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RESUMO
A emissão de CO2 na atmosfera é considerada uma das principais causas do aquecimento global. O aumento da
concentração de CO2 é atribuída principalmente à queima de combustíveis fósseis. Acima de 20 bilhões de
toneladas de CO2 são emitidas na atmosfera. As microalgas com sua capacidade de captura e utilização de CO2,
além de colaborar para redução dos problemas causados pela emissão desse gás, incorporam o carbono fixado em
carboidratos e lipídios, e sua biomassa pode ser utilizada para produzir compostos químicos e alimentos. O objetivo
deste trabalho foi verificar a capacidade de fixação e utilização de CO2 pela microalga Chlorella vulgaris. O
inóculo foi adaptado a 1% de CO2 por aproximadamente 15 dias. Os cultivos foram realizados em fotobiorreatores
fechados tipo erlenmayers de 2L com concentração inicial de 0,15g.L-1. Foram mantidos durante 20 dias a 30oC
com fotoperíodo 12h claro/escuro e 3200 lux. As concentrações de CO2 no ar de alimentação dos cultivos variaram
de 0 a 24%. A vazão específica de ar foi 0,3vvm (volume de ar por volume de meio por minuto), fornecido 15
minutos por hora durante o período claro. A cada 24h era coletada amostra para acompanhamento do crescimento.
As velocidades específicas máximas ficaram entre 0,15 e 0,09 dia-1. A produtividade máxima foi 0,09 g.L-1dia-1 e a
concentração celular máxima foi 0,86g.L-1, ambas para o ensaio contendo 18% de CO2.
INTRODUÇÃO
Com a ratificação pela Rússia do Protocolo de Kyoto no final do ano de 2004, a preocupação com a
redução da emissão de CO2 objetivando a obtenção de uma energia mais limpa, e/ou a fixação deste carbono
produzido, ganhou um grande destaque e soluções terão que ser encontradas para o problema (Brasil, 2004). Em
adição as diversas aplicações comerciais do cultivo de microalgas, incluindo a produção de alimentos, produtos
para aqüicultura, ração animal e especialmente químicos, sua capacidade fotoautotrófica tem recentemente sido
empregada para remoção de CO2 de gases de combustão. A estratégia tem potencial em diminuir efetivamente a
emissão de CO2 para atmosfera, ajudando a diminuir o aquecimento global (Ono & Cuello, 2004).
Desde que foi relatado que a concentração de CO2 acima de 5% influencia no crescimento de microalgas,
linhagens têm sido isoladas e cultivadas em altas concentrações de CO2 (Sung et al, 1999). Watanabe et al (1992)
isolaram uma microalga denominada Chlorella HA-1. Esta microalga mostrou máximo crescimento de 5 a 10% de
CO2, mas a taxa de crescimento diminuiu com aumento da concentração de CO2 maior que 10%.
Hanaga et al (1992) isolaram 5 microalgas de água doce tolerantes a alta concentração de CO2 e relatou
que Scenedesmus e Chlorella crescem acima de 50% de CO2. Kodama et al (1993) relataram que a microalga
marinha Chlorococcum littorale tem ótimo crescimento com 5 e 10% de CO2 e a taxa de crescimento da microalga
com 20% de CO2 foi comparada ao ótimo. Sung et al (1999) cultivaram Chlorella KR-1 em 10, 30, 50 e 70% de
CO2 e a maior concentração celular foi com 10%, seguido de 30, 50 e 70% de CO2.
As microalgas ao utilizarem o CO2 se multiplicam e produzem uma série de componentes, incluindo
ácidos graxos e proteínas, que podem ser extraídos. Os ácidos graxos podem ser transformados em biocombustível,
como o biodiesel, e a biomassa protéica podem ser utilizada para alimentação, ração animal, fertilizante ou para
produção de energia.
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OBJETIVOS
Neste contexto objetivou-se verificar a capacidade da microalga C. vulgaris de se desenvolver em
fotobiorreatores fechados de 2L tipo erlenmayers exposta a diferentes concentrações de CO2.

METODOLOGIA
Microrganismo e meio de cultivo
A microalga C. vulgaris adquirida junto à Universidade Federal de São Carlos foi utilizada neste estudo. O
meio utilizado para cultivo e manutenção do inóculo foi o MBM. O inóculo foi mantido em meio com injeção de ar
misturado a 1% (v/v) de CO2.
Cultivos
A microalga foi cultivada em fotobiorreator fechado tipo erlenmeyer de 2L com volume útil de 1,8L. A
aeração foi realizada misturando uma corrente de ar ao CO2 através de um cilindro industrial (White Martins) com
vazão de 0,3vvm e concentrações de CO2 de 0, 6, 12 e 18% (v/v) 15min/h durante o período claro. A iluminância
foi de 3200 lux fornecida por lâmpadas fluorescentes tipo luz do dia. A concentração inicial dos experimentos foi
0,15g.L-1. O aparato experimental foi mantido em câmara termostatizada não estéril a 30°C (Sarada et al, 1999,
Zhang et al, 1999) com fotoperíodo de 12h claro/escuro (Tanticharoen et al, 1994).
A cada 24 h coletaram-se amostras assepticamente para controle da concentração celular, calculada através
da medida da densidade ótica a 670nm em espectrofotômetro FEMTO, com auxílio de curva de calibração
relacionando essa densidade ótica com peso seco de célula (Colla, 2002).
RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta a velocidade específica máxima de crescimento (µmax), tempo de geração (tg)
concentração celular máxima (Xmax) e produtividade máxima (Pmax) para C. vulgaris cultivada com 0, 6, 12, 18 e
24% CO2.
Tabela 1: Velocidade específica máxima de crescimento (µmax), tempo de geração (tg), concentração celular
máxima (Xmax) e produtividade máxima (Pmax) para C. vulgaris cultivada entre 0 e 24% CO2.
Concentração CO2 (%)
Xmax (g.L-1)
Pmax (g.L-1. dia-1)
tg (dia)
µmax (dia-1)
0
0,12
5,8
0,50
0,06
6
0,10
6,9
0,48
0,03
12
0,13
5,2
0,79
0,06
18
0,15
4,5
0,86
0,09
24
0,09
7,6
0,53
0,03

Analisando a Tabela 1, observa-se que os maiores valores para a velocidade específica máxima de
crescimento (µmax) foram obtidas para os experimentos contendo 12% (0,13 dia-1) e 18% de CO2 (0,15 dia-1). Assim
verifica-se que a C. vulgaris além de suportar altas concentrações de CO2 (18%) apresenta maior velocidade
específica de crescimento em tal concentração. Mesmo na máxima concentração de CO2 testada (24%) a microalga
apresentou crescimento. O tempo de geração é o tempo necessário para que ocorra a duplicação da biomassa e
variou entre 4,5 e 7,6 dias. Dobrar a biomassa de plantas terrestres pode levar meses (Henrikson, 1994; Bu´Lock &
Kristiansem, 1991), assim cultivar microalgas que podem duplicar sua biomassa em menos de uma semana é uma
grande vantagem. A maior concentração celular máxima (Xmax) e produtividade máxima (Pmax) foram
respectivamente, 0,86 g.L-1 e 0,09 g.L-1. dia-1 para o ensaio contendo 18% CO2.
A Figura 1, mostra que com 18% de CO2 a C. vulgaris apresentou fase de morte celular após 20 dias de
cultivo. No ensaio com 0% de CO2 a microalga também apresentou fase de morte celular com 20 dias de cultivo,
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entretanto desde 10 dias ela manteve sua concentração celular constante. Já para os ensaio contendo 6, 12 e 24% de
CO2 os cultivos apresentaram morte celular após 14, 17 e 12 dias, respectivamente.
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Figura 1: C. vulgaris cultivada em fotobiorreator fechado tipo erlenmayer entre 0 e 24% CO2.
CONCLUSÕES
O ensaio contendo 18% de CO2 apresentou maior velocidade específica máxima de crescimento,
concentração celular máxima e produtividade máxima.

Apoio técnico e financeiro: ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e CGTEE – Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica.
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