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Introdução

A produção de energia no século 20 foi dominada 
por combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) que 
representavam ainda no início do século 21, cerca de 
80% de toda a energia produzida no mundo [1]
Atualmente, a indústria de biocombustíveis é baseada 
essencialmente na produção de etanol através da 
fermentação de açúcares ou amidos e na produção de 
biodiesel derivado de óleos vegetais. O 
desenvolvimento de organismos fotossintéticos que 
produzem lipídios ou hidrocarbonetos também possui 
ótimo potencial para produção de biocombustíveis.  

As microalgas são seres microscópicos unicelulares, 
coloniais ou filamentosos, dotados de capacidade 
fotossintética podendo converter energia solar a 
eficiências que excedem 10% [2;3].

As espécies Chaetoceros calcitrans (Figura 1) e 
Isochrysis galbana (Figura 2) são algas marinhas, 
unicelulares, pertencentes às classes Bacillariophyceae 
e Prymnesiophyceae, respectivamente [4;5].  
   Chlorella vulgaris (Figura 3) é uma Chlorophyceae, 
com pequenas cocóides de ocorrência cosmopolita. 
Mesmo sob condições desfavoráveis e variáveis, por
exemplo, luz ou estresse de temperatura, esta microalga 
é altamente produtiva [6].

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
crescimento das espécies C. calcitrans, I.galbana e C.
vulgaris produzidas em condições controladas em 
laboratório e comparar a produtividade entre as 
microalgas.

Material e métodos

     Foram cultivadas três espécies de microalgas em 
escala experimental, I. galbana, C. calcitrans e C.

vulgaris no Laboratório de Produção de Alimento Vivo, do 
Departamento de Pesca e Aqüicultura – Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Para a avaliação do 
crescimento foram realizadas contagens na câmara de 
Neubauer e foram analisados os dados de Densidade 
Celular Máxima (DCM), velocidade de crescimento (K) e
tempo de duplicação (TD). Onde TD= 1/K

As concentrações iniciais foram de 100.000 cél/mL cada, 
utilizando água do mar, com salinidade de 30 ppm e 
enriquecida com o meio de cultura Conway; para as 
espécies I. galbana e C. calcitrans, e para a microalga C.
vulgaris, água enriquecida com meio Conway modificado.  
A temperatura da sala de cultivo foi mantida em 25±1 oC e 
as culturas foram desenvolvidas com iluminação artificial 
(lâmpadas fluorescentes de tipo daylight de 40 W), sendo 
submetidas a um fotoperíodo integral.  As culturas foram 
mantidas com aeração constante.

Resultados e Discussão

   Os parâmetros de crescimento das microalgas testadas 
mostram que a espécie I. galbana foi a que apresentou 
maior DCM (2.890 x 104 cel.mL -1) e uma velocidade de 
crescimento superior às demais espécies estudadas (0,79
div.dia-1). Entretanto, a espécie C. vulgaris apresentou os 
menores valores de DCM (533,86 x 104 cel.mL -1). (Tabela 
1).

Valores inferiores de DCM foram encontrados para a 
espécie Thalassiosira pseuodonana [7] provavelmente por 
apresentarem tamanho celular superior completando seu 
ciclo com menor densidade. 

Os valores médios de velocidade de crescimento (K), 
Tempo de duplicação obtidos foram 0,79 divisões/dia, 1,27 
dias, respectivamente para a espécie de I. galbana.



Contudo, OHSE (2008) [8] utilizando a mesma espécie 
em condições de cultivo diferentes encontrou valores 
24970000 cél/mL e 1,62 divisões/dia. 

A temperatura média de 25 ± 1 ºC submetida à 
cultura do referente trabalho esteve dentro da faixa de 
temperatura escolhida por OHSE (2008) [8], que em 
sua pesquisa com a microalga C. muelleri obteve média 
de 25 ± 2º C. Os mesmos autores utilizaram o meio de 
cultura F/2 Guillard; este fator pode ter influenciado 
nos diferentes resultados, onde na presente pesquisa 
foram obtidos valores de DCM de 6,45 x 106 cél/mL-1 e 
0,99 divisões/dia (fase exponencial) em contrapartida 
aos valores encontrados pelos referidos autores 16,15 x 
104 cél/mL-1 e 1,30 divisões/dia. Renaud et al [9] 
estudando o efeito da temperatura sobre o crescimento 
das microalgas a 25 °C constataram DCM de 3,98 x 
106 cél. mL-1 para Chaetoceros sp. Para a espécie do
referido trabalho foi encontrado valor superior a esta 
concentração de 6,45 x 106 cél/mL-1.

Entretanto, a espécie C. vulgaris foi selecionada 
como matéria-prima para obtenção de óleo devido ao
seu rendimento de óleo encontrado que foi de 7,1%. 
Resultado superior a 5,1% encontrado por Gouveia & 
Oliveira (2009) [10] utilizando a mesma espécie.

A limitação ou incremento de certos nutrientes assim 
como alterações dos parâmetros físico-químicos podem 
interferir no rendimento de óleo.

Chisti (2007) [11] menciona que as microalgas de 
30% peso seco produz 58, 700 L/ha, e são consideradas
fontes potenciais para a produção do óleo para 
biodiesel, apresentando índices superiores as culturas 
de milho (172 L/ ha), soja (446 L/ ha), canola (1,190 L/ 
ha) e palma (5,950 L/ ha).

Todavia é necessária a realização de novas pesquisas 
que possam contemplar o controle de mais variáveis e a 
utilização de outros tipos de meios de cultura, cultivo 
em escalas comercias, entre outros.
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TABELA 1 - Parâmetros de crescimento, DCM (densidade celular máxima) e K (velocidade de crescimento) para as 

espécies analisadas Tempo de duplicação (TD).

                        

Figura 1 – Chaetoceros calcitrans          Figura 2 – Isochrysis galbana                  Figura 3 – Chlorella vulgaris

Espécies DCM (x104) TD K (div. Dia-1)

Isochrysis 
galbana

2.890 1,27 0,79

Chaetoceros 
calcitrans

1.070 1,53 0,65

Chlorella 
vulgaris

533,86 1,56 0,64


