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Introdução

Na Biotecnologia os óleos encontrados nas 
microalgas possuem características físico-químicas e 
químicas similares aos de óleos vegetais e por isto elas 
podem ser consideradas como potencial matéria-prima 
para a produção de biodiesel. O cultivo de microalgas 
apresenta várias características interessantes como: os 
custos associados à colheita e transporte de microalgas 
são relativamente baixos, em comparação com os de 
outros materiais de biomassa como árvores, plantas, 
etc. As microalgas são capazes de fixar CO2 na 
atmosfera, facilitando assim a redução do aumento dos 
níveis de CO2 atmosférico, que agora são considerados
um problema global [1].

A espécie Chlorella vulgaris é uma alga unicelular 
de água doce pertencente à classe Chlorophyceae, 
ordem Chlorococcales e família Oocystaceae [2]. 
Apresenta forma de vida unicelular ou colonial, e pode 
acumular pigmentos como clorofila a e b, β-caroteno e 
xantofilas. A principal forma de reserva é o amido, 
porém sob certas condições podem armazenar óleo. A 
reprodução pode ser por divisão binária, esporos 
assexuais e reprodução sexual [2;3;4;5].

Segundo o conceito de Ville (1967) [6] o pH é o 
logaritmo negativo da concentração de íon hidrogênio 
por virtude do qual se expressa o grau de acidez ou 
alcalinidade de um líquido. O pH do meio de cultivo é 
um dos fatores mais importantes no cultivo de algas. O 
pH determina a solubilidade do dióxido de carbono e 
minerais no meio e influencia direta ou indiretamente o 
metabolismo das algas. [7]

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
crescimento da microalga Chlorella vulgaris em 
diferentes pH objetivando sua inserção na matéria-
prima na produção do biodiesel.

Material e métodos

O experimento desenvolveu-se no Laboratório de 
Produção de Alimento Vivo (LAPAVI) no Departamento 
de Pesca e Aqüicultura (DEPAq), da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), durante dez dias. Foi 
utilizada a microalga Chlorella vulgaris, a qual compõe o 
banco de cepas do LAPAVI.

O experimento realizou-se com três tratamentos em 
tréplica, totalizando nove unidades experimentais.  Foram 
avaliados três valores de pH: 5, 7 e 9, que foram 
mensurados através de um pHmetro de bancada.

O pH da água de cultivo foi de 7,0. Desta forma, a água 
utilizada para o tratamento pH 7,0 não foi modificado. Para 
obtenção do tratamento de pH 5,0 foi adicionada uma 
solução de ácido clorídrico P.A até atingir o pH desejado.  
Para o ajuste do tratamento pH 9,0, foi adicionada uma 
solução de hidróxido de sódio elevando-se o pH até atingir 
o valor desejado.

As unidades foram condicionadas em garrafas de vidro 
com 500 mL de água doce previamente autoclavada e 
enriquecidas com meio de cultura Conway modificado [8], 
mantidas com aeração constante. A densidade inicial da 
cultura utilizada foi de 100 x 104 cel.mL-1, mantida a
temperatura de 24 ± 1 ºC, fotoperíodo integral e 
intensidade luminosa de 5000 lux fornecida a partir de 
iluminação artificial (lâmpadas fluorescentes de 40 W tipo 
“Daylight”) dispostas no mesmo plano das unidades 
experimentais (Fig. 01A). 

Os parâmetros analisados foram: a densidade celular 
máxima (DCM) considerando o dia de cultivo no qual a 
população algal alcançou a máxima densidade celular e a 
velocidade de crescimento (k), se sendo representada pelo 
número de divisões celulares/dia que foi determinada 
através da equação citada por Stein [9].

Para a coleta da amostra utilizaram-se pipetas Pasteurs 
esterilizadas. As contagens foram realizadas na câmera de 
Neubauer através do microscópico ótico.



Resultados e Discussão

Na tabela (Tabela 1) estão apresentados os valores 
DCM e K da microalga C. vulgaris nos diferentes 
tratamentos. A maior DCM (10005x104) foi observada 
no tratamento pH 5,0 no nono dia de cultivo, porém até 
o sexto dia de cultivo foi encontrado valores superiores 
de DCM para o tratamento pH 7,0.

Derner [10] estudando o efeito de fontes de carbono 
no crescimento das microalgas Chaetoceros muelleri e
Thalassiosira fluviatilis obteve valores de DCM de até 
1,406x104 para C.muelleri e 104x104 para T. fluviatilis
com o emprego de CO2, com valores iniciais de 
concentração algal de 10x104 e 1x104 cél/mL para as 
respectivas microalgas,em seis dias de cultivo. Segundo
Esteves (1988) [4], em meio aquoso o carbono 
inorgânico pode estar na forma de CO2, H2CO3 (ácido
carbônico), HCO3- (bicarbonato) ou CO32- (carbonato) 
e suas proporções dependem do pH, sendo que, 
conforme o aumento do pH (alcalinização) as 
proporções bicarbonatos e carbonatos aumentam no 
meio de cultura. Assim, numa cultura com pH ácido 
ocorre uma maior disponibilidade de CO2, sendo esta, a 
fonte de carbono preferida pelas microalgas. 

Estudos de Mayo & Noike [10] sobre o efeito da 
concentração de íons de hidrogênio no crescimento da 
Chlorella vulgaris entre pH 3,0 e 11,5, revelaram a 
preferência da microalga pelo pH entre 5,5 a 8,0 e, 
também, a sensibilidade da espécie em pH alcalinos, 
afetando a produção da biomassa microalgal. E isto foi 
observado neste estudo, onde os melhores valores de 
crescimento ocorreram para os pH 5,0 e 7,0 
respectivamente,havendo a sensibilidade da mesma 
quando foi submetida a condições de pH alcalino 9,0.  

A temperatura média interna dos cultivos foi de 24 ± 
1 ºC, segundo Kerby e Stewart [12], muitas espécies de 
fitoplâncton, dentre elas Chlorella minutissima exigem 
temperaturas da água entre 20 a 30ºC para um rápido 
crescimento, portanto as temperaturas do presente 
trabalho estão dentro do recomendado.Desta forma, 
aChlorella vulgaris pode apresentar um eficiente 
crescimento em regiões de clima tropical.

Conclui-se desta forma,que a microalga Chlorella 
vulgaris, obteve melhores resultados de crescimento 
em valores de pH ácido.Contudo é necessária a 
realização de futuros estudos direcionados a inserção 
desta microalga na materia-prima do biodiesel

Agradecimentos

Pela equipe do Laboratório de Produção de 
Alimento Vivo pelo auxílio na produção de microalgas 
e desenvolvimento do presente trabalho.

Referências
[1] CHAPTER 6 – 2009 [Online] Oil production .Homepage: < 
http://www.fao.org/docrep/w7241e/w7241e0h.htm>. 
[2] HOEK, V. D.; MANN, D. G.; JAHNS, H. M. 1995. Algae: an 
introduction to phycology. Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, 623pp.
[3] RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHOM, S. E. 2001. Biologia 
Vegetal. 6ª ed. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil, 
906 pp.

[4] ESTEVES, F. A. 1998. Fundamentos de Limnologia. 2a ed. 
Inteligência, Rio de Janeiro, Brasil, 602 pp.
[5] TOMASELLI, L. 2004. The microalgal cell. In: Richmond, A. 
(ed.).Handbook of microalgal culture: Biothecnology and applied
Phycology. Blackwell Publishing, Oxford, USA, p. 3-19.
[6] VILLE, C.Biología. Mexico: Editorial Interamericana S.A, 1967.688p.
[7]BECKER, E. W. Microalgae: biotechnology and microbiology. 
Cambridge University Press, 1995. 292 p.
[8] WALNE, P. 1974.Culture of bivalve mollusc, 50 years experience at 
Conway. Fishing New (books), Farham. 173p. 
 [9] STEIN, J. 1973. Handbook of phycological methods; Culture 
methods and growth measurements, Cambridge: University Press
[10] DERNER, R. B, 2006. Efeito de fontes de carbono no crescimento e 
na composição bioquímico das microalgas Chaetoceros muelleri e 
Thalassiosira fluviatilis,com ênfase no Teor de ácidos graxos 
poliinsaturados

[11] MAYO, A. W.; NOIKE. T. Response of mixed culturas of Chlorella 
vulgaris e heterotrophic bacteria to varia of pH. In: Pergamon. Wat. Sci. 
Tech. vol. 30. 8, 285-294. 1994
 [12]KERBY NW, STEWART DP. The biotechnology of microalgae and 
cyanobacteria. En: ROGERS LJ, GALLON JR. (eds). Biochemistry of the 
Algae and Cyanobacteria. Proceedings of the Phytochemical Society



Tabela1- Parâmetros de crescimento, DCM (Densidade Celular Máxima) e K (velocidade de crescimento).

Figura 1- Curva de crescimento da microalga C. vulgaris

Figura 2- Unidades experimentais

pH DCM (x104) K (div. Dia-1)

5,0 10005 0,7183

7,0 5310 0,1124

9,0 6045 0,5823


