avaliado 

Método 

Analítico 
Normatização 

pH Eletrométrico (YSI-55) APHA – 4500 H+B 

OD Eletrométrico (YSI-55) APHA – 4500 O C 

Temperatura Eletrométrico (YSI-55) APHA – 2550 B 

Turbidez Nefelométrico APHA - 2130 B 

Clorofila-a 
Espectrofotométrico  

(acetona) 
APHA – 10200 H 

Nitrito 
Espectrofotométrico 

(sulfanilamida/ethilenodiamina) 
APHA - 4500-N-NO2 B 

Nitrato 
Espectrofotométrico 

(nesselerização direta) 
APHA – 4500 – N-NO3 F 

N-NH3 Destilação/Titulação APHA - 4500-N-NH3 B C 

Fósforo Total Persulfato APHA – 4500 P 

Alcalinidade Titulométrico Neutralização APHA-2320 B 

DBO 
Winkler Modificado  

pela Azida Sódica  
APHA – 5210 B 

DQO 
Refluxação Fechada  

Colorimétrica 
APHA – 5220 D 

Fonte: A AUTORA (2013) 

 

4.5.3 Identificação Microscópica  
 

A identificação dos gêneros dominantes nas amostras foi realizada no 

Laboratório de Carcinicultura (LACAR) do Instituto Superior de Ciências Biomédicas 

(ISCB) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) por meio de um microscópio óptico 

trinocular (L-1000T, Bioval, Brasil), utilizando objetiva de 40X.  
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Foram realizadas observações em cinco lâminas de cada efluente estudado. 

Utilizaram-se, para a identificação, chaves de classificação baseadas em bibliografias 

especializadas, a saber: BOURRELY (1972); KOMÁREK; FOOT (1983); STREBLE; 

KRAUTER (1987); KOMÁREK; ANAGNOSTIDIS (1999); BICUDO; MENEZES 

(2006); CYBIS et al. (2006); HUYNH; SEREDIAK. (2006); SANT’ANNA; GENTIL; 

SILVA (2006); BELLINGER; SIGEE (2010).  

A frequência relativa de aparecimento dos gêneros foi calculada usando a 

equação:  

��� = ���	
	100 

Onde:  

FRA: Frequência relativa de aparecimento (%); 

n: Número de organismos identificados na amostra por gênero; 

N: Número total de organismos identificados na amostra.  

 

4.6 Análise Estatística 
 

A estatística descritiva para os resultados de separação da biomassa, ruptura 

celular e parâmetros físico químicos foi realizada utilizando os softwares SPSS 

Statistics 19.0 ® (IBM, EUA) e Microcal Origin 8.6 (Origin, EUA). 

 A eficiência de cada método de pré-tratamento foi determinada com base no 

rendimento lipídico que foi calculado pela razão de lipídios totais extraídos e a 

biomassa inicial. Além disso, a comparação de métodos também foi feita levando em 

conta a aplicabilidade em maiores escalas e o consumo energético. A fim de verificar as 

diferenças significativas entre os rendimentos lipídicos, o software SPSS Statistics 19.0 

® (IBM, EUA) foi utilizado. Como o número de amostras foi baixo, não foi possível 

verificar a normalidade. Por esta razão, os métodos não-paramétricos de Kruskal-Wallis 

ANOVA e Mann-Whitney foram utilizados. A avaliação foi feita a partir do valor P, 

que deveria ser inferior a 0,05, de modo que a hipótese de amostras iguais fosse 

rejeitada com um intervalo de confiança de 95%. 

Para analisar as correlações existentes entre os parâmetros físico-químicos dos 

efluentes e o número de organismos ocorrentes por gênero (bloom) de microalga 

detectada, empregou-se a análise de correlação simples bivariada. Foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman, dentro de um nível de significância (-α/2), 
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mínimo de 0,05, uma vez que este coeficiente de correlação assume uma normalização 

linear e exponencial.  O coeficiente de correlação de Spearman (ρ) mede o grau de 

associação entre duas variáveis numéricas. Este coeficiente varia de -1 a 1, quanto mais 

próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação, quanto mais próximo estiver de 

zero, mais fraca é a relação entre as duas variáveis. O coeficiente negativo expressa uma 

relação inversa entre as duas variáveis (BUNCHAFT; KELLNER, 1999). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Ensaios de separação de biomassa algal de efluentes de lagoas de estabilização 
em reator de EFNC 
 

Na tabela 3 são apresentados os valores dos parâmetros operacionais (pH e 

temperatura) obtidos durante os experimentos envolvendo a condição 1 de ensaios no 

reator de eletroflotação objetivando a separação de microalgas presente em efluente de 

lagoas de estabilização.  

Tabela 3 – Valores médios de pH e temperatura obtidos para a condição operacional 1 

Tempos 
de ensaios 

(min.) 

Vazões aplicadas 

30 mL.min-1 200 mL.min-1 500 mL.min-1 

pH ºC pH ºC pH ºC 

4 7,98 21,4 8,41 23,5 9,12 21,9 

15 8,05 22,0 8,59 24,1 9,26 22,5 

20 8,09 22,5 8,79 24,6 9,16 23,0 

30 8,12 23,1 9,01 25,1 9,22 23,7 

Fonte: A AUTORA (2013) 

Na tabela 4, são apresentados os valores obtidos durante os experimentos 

envolvendo a condição 2. Na condição operacional 1, observa-se uma tendência a 

elevação do pH para todas as vazões aplicadas. Não há variações significativas de 

temperatura.   

Tabela 4 - Valores médios de pH e temperatura obtidos para a condição operacional 2 

Tempos 
de ensaios 

(min.) 

Vazões aplicadas 

30 mL.min-1 200 mL.min-1 500 mL.min-1 

pH ºC pH ºC pH ºC 

4 8,24 21,6 8,09 22,5 7,98 23,0 

15 8,33 22,2 8,25 23,0 8,04 23,2 

20 8,47 22,7 8,38 23,5 8,14 23,4 

30 8,29 22,7 8,42 23,6 8,34 23,8 

Fonte: A AUTORA (2013) 
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À medida que o tempo de ensaio aumenta, o valor do pH eleva-se. Angelis et al. 

(1998); Giordano; Barbosa Filho (2000) e Sinoti; Souza (2005) relatam experimentos 

com eletrólise para degradação de diferentes resíduos em que ocorre a elevação dos 

valores de pH, constatando-se assim o decréscimo da concentração de H+ com o 

prolongamento do tempo de eletrólise. Entende-se, portanto, que, no processo 

eletrolítico o consumo de íons H+ do efluente é uma condição inerente ao processo, pois 

há formação do hidrogênio no cátodo. Adicionalmente, há a formação de hidroxilas no 

meio o que acarreta no aumento do pH. 

Observa-se ainda que a temperatura para as duas condições operacionais 

experimentadas eleva-se com o prolongamento dos ensaios, corroborando os resultados 

obtidos por Azarian et al. (2007) e Claro et al. (2010). Entretanto, o aumento de 

temperatura obtido por Azarian et al. (2007) foi de cerca de 50ºC quando a maior 

potência do sistema foi aplicada (550 W.dm-3). Nesse estudo, não houve variação da 

potência aplicada, sendo unicamente utilizada a potência de 20,7 W.dm-3.  

A eficiência de flotação do processo aumenta com o aumento da temperatura, 

principalmente porque as micro-bolhas do gás hidrogênio geradas ascendem mais 

rapidamente para a camada de escuma. Este efeito reduz a passividade dos eletrodos e 

gera um consequente aumento da eficiência do processo (CLARO et al., 2010).  

A turbidez média inicial do efluente foi de 114 UNT. Conforme apresentado na 

tabela 5, observa-se que, o menor valor para turbidez remanescente na condição 

operacional 1, foi de 37,9 UNT obtido após 20 minutos de operação na vazão de 500 

mL.min-1. 

 

Tabela 5 - Valores médios de turbidez remanescente obtidos na condição operacional 1 

Tempos 
de ensaios 

(min.) 

Vazões aplicadas 

30 mL.min-1 200 mL.min-1 500 mL.min-1 

Turbidez 
(UNT) 

Turbidez 
(UNT) 

Turbidez 
(UNT) 

4 79,5 91,3 90,4 

15 74,3 69,3 65,9 

20 58,5 59,0 37,9 

30 51,2 55,0 49,9 

Fonte: A AUTORA (2013) 



81 
 

Pode-se observar, pelos valores de turbidez remanescente, que a eficiência na 

remoção da turbidez é prejudicada pela hidrodinâmica desenvolvida no reator, 

característica que depende da condição operacional aplicada. Na medida em que o 

efluente é recalcado no reator, partículas em suspensão presentes no efluente se juntam 

aos flocos em ascensão e juntos recebem o empuxo dos gases gerados pelo processo 

eletrolítico. Parte destes flocos e partículas é carreada até o ponto de saída de efluente 

tratado. Desta forma, a eficiência de remoção da turbidez tende a ser baixa e, estabiliza-

se após 20 minutos (Figura 26) de operação do reator não importando a vazão aplicada. 

 

Figura 26 – Valores de eficiência de remoção de turbidez para condição operacional 1 

 
Fonte: A Autora (2013) 

 

Na tabela 6 são apresentados os valores de turbidez remanescente na condição 

operacional 2. Nesta condição, foram obtidos melhores resultados de remoção de 

turbidez quando comparado à condição operacional 1. Após 30 minutos de operação do 

reator na vazão de 200 mL.min-1, a turbidez remanescente obtida foi de 11,7 UNT, 

sendo 3,2 vezes menor  que o melhor resultado encontrado na condição operacional 1. 

Outros valores evidenciam esta vazão aplicada como a que melhor se adequou ao 

regime hidráulico verificado na condição operacional 2. Após os 15 minutos de 

operação os menores valores de turbidez remanescentes foram obtidos nesta vazão de 
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200 mL.min-1, sendo: 29,9; 24 e 11,7 UNT para os tempos de 15, 20 e 30 minutos, 

respectivamente. 

 

Tabela 6 - Valores médios de turbidez remanescente obtidos na condição operacional 2 

Tempos 
de ensaio 

(min.) 

Vazões aplicadas 

30 mL.min-1 200 mL.min-1 500 mL.min-1 

Turbidez 
(UNT) 

Turbidez 
(UNT) 

Turbidez 
(UNT) 

4 69,1 79,7 78,9 

15 40,2 29,9 54,8 

20 42,6 24,0 44,9 

30 39,2 11,7 36,5 

Fonte: A AUTORA (2013) 

 

Observa-se que, a melhor eficiência de remoção de turbidez (Figura 27) foi obtida 

com o reator operando com vazão de 200 mL.min-1, que corresponde a um tempo de 

detenção de 15 minutos. Para esta condição, as eficiências de remoção das amostras 

coletadas em 15, 20 e 30 minutos de operação foram 65; 70,2 e 81%, respectivamente.  

  
Figura 27- Valores de eficiência de remoção de turbidez para condição operacional 2 

 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
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De Godos et al. (2011) compararam dois coagulantes convencionais (FeCl3 e 

Fe2(SO4)3) com cinco floculantes poliméricos quanto à capacidade de remoção de 

biomassas formadas por microalgas e bactérias do efluente de uma pocilga nas 

concentrações de 5, 25, 50, 100, 150 e 250 mg.L-1. Para o consórcio composto por 

microalgas do gênero Chlorella com bactérias, estes pesquisadores obtiveram, por 

agitação mecânica (300 rpm), eficiências inferiores a 15% nas concentrações de 5 a 150 

mg.L-1 dos coagulantes convencionais. Remoções superiores a 90% somente foram 

alcançadas para estes agentes na concentração de 250 mg.L-1. Dentre os 

coagulantes/floculantes naturais, a quitosana não se mostrou eficiente e os outros 

agentes alcançaram eficiências de remoção superiores a 70% em concentrações de 25 

mg.L-1. Os pesquisadores também verificaram a eficiência de remoção dos mesmos 

coagulantes/floculantes para consórcios formados por outros gêneros de microalgas; 

entretanto, a partir da concentração de 25 mg.L-1, os resultados não mostraram 

uniformidade. Em todos os ensaios, o tempo de agitação foi de 1 minuto, seguido de 10 

minutos de sedimentação.  

Em outro estudo, Lira (2011) realizou ensaios de floculação para separação de 

uma cultura pura de Chlorella sp. com a adição dos coagulantes sintéticos: sulfato de 

alumínio e sulfato férrico em aparelho de jar-test, adotando 10 segundos como tempo 

de mistura rápida, 5 minutos como tempo de mistura lenta e variando o tempo de 

sedimentação em 15, 30 e 60 minutos. Para ambos os coagulantes, a uma concentração 

de 500 mg.L-1, foram obtidas eficiências de remoção de microalgas em termos de 

unidade celular superiores a 75% para todos os tempos de sedimentação analisados. 

Já Azarian et al. (2007) avaliaram processos eletrolíticos para remoção de 

microalgas de efluentes industriais, variando a potência de 50 a 550 W.dm-3.  Em 

potências superiores a 200 W.dm-3 a eficiência de remoção de turbidez alcançada 

superava os 80%, com um tempo de retenção de 10 minutos. Entretanto, utilizando 

eletrodos de sacrifício de alumínio, a liberação do metal no meio é maior quanto maior é 

a potência aplicada ao sistema.   

Adicionalmente, Gao et al. (2010), avaliando a remoção de microalgas por eletro-

coagulação-flotação, compararam a eficiência do processo quando eletrodos de 

alumínio e ferro foram utilizados e concluíram que a remoção promovida pelos 

eletrodos de alumínio foi maior, pois, com este material, a remoção ocorreu em menores 

tempos.  



84 
 

No presente trabalho, por sua vez, com eletrodos construídos em aço inoxidável, 

que não foram consumidos no ensaio, eficiências superiores a 80% também puderam ser 

alcançadas com uma potência de 20,7 W.dm-3, em 20 minutos de operação do reator de 

EFNC, sem a liberação de metais no meio e sem a necessidade de adição de agentes 

coagulantes, o que representa uma redução de custos no processo de separação da 

biomassa algal e no comprometimento das células. 

Inicialmente o reator foi testado em fluxo contínuo; entretanto, para facilitar a 

coleta do material flotado, nos ensaios de eletroflotação posteriores, optou-se pelo 

regime em batelada. 

5.2 Eletroflotação não-convencional para separação da biomassa algal após 
modificação da frequência 
 

 Após o ajuste do reator de eletroflotação para ensaios de ruptura das células de 

microalgas presentes nos efluentes das lagoas, o reator em acrílico foi operado por trinta 

minutos e foram realizadas análises de turbidez em tempos intercalados para ratificar a 

eficiência do processo na separação da biomassa algal de efluente de lagoa de 

estabilização (Figura 28). 

Figura 28 – Eficiência de remoção de turbidez em diferentes tempos após ajuste da frequência do reator 
para ruptura celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A AUTORA (2013) 
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 A partir de 20 minutos de operação do reator de eletroflotação não-

convencional, a eficiência de remoção de turbidez atingiu valores superiores a 80% e, 

embora haja diferença significativa entre as eficiências obtidas nos tempos de 20 e 25 

minutos (p= 0,04), o tempo de 20 minutos foi adotado no estudo, uma vez que a 

eficiência de remoção nesse ponto já se mostrou satisfatória e, em um tempo menor de 

operação do reator, o custo energético do processo é menor. Como o efluente é tratado a 

nível terciário, a turbidez está diretamente relacionada às microalgas, considerando que 

os sólidos foram removidos nas etapas de tratamento do sistema de lagoas. 

 A cor aparente do efluente coletado ao final do processo apresentou-se mais 

clara, confirmando a recuperação da biomassa algal flotada (Figura 29) e a melhoria do 

efluente a ser lançado no corpo receptor. 

 

Figura 29 – Camada de microalgas flotadas e rompidas na superfície do efluente clarificado 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 
 

5.3 Ensaios de ruptura celular 
 

A análise estatística não mostrou diferença significativa entre os pré-tratamentos 

aplicados em ensaios de ruptura celular, exceto para o método de micro-ondas que foi 

estatisticamente diferente do ultrassom (p=0,004) e da autoclave (p=0,005). Em geral, 

micro-ondas e eletroflotação não-convencional apresentaram o maior rendimento 

lipídico, com percentuais de 33,7 ± 5,30% e 24,8 ± 7,05%, respectivamente (p=0,15). 

Esses métodos foram seguidos pela autoclave (15,4 ± 2,26%) e ultrassom (13,3 ± 

2,96%). O grupo controle alcançou uma eficiência de 4,8%, mostrando-se 

estatisticamente diferente de todos os métodos avaliados (Figura 30). 
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Figura 30 – Diagrama de caixa e bigodes para o rendimento lipídico alcançado após aplicação de 
diferentes métodos de ruptura celular 

 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
Legenda: US – Ultrassom; AC – Autoclave; EFNC – Eletroflotação Não-convencional; MO – micro-
ondas. 

 

Como neste estudo, outros autores obtiveram melhores rendimentos lipídicos 

quando utilizaram micro-ondas em comparação com outros métodos de ruptura celular. 

Koberg et al. (2011) compararam a eficiência do micro-ondas e do ultrassom na ruptura 

celular de microalgas do gênero Nannochloropsis com extração simultânea de lipídios 

pelos solventes metanol e clorofórmio na proporção 1:2 (v/v), utilizando um 

ultrassonicador com uma frequência de 20 KHz por 5 minutos e um aparelho de micro-

ondas operando a 2,45 GHz de frequência por 5 minutos a 70% da potência (em ciclos 

de 21 minutos de operação e 9 minutos de descanso). Os autores alcançaram um 

rendimento (em biodiesel) de 10,7% no grupo controle, de 18,9% no grupo tratado com 

ultrassom e de 32,8% no grupo submetido à radiação de micro-ondas. Os autores 

referem o resultado obtido ao aumento da temperatura que ocorre sob radiação de 

micro-ondas ser maior que o aumento proporcionado pelo processo de sonicação, o que 

acarreta a maior ruptura das células e, consequentemente, maior liberação de lipídios 

para conversão a biodiesel por transesterificação.  
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Em um trabalho mais amplo, Lee et al. (2010) compararam cinco métodos de 

ruptura celular: autoclave a 125ºC com 1,5 MPa de pressão por 5 minutos; moinhos de 

esferas, utilizando um agitador de esferas a 2800 rpm por cinco minutos; micro-ondas a 

100ºC e 2450 MHz por 5 minutos; ultrassom, utilizando um sonicador  a uma 

frequência de 10 KHz por 5 minutos, e o choque osmótico, por meio de uma solução 

10% de NaCl agitada por um minuto e em repouso por 48 horas. A eficiência de ruptura 

celular de cada método foi avaliada através do rendimento lipídico alcançado por 

extração pelos solventes clorofórmio e metanol na proporção de 1:1 (v/v). Os autores 

observaram que a aplicação de micro-ondas foi o método que apresentou maior 

simplicidade, facilidade de operação e eficiência na ruptura celular para extração de 

lipídios das espécies de microalgas: Botryococcus sp. e Scenedesmus sp. Entretanto, 

eles afirmam que a eficiência de extração de lipídios de microalgas varia não apenas de 

acordo com o método de ruptura aplicado, mas também com as espécies envolvidas no 

processo, uma vez que, no mesmo estudo, para a espécie Chlorella vulgaris, o método 

de ultrassom foi o mais eficiente.  

Entretanto, outros autores obtiveram resultados que divergem dos obtidos nesse 

estudo e corroborados pelos autores acima citados. Prabakaran e Ravindran (2011) 

citaram o ultrassom, utilizando um ultrassonicador a uma ressonância de 50 Hz por 15 

minutos, como a metodologia mais eficiente de ruptura celular para a extração de 

lipídios de Chlorella quando comparada aos métodos de micro-ondas, operando a uma 

frequência de 2450 MHz a 100ºC por 5 minutos, seguindo a metodologia adotada por 

Lee et al. (2010); autoclave a 121ºC e 15 libras de pressão por 5 minutos; moinho de 

esferas, usando um agitador a velocidades 3500 rpm por 5 minutos, e choque osmótico, 

provocado por uma solução a 10% de NaCl agitada por 1 minuto e em repouso por 48 

horas. Para estes autores, portanto, o método de ultrassom apresentou-se como o mais 

eficiente e de mais fácil aplicação para extração de lipídios de microalgas. 

Uma vez que no presente estudo as análises foram conduzidas em matrizes 

ambientais, muitas espécies de microalgas interagem, dificultando a definição de um 

único grupo presente ou dominante e, consequentemente, a influência de cada espécie 

na determinação do melhor método de ruptura celular.  

Wahlen; Willis; Seefeldt (2011) obtiveram um rendimento lipídico de 14,4%, 

utilizando ultrassom por 30 segundos e extração de lipídios pelos solventes clorofórmio 

e metanol na proporção de 2:1 (v/v), a partir de microalgas coletadas de uma estação de 

tratamento de esgotos. Este valor é próximo ao obtido neste estudo com o método de 
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extração de lipídios assistida por ultrassom (13,3%), embora os protocolos adotados 

apresentem diferenças.  

No que concerne à aplicação do reator EFNC, este trabalho relata a primeira 

experiência deste processo com a finalidade de promover a ruptura das células de 

microalgas com resultados promissores. Entretanto, não há dados na literatura que 

permitam um estudo comparativo, limitando a discussão dos dados obtidos. 

Na tabela 7 estão listados os principais resultados para rendimento lipídico 

obtidos de diferentes culturas de microalgas pelos autores acima mencionados em 

comparação com os obtidos neste estudo.  

 

Tabela 7 – Resumo dos resultados de estudos recentes de comparação de métodos de ruptura celular para 
extração de lipídios de diferentes culturas de microalgas 

Cultura Pré-tratamentos 
Rendimento 
Lipídico (%) Referência 

Cultura mista de 
lagoa de 

estabilização 

Micro-ondas 

Autoclave 

Ultrassom 

EFNC 

33,7 

15,4 

13,3 

24,8 

Presente estudo 

Nannochloropsis 
Micro-ondas 

Ultrassom 

32,8 

18,9 

KOBERG et al. 
(2011) 

(Culturas puras) 
Botryococcus sp., 

Chlorella vulgaris, 

Scenedesmus sp. 

Autoclave 

Micro-ondas 

Ultrassom 

5,4 – 11,9 

10-28,6 

6,1-8,8 

LEE et al. (2010) 

Chlorella sp. 

Micro-ondas 

Autoclave 

Ultrassom 

38 

24 

40 

PRABAKARAN; 
RAVINDRAN 

(2011) 

Cultura mista de 
lagoa de alta taxa 

Ultrassom 14,4 
WAHLEN; 
WILLIS; 

SEEFELDT (2011) 

Fonte: A AUTORA (2013) 

5.4 Comparação entre o consumo energético dos métodos de ruptura celular de 
maior eficiência 
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Realizando uma análise de custo energético para os métodos de micro-ondas e 

eletroflotação não-convencional, pode-se perceber que, embora a EFNC tenha requerido 

um tempo de processamento maior  que o micro-ondas, o consumo energético calculado 

foi menor (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Valores de consumo energético para os métodos de ruptura celular mais eficientes 

Pré-tratamentos Tempo de 
operação (s) 

Potência 
(W) 

Biomassa 
tratada (g) 

Consumo 
(Wh.g-1) 

Micro-ondas 210 400 3,6 6,5 
EFNC 1200 60 3,6 5,6 

Fonte: A AUTORA (2013) 

Em uma análise preliminar, quando apenas a etapa de ruptura celular é 

considerada, o balanço energético foi negativo não apenas para a eletroflotação não-

convencional, mas também para o micro-ondas. Por exemplo, considerando que a 

eletroflotação utilizou 72 KJ para recuperar 0,9 g de lipídios a partir de 3,6 g de 

biomassa algal (rendimento de 25%), o que representa aproximadamente 36 KJ de 

potencial energético em forma de biodiesel, assumindo que 100% do lipídio extraído 

seja convertido a biodiesel com uma taxa de conversão energética de 40 KJ.g-1, sem 

considerar as perdas de processo. Para o método de micro-ondas, assumindo as mesmas 

condições de cálculo da situação acima, o requerimento energético foi de 84 KJ para um 

rendimento de cerca de 34%, o que representa aproximadamente 49 KJ de potencial 

energético na forma de biodiesel.  

Entretanto, para aplicações em escala real, é importante considerar também as 

possibilidades de ampliação do processo, a facilidade de operação, os custos com 

materiais, etc. Nesse contexto, uma desvantagem da utilização de micro-ondas é a 

capacidade, enquanto os reatores de eletroflotação desenvolvidos nesse estudo podem 

ser facilmente projetados para grandes volumes de amostra, uma vez que eles podem ser 

construídos com materiais de baixo custo como plástico, acrílico, aço, concreto, e são 

também dependentes apenas do número de eletrodos não consumíveis e da potência da 

fonte energética utilizada. Então, há reais possibilidades de aplicação da metodologia 

em várias escalas.  

  A grande vantagem da tecnologia desenvolvida neste trabalho, entretanto, está 

relacionada à redução dos custos com a separação da biomassa, uma vez que a maioria 

dos métodos utilizados para esta finalidade são caros. A eletroflotação não-

convencional permite a realização simultânea das etapas de separação e ruptura celular, 
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o que não pode ser realizado com os outros métodos avaliados. Adicionalmente, no 

processo de eletroflotação, há a produção de hidrogênio e essa forma de energia pode 

ser reaproveitada no sistema, otimizando o processo e diminuindo os custos, no sentido 

de desenvolver uma fonte de energia viável.  

O consumo energético considerado neste trabalho baseou-se apenas em uma 

etapa de todo o processo de utilização da biomassa algal para a produção de biodiesel. 

Todas as fases indicadas no fluxograma da figura 12 foram realizadas, entretanto, a 

análise do consumo energético foi feita apenas para os métodos de ruptura celular, foco 

do trabalho. 

 

5.5 Avaliação da comunidade fitoplanctônica 
 

Nas análises realizadas nas amostras dos seis efluentes de sistemas de lagoas de 

estabilização, foram identificados organismos fitoplanctônicos de 21 gêneros 

distribuídos em 05 classes (Figura 31). Cinco dos gêneros encontrados pertencem à 

classe Cyanophyceae, 06 à classe Chlorophyceae, 04 à Euglenophyceae, 05 à 

Baccillariophyceae e 01 à classe Zignemaphyceae, conforme mostrado na tabela 9.  

De uma forma geral, a distribuição das classes e dos respectivos gêneros de 

microalgas presentes no período de coleta e análise das amostras pode ser considerada 

homogênea. Embora os efluentes tenham sido originados de estações com 

configurações diferentes, a diversidade fitoplanctônica não variou das lagoas 

facultativas para as lagoas de maturação, precedidas de lagoas facultativas apenas ou de 

lagoas facultativas e anaeróbias ou aeradas facultativas.  

A classe Cyanophyceae foi a que apresentou a maior diversidade de gêneros por 

efluente analisado, exceto para a ETE Araturi, onde nenhum gênero da referida classe 

foi identificado, raros organismos das outras classes citadas e um bloom de Euglena. 
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Figura 31 – Distribuição percentual global das classes fitoplanctônicas identificadas nos seis efluentes 
analisados 

 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
Legenda:  Baccillariophyceae;  Chlorophyceae;  Cyanophyceae;  Euglenophyceae;  
Zygnemaphyceae. 
 

 

Nas lagoas de maturação deste estudo, as Cyanophycea e as Chlorophyceae 

foram igualmente predominantes, com 31,25% dos gêneros pertencentes a cada uma. A 

classe Euglenophyceae representou apenas 18,75% da distribuição em diversidade de 

gêneros. Entretanto, em termos de frequência relativa, as euglonofíceas representaram 

62,9% dos organismos presentes nos efluentes estudados. Nos estudos de Soldatelli 

(2010) em lagoas de maturação, os resultados mostraram um predomínio da classe 

Chlorophyceae (58,54%) em relação aos demais grupos, sendo seguida pela classe 

Cyanophyceae (20,73%). A classe Euglenophyceae foi a menos representada, contando 

apenas com 6,10% da frequência relativa nas amostras. A classe Chlorophyceae 

apresentou também a maior frequência relativa, além da maior diversidade.  

Na região nordeste do Brasil, Florentino (1992) observou 20 gêneros de 

microalgas no efluente de uma lagoa facultativa secundária no estado da Paraíba, sendo 
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os mais frequentes: Oscillatoria, Euglena, Chlamydomonas, Navicula, Ankistrodesmus, 

Closterium, Micractinium, Chlorella e Pyrobotrys. No efluente de uma lagoa facultativa 

primária em escala piloto em Campina Grande, Lima et al. (2001) evidenciaram a 

predominância dos gêneros Euglena, Chlamydomonas, Pyrobotrys, Oscillatoria e 

diatomáceas.  Konig; Ceballos; Almeida (2002) analisaram o efluente final de oito 

estações de tratamento no mesmo estado e identificaram representantes dos filos: 

Cyanophyta, Euglenophyta, Chlorophyta e Bacillariophyta; os gêneros predominantes 

foram Oscillatoria, Euglena, Chlorella e Navicula respectivamente. 

Cavalcanti; Campelo e Gama (2010) analisaram o efluente de oito lagoas 

facultativas em Petrolina - Pernambuco nas estações seca e chuvosa, e evidenciou os 

gêneros Chroococcus, Closteriopsis e Hyalophacus com frequência de 90%, enquanto o 

gênero Mycrocystis foi encontrado em 100% das amostras. No Ceará, Aquino et al. 

(2011) analisaram o efluente de uma lagoa facultativa de uma estação de tratamento da 

cidade de Barbalha e verificaram, tanto em período seco quanto chuvoso, a 

predominância dos gêneros: Mycrocystis, Merismopedia, Oscillatoria, Planktothrix, 

Geitlerinema, Anabaena, Monoraphidium e Closterium.  

Na tabela 10 é possível observar os resultados médios e os respectivos desvios-

padrão dos parâmetros assumidos na avaliação físico-química dos efluentes estudados. 

Embora a caracterização dos efluentes não tenha sido o objetivo central desse estudo, 

uma análise do efluente foi realizada para que fosse possível estabelecer uma correlação 

primária entre as condições ambientais das lagoas e os respectivos gêneros 

fitoplanctônicos dominantes no período das coletas realizadas no estudo.  

Segundo Palmer (1969) e Di Bernardo (1995), em lagoas de estabilização, o 

fitoplâncton varia muito pouco e a seleção dos táxons é mais influenciada pela matéria 

orgânica presente, além da intensidade luminosa, temperatura e características 

morfométricas. Segundo ainda o autor, os grupos mais tolerantes à poluição orgânica 

são clorofíceas, cianofíceas, euglenofíceas e diatomáceas e os principais gêneros são 

Euglena, Oscillatoria, Chlamydomonas, Scenedesmus, Chlorella, Nitzschia, Navicula e 

Stigeoclonium. 

 As classes Baccillariophyceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae e Euglenophyceae 

foram as mais bem representadas nos seis efluentes analisados, com blooms dos gêneros 

Aphanocapsa, Planktothrix, Chlorella e Euglena (Figura 32), o que corrobora os dados 

de Palmer (1969); Padisák et al. (2003); Bellinger e Sigee (2010) para ambientes de 

elevadas cargas orgânicas. Patil; Dodakundi e Rodgi (1975), entretanto, contesta os 
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resultados supracitados para organismos euglenóides. Para Di Bernardo (1995), as 

cianofíceas predominam em ambientes condições de baixos valores de pH e pouco 

nutrientes, o que pode justificar, neste estudo, os blooms ocorridos nos efluentes das 

ETE Araturi e Tabapuá, como pode ser observado na tabela 10. 

 

Figura 32– Fotografias de amostras de organismos dos gêneros 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
Legenda: Aphanocapsa (A), Planktothrix (B), Chlorella (C) e Euglena (D) que foram as mais 
representativas nos efluentes analisados. 
 

Os gêneros Euglena, Chlorella e Chlamydomonas são considerados os mais 

tolerantes à poluição e com grande capacidade de se adaptarem às mudanças climáticas 

(PALMER, 1969). Outros gêneros encontrados pelo autor em condições de elevadas 

cargas orgânicas foram Scenedesmus, Nitzschia, Navicula, Stiogioclonium e 

Oscillatoria.  Patil; Dodakundi e Rodgi (1975) perceberam em seus estudos que os 

organismos euglenóides mostraram-se mais bem adaptados a condições de reduzidas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, contrastando com os resultados obtidos 

por Palmer (1969). No presente estudo, os gêneros Euglena e Chlorella foram 

encontrados em frequências relativamente elevadas em cinco dos seis efluentes 

analisados. O não aparecimento desses gêneros na ETE Aquiraz pode ser justificado 

pelos blooms simultâneos das cianofíceas Aphanocapsa e Planktothrix, que, em elevada 
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frequência, ocasionam a diminuição da diversidade de microalgas de outras classes 

(CHELLAPPA; COSTA, 2006).  

O efluente da ETE Aquiraz apresentou a menor relação N:P (5,56±0,02) (Tabela 

10), justificando, segundo o proposto por Lourdes Cuvin-Aralar et al. (2004), a ausência 

de clorofíceas no ambiente. Entretanto, o grupo apresentou bloom de Chlorella, mesmo 

em relação N:P inferior a 20:1 na ETE Nova Metrópole, contradizendo as inferências 

dos referidos autores. Ainda em contradição com estes, as bacilariofíceas não 

predominaram nessas condições. 

Embora os parâmetros físico-químicos analisados não tenham divergido bastante 

da ETE Tupã-Mirim para os outros ambientes do estudo, o efluente dessa estação não 

apresentou bloom de microalgas, com 11 gêneros distribuídos em 4 classes, conforme 

mostrado na figura 33.  

Cinco dos gêneros identificados nos efluentes analisados neste estudo nunca 

foram reportados em estudos de identificação microscópica do fitoplâncton das lagoas 

de estabilização no nordeste do Brasil: Aphanocapsa, Kirchineriella, Aulacoseira 

(Figura 34), Cymbella (Figura 35) e Neidium.  
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Figura 33 – Frequência relativa de aparecimento (%) das classes e gêneros do fitoplâncton identificados 
no efluente final da ETE Tupã-Mirim, Fortaleza, Ceará, 2012 

 

Fonte: A AUTORA (2013) 
Nota: A distribuição interna representa a frequência relativa de aparecimento (FRA) das  classes 
encontradas e a externa os respectivos gêneros.  76% -  Euglenophyceae; 17% - Chlorophyceae; 4% - 
Baccillariophyceae; 3% - Zygnemaphyceae. Aphanocapsa; Planktothrix;  Oscillatoria;  
Chlorella;  Oocystis;   Eudorina;  Pandorina;  Euglena;    Cyclotella;   Navicula 
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Tabela 9 – Distribuição semi-quantitativa dos gêneros de microalgas encontrados nas lagoas de estabilização estudadas 

Classe Família Gênero Nova Metrópole Aquiraz Tupã-Mirim Tabapuá Conj. José Walter Araturi 

Cyanophyceae 

Chroococcaceae 
Aphanocapsa + ++++ + ++ ++ - 

Microcystis - - - +++ ++ - 

Oscillatoriaceae 
Oscillatoria ++ ++ + + + - 

Planktothrix + ++++ + ++++ ++ - 

Phormidaceae Spirulina - + - - - - 

Chlorophyceae 

Oocystaceae 
Chlorella ++++ - ++ ++ +++ + 

Oocystis - - + - ++ + 

Scenedesmaceae Coelastrum - - - + + - 

Micractinaceae Micractinium - - - ++ - - 

Volvocaceae 
Eudorina - - + + - - 

Pandorina - - ++ - - - 

Euglenophyceae Euglenaceae 

Euglena +++ - +++ ++ ++++ ++++ 

Hyalophacus - - - ++ + - 

Kirchineriella - - - - - + 

Phacus ++ ++ - + - - 

Baccillariophyceae 

Chlorococcaceae Aulacoseira - ++ + - - - 

Cymbellaceae Cymbella - - - - - + 

Thalassiosiraceae Cyclotella - - ++ - + - 

Naviculaceae 
Navicula - - + - + + 

Neidium - - - + - - 

Zignemaphyceae Desmidiaceae Closterium + - - - - - 

Fonte: A AUTORA (2013) 
Legenda: – Não Observado; + observados menos de 50 ind.L-1; ++ observados mais de 50 e menos de 500 ind.L-1; +++ observados mais de 500 e menos de 5000 ind.L-1; 
++++ observados mais de 100000 ind.L-1.
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Figura 34 – Fotografia de um organismo do gênero Aulacoseira presente nos efluentes das ETE Aquiraz e 
Tupã-Mirim 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
 
 

Figura 35 – Fotografia de um organismo do gênero Cymbella presente no efluente da ETE Araturi 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 

 
 

O estudo da diversidade das algas realizado por Cruz (2003) em lagoas 

facultativas em regime de batelada operando com cargas orgânicas baixas (50 mg.L-1), 

médias (100 mg.L-1 de DQO) e altas (400 mg.L-1 de DQO) em Vitória (ES), mostrou 

uma diferença significativa dos gêneros de algas. Os gêneros mais frequentes na lagoa 
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de alta carga nos primeiros dias de operação foram aqueles que toleram elevadas 

concentrações de matéria orgânica, como Oscillatoria, Euglena e Chlamydomonas, 

tendo as classes Cyanophyceae e Chlorophyceae predominado durante todo o tempo de 

estudo. Nos outros dois tratamentos (média e baixa cargas) os representantes da classe 

Chlorophyceae predominaram durante todo o tempo de operação da lagoa. Dentre as 

três lagoas, a que apresentava carga orgânica média mostrou um tratamento mais 

eficiente quando comparada às outras duas cargas estudadas, pois apresentou uma 

densidade fitoplanctônica satisfatória e a predominância de organismos pertencentes à 

classe Chlorophyceae, que não apresenta indivíduos potencialmente tóxicos como os 

encontrados na classe Cyanophyceae. 

Contrariamente aos resultados de Cruz (2003), nas lagoas facultativas estudadas 

nesse trabalho, as concentrações orgânicas foram elevadas (350 – 450 mg.L-1 de DQO) 

e as classes Chlorophyceae e Cyanophyceae não foram frequentes, sendo o ambiente 

representado em sua maioria pela classe Euglenaceae, mais precisamente por 

organismos do gênero Euglena. 

Com o intuito de determinar que parâmetros poderiam estar relacionados com a 

predominância dos gêneros fitoplanctônicos nos ambientes estudados, foram realizadas 

correlações entre o número de organismos de cada gênero e os valores médios de cada 

parâmetro em todos os efluentes. Para a análise de correlação, apenas os 06 gêneros 

mais representativos dos 21 identificados foram considerados, conforme tabela 11.  

Os coeficientes mostram que os parâmetros Nitrogênio, DBO e Temperatura 

foram os únicos que apresentaram relação significativa com a frequência relativa de 

aparecimento do gênero Oscillatoria, sendo que N e DBO interferem negativamente na 

incidência do referido gênero (p<0,05) e a temperatura interfere positivamente (p<0,01).  

Para a Chlorella, apenas o fósforo total mostrou relação com o gênero, 

interferindo negativamente na incidência do mesmo (p<0,05). Para todos os outros 

organismos, embora o coeficiente de Spearmann tenha variado, não houve correlação 

significativa e, portanto, não se pode inferir efeito dos parâmetros sobre os gêneros 

listados.  
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Tabela 10 – Valores (média e desvio padrão) dos parâmetros físico-químicos utilizados para 
caracterização dos efluentes 

Parâmetros 
ETE 

Aquiraz Araturi 
José 

Walter 
Nova 

Metrópole 
Tabapuá 

Tupã-
Mirim 

pH 
Média 7,83 8,79 7,76 7,64 8,1 7,75 

DPadrão 0,11 0,59 0,06 0,09 0,18 0,15 
Temperatura 

(ºC) 
Média 29,2 32,7 31,3 32,3 29,7 31,0 

DPadrão 0,56 0,44 1,56 0,89 0,89 0,67 
OD 

(mg.L-1) 
Média 2,61 3,12 2,18 1,37 3,1 3,65 

DPadrão 0,52 1,04 0,49 0,46 1 0,67 

DBO5 
(mg.L-1) 

Média 110 175 182 212 132 116 

DPadrão 2,4 4,7 4,6 4,6 3,5 2,9 
DQO 

(mg.L-1) 
Média 178 425 332 389 219 207 

DPadrão 0,81 1,5 1,08 1,33 1,08 1,02 

Amônia 
(mg.L-1) 

Média 14,1 29,37 20,3 19,87 15,2 18,3 
DPadrão 0,93 0,59 0,73 0,78 1,07 0,53 

Nitrato 
(mg.L-1) 

Média 1,0 1,7 2,0 1,1 1,7 1,1 
DPadrão 0,05 0,03 0,17 0,05 0,07 0,05 

Nitrito 
(mg.L-1) 

Média 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 
DPadrão 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 

P total 
(mg.L-1) 

Média 5,5 4,93 4,67 6,85 4,4 3,79 
DPadrão 0,2 0,25 0,24 0,44 0,33 0,19 

Chl-a 
(µg.L-1) 

Média 422,9 529,1 1043,4 853,9 474,8 742,9 
DPadrão 1,34 1,61 4,09 2,36 1,66 2,09 

Feofitina 
(µg.L-1) 

Média 1354,1 1406,5 3231,7 2517,9 1206,5 2107,5 
DPadrão 1,22 1,05 1,34 2,17 0,55 1,25 

Turbidez 
(UNT) 

Média 205,7 911,3 760,0 704,7 329,7 164,3 
DPadrão 1,78 1,56 2,00 1,56 2,22 1,78 

Alcalinidade 
(mg.L-1 de 

CaCO3) 

Média 186,7 160,57 182,07 95,8 346,9 143,82 

DPadrão 1,27 1,51 1,04 1,33 1,37 1,33 

Relação N:P 
Média 5,56 14,21 13,21 8,25 10,18 11,73 

DPadrão 0,22 0,59 0,94 0,53 0,84 0,69 
Fonte: A AUTORA (2013) 
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Tabela 11 – Coeficientes de correlação de Spearmann (ρ) entre os gêneros de microalgas mais 
representativos nas amostras e os principais parâmetros físico-químicos relacionados à incidência de 
microalgas 

Parâmetros Aphanocapsa Microcystis Oscillatoria Planktothrix Chlorella Euglena 

Alcalinidade 0,543 -0,135 0,771 0,314 0,200 -0,771 

N -0,486 0,270 -0,829* -0,029 0,086 0,314 

DBO -0,657 0,101 -0,886* -0,371 -0,086 0,257 

Temperatura 0,600 -0,270 0,943** 0,257 0,143 -0,429 

P -0,257 -0,541 -0,371 -0,257 -0,829* -0,257 

OD 0,086 0,068 0,314 0,086 0,657 0,371 

pH -0,638 -0,394 -0,232 -0,580 0,725 0,522 

Relação N:P -0,200 0,439 -0,429 0,200 0,486 0,257 
Fonte: A AUTORA (2013) 
Nota: *Correlação significativa a um nível de 5% (bi-caudal) 
         **Correlação significativa a um nível de 1% (uni-caudal) 
 
 

5.6 Avaliação do potencial lipídico das lagoas 
  

O concentrado obtido ao final do processo de extração apresentava cor 

esverdeada e uma aparência cerosa. Como a metodologia adotada é destinada à extração 

de lipídios totais, o produto final apresenta não só lipídios neutros, mas também lipídios 

polares, sendo esses constituídos por uma quantidade maior de ácidos graxos saturados 

possuindo, com isso, uma aparência sólida. 

Conforme mencionado no item 5.5, as classes de maiores frequências nesse 

estudo foram Cyanophyceae, Chlorophyceae e Euglenophyceae. Segundo Hu et al. 

(2008), os ácidos graxos mais comumente produzidos por estas microalgas possuem 

uma cadeia carbônica de 16 a 18 átomos, podendo ser saturados ou insaturados, mas os 

saturados e mono-insaturados são predominantes na maioria. Dessa forma, analisando 

os extratos lipídicos das microalgas dos efluentes analisados neste trabalho e 

considerando ainda que o extrato obtido é uma mistura de lipídios de diferentes 

espécies, a aparência do produto apresentou características semelhantes a um lipídio 

cuja composição de ácidos graxos é predominantemente de ácidos graxos saturados 

(aparência sólida em temperatura ambiente, 25ºC). 

 Em uma análise quantitativa geral, os efluentes de todas as estações analisadas 

apresentaram rendimento lipídico entre 8,5 e 34,6%. Na figura 36 são mostrados os 

potenciais lipídicos das seis lagoas analisadas. O efluente da ETE Aquiraz apresentou o 
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maior teor lipídico (28,4 ± 6,3%), sem diferença estatística apenas com o efluente da 

ETE Tupã-Mirim (23,1 ± 3,6%) (p= 0,12).  O efluente da ETE Araturi apresentou o 

menor potencial lipídico (14,3 ± 5,9%), sendo diferente estatisticamente de todos os 

efluentes analisados, exceto o da ETE Tabapuá que apesentou rendimento de 15,6 ± 

4,9% (p=0,68).  

 

Figura 36 – Teor lipídico da biomassa dos efluentes de seis ETE do estado do Ceará pré-tratada por 
Eletroflotação Não-convencional 

 
Fonte: A AUTORA (2013) 
Legenda: AQ – Aquiraz; AR – Araturi; CJW – Conjunto José Walter; NM – Nova Metrópole; TB – 
Tabapuá; TM – Tupã-Mirim. 

 
 Wahlen; Willis; Seefeldt (2011) analisaram o potencial lipídico de um efluente 

de lagoa de estabilização tratando esgoto doméstico e obtiveram 14,4% de rendimento. 

Estes pesquisadores obtiveram 10,7% de rendimento em óleo após a transesterificação. 

Embora os métodos de ruptura celular e extração de lipídios adotados por estes 

pesquisadores tenham diferido dos adotados no presente estudo, os resultados de 

lipídios totais obtidos corroboram a ideia de que as lagoas de estabilização são 

potenciais fontes de microalgas para fins de produção de biodiesel.  
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 Embora esse estudo tenha sido realizado com uma biomassa mista de 

microalgas, cinco dos 6 efluentes envolvidos no escopo apresentaram blooms de 

gêneros fitoplanctônicos cujos potenciais lipídicos são estimados na literatura a partir de 

análises de culturas puras das espécies representativas (HUANG et al., 2010; MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010; DEMIRBAS; FATIH DEMIRBAS, 2011; MALCATA, 

2011; SHARATHCHANDRA; RAJASHEKHAR, 2011; SHYAM; NAIF; 

THAJUDDIN, 2011), sugerindo que os resultados obtidos nesse trabalho podem estar 

relacionados aos referidos táxons. Para a ETE Tupã-Mirim, embora não tenha sido 

evidenciado bloom de nenhum gênero fitoplanctônico, o gênero Euglena foi o mais 

representativo nos ambientes, seguido pelos gêneros Chlorella, Pandorina e Cyclotella. 

Para os gêneros Euglena e Chlorella, a literatura reporta teores lipídicos compatíveis 

com os encontrados nesse estudo (LEE et al., 2010; MATA; MARTINS; CAETANO, 

2010; PRABAKARAN; RAVINDRAN, 2011), aos quais pode ser atribuído o teor 

lipídico evidenciado nos referidos ambientes. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Observou-se que a dinâmica de ascensão das bolhas em um reator de 

eletroflotação influencia fortemente a capacidade de remoção de turbidez e, por 

conseguinte, a separação das microalgas contidas no efluente. Os detalhes 

hidrodinâmicos inerentes aos reatores potencializam ações de flotação e o subsequente 

aumento da eficiência do processo. Aliado a isso, a passagem da corrente elétrica é uma 

das principais causas do processo de eletroflotação, o que está diretamente relacionado à 

potência elétrica e, consequentemente, ao custo da utilização do sistema. Dessa forma, a 

eletroflotação não-convencional se configurou como uma metodologia efetiva e 

economicamente viável na separação de microalgas.  

Todos os métodos de pré-tratamento para ruptura celular analisados foram 

aplicáveis à biomassa de microalgas provenientes de lagoas de estabilização, mostrando 

a eficiência de extração de lipídios significativamente mais elevada que o grupo 

controle. Deve-se enfatizar, entretanto, que as técnicas de micro-ondas e eletroflotação 

não-convencional alcançaram melhores resultados, e não apresentaram diferença 

estatística. No entanto, quando os custos preliminares de energia foram considerados, a 

eletroflotação não-convencional superou todos os outros métodos, mostrando-se uma 

alternativa promissora para a retirada e ruptura simultânea das células de microalgas, 

podendo se tornar aplicável também a biomassas oriundas de lagoas do tipo raceway e 

fotobiorreatores. 

Os gêneros de fitoplâncton que predominaram nos efluentes de lagoas analisados 

pertenciam às classes Chlorophyceae, Cyanophyceae e Euglenophyceae. Os blooms 

ocorrentes dificultaram a análise da diversidade nos efluentes e as correlações entre os 

parâmetros físico-químicos e os organismos. As classes de microalgas identificadas 

possuem a capacidade de produção de lipídios e ácidos graxos, predominantemente 

saturados, que podem ser utilizados para finalidades de bioenergética, com a produção 

de biodiesel. 

O teor de lipídios obtido a partir das microalgas de lagoas facultativas e de 

maturação assemelha-se aos teores obtidos a partir de biomassa microalgal cultivada por 

processos convencionais, comparado com dados literários, apresentando, dessa forma, 

potencial para uso na obtenção do biocombustível em questão. 

A utilização de microalgas diretamente de lagoas de estabilização mostra-se 

como alternativa aos processos de obtenção de biomassa tradicionalmente utilizados 
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(fotobiorreator e lagoas do tipo raceway). Além disto, apresenta um motivo para o 

investimento da instalação de sistemas que recuperem a biomassa microalgal deixando, 

com isso, de lançá-la no córrego. Assim, pode-se obter ganho econômico e ambiental, 

visando o aproveitamento da biomassa para a produção de biocombustível e, 

simultaneamente, minimizar impactos ambientais decorrentes da presença elevada desse 

material no ambiente. 
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7 RECOMENDAÇÕES 
 

 Realizar estudos de otimização do reator de eletroflotação não-convencional 

para que o processo ocorra em condições ideais de operação, eficiência e custo 

energético; 

 Elucidar os mecanismos envolvidos na ruptura celular promovida pela 

tecnologia apresentada; 

 Construir e operar um reator de eletroflotação não-convencional em uma ETE 

constituída por lagoas de estabilização para operação em fluxo contínuo; 

 Avaliar a qualidade do óleo obtido após a metodologia de extração de lipídios 

totais de microalgas; 

 Realizar coletas em períodos secos e chuvosos para comparação das espécies 

encontradas nas lagoas de estabilização e monitoramento dos perfis lipídicos; 

 Testar a tecnologia do reator de eletroflotação não-convencional em amostras de 

lagoas de alta taxa, onde a concentração de microalgas é mais elevada; 

 Realizar uma análise de ciclo de vida considerando todas as etapas para a 

produção de biodiesel a partir de microalgas presente em esgotos; 

 Testar outras metodologias para secagem da biomassa algal, no intuito de 

favorecer a redução do custo global do processo de obtenção dos lipídios; 

 Realizar o aproveitamento energético do hidrogênio gerado no processo de 

eletroflotação para favorecer o balanço energético no sistema; 

 Proceder uma análise mais acurada da comunidade fitoplanctônica dos 

ambientes através de técnicas de biologia molecular para que se possa relacionar de 

forma precisa os táxons presentes com a caracterização físico-química do meio. 
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