
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM 

BIOENERGIA – NÍVEL MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE  BIOHIDROGÊNIO A PARTIR 

DA MICROALGA Chlamydomonas reinhardtii 

 

 

 

 

 

 

 

THAYANYA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo – Paraná 

2016 



ii 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM 

BIOENERGIA – NÍVEL MESTRADO 

THAYANYA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOHIDROGÊNIO A PARTIR 

DA MICROALGA Chlamydomonas reinhardtii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo – Paraná 

Maio de 2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na Publicação elaborada pela Biblioteca Universitária 

UNIOESTE/Campus de Toledo. 

Bibliotecária: Marilene de Fátima Donadel  - CRB – 9/924 

 

 

Rodrigues, Thayanya 

R696a               Avaliação de biohidrogênio a partir da microalga 

Chlamydomonas reinhartii / Thayanya Rodrigues. -- Toledo,  PR : 

[s. n.], 2016. 

                         xvi ; 56 f. : il. (algumas color.),  figs., tabs. 

 

  Orientadora: Prof. Dra. Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner  

  Dissertação (Mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná. Campus de Toledo.  Centro de Engenharias e 

Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação “Stricto sensu” em 

Bioenergia, 2012. 

  Inclui Bibliografia 

 

        1. Bioenergia – Dissertações 2.  Energia - Fontes alternativas 3. 

Biocombustível 4. Microalga - Cultivo 5. Alga verde  6. Hidrogênio 

como  combustível  I. Baumgartner, Tatiana Rodrigues da Silva, 

orient. II. T 

 

CDD 20. ed.      662.8 

                                                                                                     

                     



iii 
 

 

THAYANYA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOHIDROGÊNIO A PARTIR 

DA MICROALGA Chlamydomonas reinhardtii 

 

  

 

 

 Dissertação submetida à Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, 

como parte integrante dos requisitos do 

Programa de Pós Graduação Strictu Sensu 

em Bioenergia – Nível Mestrado, área de 

produção de Biocombustíveis, para 

obtenção do título de Mestre. 

 

 

 

 

Prof. Dra. Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner 

Orientadora 

 

 

 

 

 

 

Toledo – Paraná 

Maio de 2016  





v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu falecido 

pai, e minha amada mãe que me 

incentiva e apoia em todas as minhas 

escolhas e decisões. 

 

 

 

  



vi 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Previamente a Deus, por todas as conquistas que obtive durante a vida que me 

trouxeram até aqui. 

 

 Aos meus pais, Charlton Rodrigues e Ivete Terezinha Rodrigues, por construírem 

em mim o caráter e a educação que tenho, todo o apoio emocional e financeiro que me 

forneceram para que eu pudesse alcançar meus objetivos.  

 

 Ao meu padrasto, Alfredo Alves de Lima pelo apoio que deu a nossa família em 

um dos momentos mais difíceis, pelo companheirismo, e dedicação que nos foi necessária 

em tantos momentos, tanto nos difíceis quanto alegres. 

 

 A minha Orientadora Prof.a Dra. Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner pela 

Paciência, pelos Ensinamentos e pela dedicação à Pesquisa. 

 

 A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE pela oportunidade em 

realizar o Mestrado em Bioenergia. 

 

 Ao Prof. Dr. Nyamien Sebastian e à Universidade Estadual do Paraná – 

UNIOESTE por todo o apoio fornecido durante a pesquisa.  

 

 Ao Prof. Dr. Fernando Periotto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Campus Medianeira - UTFPR ao espaço concedido para realização de parte de minha 

pesquisa. 

 

 A Prof.a Dra. Nádia Regina Camargo Fernandes Machado da Universidade 

Estadual de Maringá - UEM por ter consentido o uso do cromatógrafo gasoso, para as 

análises do hidrogênio.  

 

 E a todos meus amigos e familiares que de alguma maneira, direta ou 

indiretamente, me ajudaram na realização deste trabalho. 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só fazemos melhor 

aquilo que repetidamente 

insistimos em melhorar. 

 

A busca da excelência 

não deve ser um objetivo. 

E, sim, um hábito".  
 

ARISTÓTELES 

  



viii 
 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... x 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... xii 

NOMENCLATURA ......................................................................................................xiii 

RESUMO ......................................................................................................................xv 

ABSTRACT ..................................................................................................................xvi 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................1 

CAPÍTULO 2 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................4 

2.1.Objetivo Geral .......................................................................................................4 

2.2.Objetivos Específicos ............................................................................................4 

CAPÍTULO 3 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................5 

3.1.Hidrogênio ............................................................................................................6 

3.1.1. Propriedades ..............................................................................................6 

3.2.Métodos de Produção do H2 ...................................................................................7 

3.2.1 Vantagens e desvantagens de tecnologias de produção de hidrogênio 

molecular..............................................................................................................8 

3.3.Métodos Biológicos de Produção do H2 ..............................................................10 

3.3.1. Métodos Fotossintéticos ..........................................................................11 

3.3.2. Métodos Fermentativos ...........................................................................12 

3.3.3. Processo Híbrido .....................................................................................13 

3.4.Cenário Atual de Produção de H2 ........................................................................13 

3.4.1. Hidrogênio - Perspectivas Futuras ...........................................................14 

3.4.2. Ambiente Nacional ..................................................................................15 

3.4.3. Ambiente Internacional ...........................................................................17 

3.5.Algas ...................................................................................................................19 

3.6.Combustível ........................................................................................................28 

CAPÍTULO 4 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .....................................................................................30 

4.1.Material Vegetal ..................................................................................................30 

4.2.Curva de crescimento...........................................................................................33 



ix 
 

 

4.3.Crescimento de Cultura para a Produção de Hidrogênio e Captura das 

Alíquotas..............................................................................................................35 

4.4.Mensuração do Teor de Hidrogênio em Fase Gasosa..........................................38 

4.5.Análise Estatística................................................................................................41 

CAPÍTULO 5  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................42 

5.1 Crescimento das culturas......................................................................................42 

5.2 Mensuração da quantidade de oxigênio no gás do meio de cultura das cepas de 

Chlamydomonas com relação a produção de hidrogênio............................................44 

5.3 Análise estatística dos gases produzidos no meio de cultivo.................................46 

CAPÍTULO 6  

6. CONCLUSÕES ........................................................................................................51 

CAPÍTULO 7 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................52 

  



x 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Ciclo de vida do H2 .......................................................................................... 8 

Figura 2: Produção esquemática das diferentes abordagens na produção de biohidrogênio.....10 

Figura 3: Esquema da microalga Chlamydomonas reinhardtii ......................................22 

Figura 4: Cadeia transportadora de elétrons de uma cultura de C.reinhardtii em meio de 

crescimento com enxofre.................................................................................................27 

Figura 5: Cultivo de microalgas .....................................................................................33 

Figura 6: Câmara de Neubauer, LO-Laboroptik .............................................................34 

Figura 7: Microscópio biológico binocular ....................................................................34 

Figura 8: Centrífuga Excelsa II – Mod. 206 BL .............................................................35 

Figura 9: Tubos de ensaio à vácuo vedado com septo siliconizado .................................36 

Figura 10: Fluxograma de metodologia de crescimento de culturas para a produção de 

hidrogênio e captura das alíquotas....................................................................................37 

Figura 11: Dois grupos de amostra sub luz, sendo um grupo para retirada em 48 horas e 

o outro em 72 horas..........................................................................................................38 

Figura 12: Cromatógrafo do Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual de 

Maringá............................................................................................................................39 

Figura 13: Ampola de 37 ml com kit de transferência composto de três ferramentas em 

aço inox: extrator (sacador), sonda (ou guia), e tubo de transferência (ou agulha) ...........40 

Figura 14: Análise feita por cromatógrafo gasoso da produção de gases das 1032-2 de 

72 horas do dia 13-11-2015..............................................................................................40 

Figura 15: Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo com 

enxofre............................................................................................................................ 42 

Figura 16: Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo sem 

enxofre............................................................................................................................ 43 

Figura 17: Análise de gases da amostra CC- 1032 72 horas feitas a partir de um 

cromatógrafo gasoso........................................................................................................45 

Figura 18: Análise de gases da amostra CC- 125 72 horas feitas a partir de um 

cromatógrafo gasoso........................................................................................................45 

Figura 19: Produção de hidrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo de 48 

e 72 horas.........................................................................................................................46 



xi 
 

 

Figura 20: Produção de dióxido de carbono a partir das cepas de C. Reinhardtii, em 

cultivo de 48 e 72 horas....................................................................................................47 

Figura 21: Produção de nitrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo de 48 

e 72 horas.........................................................................................................................48 

Figura 22: Correlação da produção de hidrogênio com a produção de oxigênio.............49 

Figura 23: Correlação da produção de hidrogênio com a produção de nitrogênio...........50 

 

 

 

 

  



xii 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Produção mundial de Hidrogênio....................................................................14 

Tabela 2: Custo do Hidrogênio........................................................................................18 

Tabela 3: Consumo mundial do Hidrogênio (109 m3/ano) ..............................................18 

Tabela 4: Poder calorífico de diferentes combustíveis ....................................................29 

Tabela 5: Reagentes utilizados para a produção do meio de cultivo com enxofre (solução 

estoque) ...........................................................................................................................31 

Tabela 6: Reagentes utilizados para a produção do meio de cultivo sem enxofre (solução 

estoque) ...........................................................................................................................32 

Tabela 7: Produção de biocombustíveis a partir da variação da concentração celular 

inicial de inoculo em meio TAP isento de enxofre...........................................................42 

 

 

   



xiii 
 

 

NOMENCLATURA 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ATP Trifosfato de adenosina 

CaCl2 Cloreto de Cálcio 

CCS Captura e sequestro de CO2 

CG/MS 

CxHx 

Cromatografia gasosa acoplado com espectro de massa 

Hidrocarbonetos 

CO 

COx 

Monóxido de carbono 

Óxido de Carbono 

CO2 Dióxido de Carbono 

CuCl2 Cloreto de Cobre 

CuSO4 Sulfato de Cobre 

DOE Departamento de Energia dos Estados Unidos da América 

e- Elétrons 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético 

FeCl3 Cloreto de Ferro 

(Fd) 

H 

HTR 

H2 

H2O 

Ferrodoxina 

Hidrogênio 

Reator nuclear de alta temperatura 

Hidrogênio Molecular 

Água 

H+ Prótons  

H3BO3 Ácido Bórico 

IEC Comissão Eletrônica Internacional 

InPAA Instituto de Pesquisa em Aquicultura 

IPHE Parceria Internacional para a Economia do Hidrogênio 

ISSO Organização Internacional para Padronização 

KOH Hidróxido de Potássio 

K2HPO4 Fosfato de Potássio Dibásico Anidro 

KH2PO4 Fosfato Monopotássico 

MME Ministério de Minas e Energia 

MgS04 Sulfato de Magnésio 

MgCl2 Cloreto de Magnésio 

MnCl2 Cloreto de Manganês 

N2 Gás nitrogênio  

NaOH 

NH4Cl 

Hidróxido de Sódio 

Cloreto de amônio  

(NH4)6Mo7O24 Molibdato de amônio 

Ni Níquel 

NOx Óxido de Nitrogênio 

REL Laboratório Nacional de Energia Renovável 

NUPHI Núcleo de Pesquisa em Hidrogênio 

O2 Oxigênio 

PD&I 

S 

Projetos de Desenvolvimento e Inovação 

Enxofre 



xiv 
 

 

SOx Óxidos de enxofre 

TIB Tecnologia Industrial Básica 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UEM Universidade Estadual de Maringá 

UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

ZnCl2 Cloreto de Zinco 

ZnSO4 Sulfato de Zinco 

 

 

  



xv 
 

 

RESUMO 

 

RODRIGUES, Thayanya. Avaliação da produção de Biohidrogênio a partir da 

microalga Chlamydomonas reinhardtii. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Toledo – Pr. 2015. Orientadora: 

Prof.a Dra. Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner. 

 

A microalga Chlamydomonas reinhardtii agrega genes responsáveis por vias metabólicas 

anaeróbias, sendo capaz de produzir com eficiência o hidrogênio molecular. Assim sendo 

é um organismo modelo para investigações científicas devido às suas características de 

crescimento e pelo fato de seus genomas nuclear, mitocondrial e de cloroplasto serem 

conhecidos e permitirem modificações para a obtenção de novas linhagens, mais 

produtivas em relação ao H2. A fotoprodução de H2 por essa microalga é observada após 

incubação de suas culturas em meios livres de enxofre. Tal privação ocasiona a inativação 

parcial e reversível de síntese de O2 fotossintético, criando condições anaeróbias 

induzidas pela luz no meio de cultura, bem como a expressão de duas [FeFe]-

hidrogenases nas células. O H2 é visto como um combustível ideal por não ser uma 

molécula de consequência agravante ao efeito estufa. Por outro lado, o H2 apresenta 

restrições ambientais e de custo de produção quando obtido por outras metodologias 

como, eletrólise da água, vapor reformado de gás natural ou de hidrocarbonetos, 

gaseificação de biomassa e pirólises, não sendo, assim, uma alternativa viável para os 

objetivos de produção limpa de energia. Desse modo, a presente pesquisa tem seu foco 

na capacitação de recursos humanos voltados à ciência e à tecnologia na área ligada à 

bioprodução de hidrogênio molecular no Brasil, a partir do cultivo de linhagens mutantes 

e selvagens do gênero Chlamydomonas em condições controladas de laboratório.  As 

cepas estudadas foram as CC-124, CC-125, CC-602 e CC-1032. Estes foram cultivadas 

em meio com enxofre, para formação de estoque, sendo posteriormente cultivadas em 

meio sem adição de enxofre, para otimizar a produção de H2. Os gases produzidos, 

incluindo o H2, foram então avaliados qualitativamente e quantitativamente por meio de 

análise cromatográfica. O presente estudo, confirmou relatos de estudos anteriores, que 

afirmavam ter a produção de O2, comportamento inversamente proporcional â produção 

de H2 (ou seja, quanto maior a produção de H2, menor a produção de O2). A análise 

cromatográfica também indicou a cepa CC-124 como a de maior potencial para a 

produção de hidrogênio molecular (H2). 

 

Palavras-chave: Energia limpa, microalga, H2 de origem biológica, tecnologia.  

  



xvi 
 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Thayanya. Evaluation of production of Biohydrogen from microalgae 

Chlamydomonas reinhardtii. Dissertation (Master in Bioenergy) – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Toledo – Pr. 2015. Adviser: Prof.a Dra. 

Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner. 

 

The micro-algae Chlamydomonas reinhardtii adds genes responsible for anaerobic 

metabolic pathways, being able to produce molecular hydrogen efficiently. Therefore 

body is a model for scientific research due to its growth characteristics and because of 

their nuclear genomes, mitochondrial, chloroplast are known, and modifications allow for 

obtaining new strains, more productive in relation to H2. The photoproduction H2 for this 

microalga is observed after incubation in their culture media free of sulfur. This 

deprivation causes partial and reversible inactivation of photosynthetic O2 synthesis, 

creating anaerobic conditions induced by light in the culture medium as well as the 

expression of two [FeFe] -hidrogenases cells. The H2 is seen as an ideal fuel because it is 

not a molecule of aggravating due to the greenhouse effect. Moreover, H2 presents 

environmental and production cost constraints when obtained by other methods such as, 

electrolysis of water, steam reformed natural gas or hydrocarbons, pyrolysis and 

gasification of biomass, there being thus a viable alternative to the clean energy 

production targets. Thus, this research focuses on the training of human resources devoted 

to science and technology in the area linked to the molecular hydrogen bioproduction in 

Brazil, from the cultivation of mutant and wild-type strains of Chlamydomonas genre in 

controlled laboratory conditions. The strains studied were the CC-124, CC-125, CC-602 

and CC-1034. These were cultured in medium with sulfur to form stock, and then cultured 

in medium without the addition of sulfur, to optimize the H2 production. The produced 

gases, including H2 were evaluated qualitatively and quantitatively by chromatographic 

analysis. This study confirmed that previous studies reported the behavior O2 production, 

is inversely proportional to H2 production (ie, the higher production of H2represents lower 

O2 production). The chromatographic analysis also indicates de CC-124 strain as the 

greatest potential for molecular hydrogen production (H2).  

 

Keywords: Clean energy, microalgae, H2 of biological origin technology. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A maior parte das fontes de energia utilizadas no mundo é proveniente de 

combustíveis fósseis, sendo usados em sua maioria no setor industrial e de transportes 

(DAS &VEZIROGLU, 2001). A utilização de combustíveis fósseis conduz à situação de 

limitação de uso das reservas naturais, estando estas na posse de apenas alguns países, o 

que consequentemente leva a supervalorização do mesmo. Tendo em vista esses fatores, 

torna-se decisiva a busca por alternativas de produção de energia. Além disso, o seu uso 

indiscriminado tem potencial para ocasionar mudanças climáticas globais, devido, em 

grande parte, à emissão de substâncias químicas poluentes como COx, NOx, SOx, CxHx, 

cinzas e outros compostos orgânicos, que são liberados para a atmosfera como resultado 

de sua combustão (DAS & VEZIROGLU, 2001). 

 Com o aumento da produção de energia, iniciou-se a reforma dos combustíveis 

fósseis, o qual utiliza hidrocarbonetos como fonte de energia. Sendo o metano o principal 

deles, gerando também resíduos como CO2 e CO esses gases colaboram para acentuar o 

efeito estufa. No mundo atual, estima–se um aumento de 40% no consumo e na 

necessidade de energia nos próximos 20 anos (WORLD ENERGY COUNCIL, 2011). 

Este cenário faz com que diversos pesquisadores venham desenvolver seus projetos na 

área de combustíveis alternativos, como os biocombustíveis. Engenheiros e demais 

cientistas concordam que a solução para determinados problemas ambientais globais está 

na substituição do sistema de consumo de combustíveis fósseis pelo sistema de energia 

advinda do hidrogênio (DAGGETT & RITCH, 1999). 

 O hidrogênio é o elemento mais simples conhecido pelo homem e abundante no 

universo. O gás hidrogênio é mais leve que o ar e, como resultado, se eleva para a 

atmosfera. Por essa propriedade em sua forma molecular, ou seja, como gás H2 não é 

encontrado, por si só na litosfera, podendo ser encontrado apenas em forma composta 
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combinado com outros elementos. Quando combinado com o carbono forma diferentes 

compostos, tais como metano, carvão e petróleo (ROCHAIX, 2001). 

 Na natureza o hidrogênio é indisponível para exploração como ocorre com os 

combustíveis fósseis e o gás natural, porém, pode ser produzido a partir da matéria 

renovável, como a biomassa (ROCHAIX, 2001; AMOS, 2004) e a água (FORESTIER et 

al., 2003). Tecnologias de produção de H2 têm recebido especial atenção durante os 

últimos 50 anos devido à crescente demanda de energia e ao acentuado consumo das 

reservas de combustíveis não renováveis, como no caso dos hidrocarbonetos, que são 

considerados nocivos ao ambiente. 

 Todas as formas de produção de hidrogênio molecular necessitam de algum modo, 

de um aporte externo de energia para iniciar o processo, como por exemplo, calor, luz ou 

eletricidade, sendo que ressaltam-se as seguintes técnicas de produção: eletrólise da água, 

reforma a vapor de gás natural ou outros hidrocarbonetos, gaseificação de biomassa, 

pirólise e biofotólise (SANTOS & SANTOS, 2005). As metodologias mais utilizadas até 

a atualidade são nocivas ao ambiente, dado que o hidrogênio é obtido através de processos 

termoquímicos com origem em combustíveis fósseis (SHOW et al., 2011), ou seja, não 

são alternativas viáveis para os objetivos que se querem atingir quando se trata de 

produção limpa de energia. 

 No entanto, um fornecimento renovável sustentável de hidrogênio para alimentar 

a economia se faz necessário, uma vertente poderia ser a utilização de meios biológicos 

para produzir hidrogênio. Uma abordagem seria recrutar o poder da fotossíntese para 

captar a luz solar e dividir a molécula da água, um processo denominado biofotólise 

(HALLENBECK, 2011). 

 A produção de hidrogênio a partir de diferentes microrganismos tem sido 

reconhecida como uma solução eficaz por ser uma fonte inesgotável, por ter baixo custo 

de produção (SHOW et al., 2011) e por não competir por demandas de áreas agrícolas, 

como acontece com a produção de outros biocombustíveis (KRUSE & HANKAMER, 

2010). 

 Segundo Andrade (2005) a investigação relacionada com a produção de 

hidrogênio vem sendo realizada em alguns grupos de microalgas, por exemplo, Nostoc e 

Chlamydomonas. As cianofíceas utilizam para o tal processo a enzima nitrogenase 

relacionada com a fixação de nitrogênio, ao passo que as algas verdes unicelulares 

recorrem a uma enzima relacionada com a fotossíntese, a [Fe]-hidrogenase. 
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 Após anos de investigação, trabalhos comprovam que a remoção de enxofre do 

meio de cultura da microalga Chlamydomonas reinhardtii provoca um decréscimo 

reversível nas taxas de fotossíntese e uma pequena redução da atividade respiratória. Em 

culturas fechadas, reatores, verifica-se que esta privação de enxofre tem como 

consequência o consumo do oxigênio e uma passagem a anaerobiose no meio de cultura, 

estes microrganismos passam então a realizar uma fotossíntese alternativa que utiliza a 

luz e a enzima hidrogenase para a produção de H2 (MELIS et al., 2000; MELIS & HAPPE, 

2001; FORESTIER et al., 2003). 

 Segundo Amos (2004) o sistema ideal para a produção de hidrogênio através das 

algas apresenta alguns fatores limitantes, tais como, o quão rápido esses organismos 

processam fisicamente os fótons provenientes da luz solar; o fator engenharia, ou seja, 

como e quais materiais devem ser utilizados nos reatores e o know how científico, isto é, 

o conhecimento disponível pela equipe para executar o nível exigido de engenharia 

genética, quando se trata de modificações genéticas objetivando a criação de linhagens 

mais eficientes quanto à produção de hidrogênio (H2). 

 Desta forma, este trabalho teve como objetivo cultivar a microalga 

Chlamydomonas reinhardtti a partir de linhagens mutantes e verificar seu potencial na 

produção de hidrogênio em condições pré-estabelecidas.  
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Cultivar as cepas da microalga Chlamydomonas reinhardtti CC125, CC-124, 

CC-602, CC-1032 em condições controladas, com a finalidade de reprodução e posterior 

observação da taxa de produção de H2.  

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 

 Cultivar e reproduzir as cepas da microalga Chlamydomonas reinhardtti CC-125, 

CC-124, CC-602, CC-1032 em condições controladas em meio de cultivo 

tradicional completo; 

 Recolher as células das microalgas do meio tradicional e inocular em meio de 

cultivo sem a presença de enxofre; 

 Quantificar a produção de hidrogênio para cada cepa em estudo;   

 Analisar o processo de bioprodução de hidrogênio, comparativamente entre as 

respectivas cepas em condições controladas de laboratório. 
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CAPÍTULO 3 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1  Hidrogênio (H2) 

 

 

 Em 1766 foi descoberto por Henry Cavendish através da decomposição da água o 

átomo de hidrogênio, porém atualmente Henry é conhecido como Lavoisier (ESTÊVÃO, 

2008). Sendo o mais simples e mais abundante elemento do universo, o hidrogênio existe 

em milhões de substâncias, aproximadamente 76% da massa do universo e 93% de suas 

moléculas, como a água (H2O) e as proteínas nos seres vivos. Nas estrelas o hidrogênio é 

encontrado em grande quantidade no estado de plasma, já no planeta terra representa 

aproximadamente 70% da superfície terrestre. O hidrogênio não aparece isolado na terra, 

e sua concentração na atmosfera é de 1 ppm, e por o encontrar apenas combinado com 

outros elementos, o mesmo não pode ser considerado como recurso de energia primária, 

mas sim como um vetor de energia (ESTÊVÃO, 2008). 

 O hidrogênio é o composto mais abundante do universo e o nono mais presente 

no planeta, compondo 0,9% de sua massa total. Segundo TEIXEIRA & CONCEIÇÃO 

(2009) o hidrogênio é um gás inodoro e incolor em temperatura ambiente, sendo o mais 

leve conhecido e devido ao seu baixo peso se desprende da crosta terrestre para a 

atmosfera, também sendo o gás com a menor densidade dentre os gases. Além da energia 

gerada em sua combustão é gerada também a água (H2 + O2   → H2O). Desta forma não 

emitindo gases poluentes, sendo assim um composto renovável ao contrário dos 

combustíveis fosseis. 

 O hidrogênio possui vasto potencial como combustível não poluente, mitigando 

preocupações ambientais e políticas associadas à utilização de combustíveis fósseis. É 

classificado como um dos mais promissores combustíveis do futuro, pois é considerado 

um combustível limpo, pode ser utilizado em células de combustível para geração de 
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energia elétrica (MELIS et al., 2001; DAS & VEZIROGLU, 2001) e pelo seu alto teor de 

energia (122 kJ/g) em analogia aos combustíveis provenientes de hidrocarbonetos 

(KOTAI & DAS, 2008).  

 A quantidade de energia produzida durante a combustão de hidrogênio é superior 

àquela liberada por qualquer outro combustível, por unidade de peso, com um poder 

calorífico inferior, como por exemplo, (PCI) de 2,4, 2,8 e 4 vezes maior do que a de 

metano, gasolina e carvão, respectivamente. Atualmente, a produção anual total de 

hidrogênio (H2) no mundo, aproximadamente 98% provém da reutilização de 

combustíveis fósseis (MELIS et al., 2000).  

 

 

3.1.1  Propriedades 

 

 

 O símbolo químico do hidrogênio é representado pela letra H, um átomo de 

hidrogênio é composto por um próton e um elétron. Na tabela periódica o hidrogênio é 

colocado no grupo I (metais alcalinos) – levando em conta sua natureza eletropositiva – 

algumas vezes, o seu comportamento se assemelha ao dos halogêneos, aceitando um 

segundo elétron para formar um íon mono negativo (ESTÊVÃO, 2008).  

 Pelo fato do núcleo do seu isótopo mais abundante ser constituído unicamente por 

um próton, o hidrogênio é o elemento mais leve. O hidrogênio molecular (H2) existe como 

dois átomos ligados, que entre si partilham os seus dois únicos elétrons através de uma 

ligação covalente (ESTÊVÃO, 2008).  

 Quanto exposto a temperatura e pressão normais – 0ºC e 1 atm – o hidrogênio 

comporta-se como um gás altamente inflamável, inodoro, insípido, incolor, insolúvel em 

água e mais leve que o ar. Para obter o hidrogênio em estado líquido, o mesmo deve ser 

armazenado em uma temperatura de - 253ºC, em sistema de armazenamento criogênicos. 

Exposto a temperatura ambiente, pode ser armazenado em forma de gás comprimido em 

cilindros de alta pressão acima de 200 bar (ESTÊVÃO, 2008).  

 É o combustível que apresenta uma maior quantidade de energia por unidade de 

massa 120,7 KJ/g, assim como maior quantidade de energia por unidade de peso 141,0 

mJ/kg – 1 Kg de H representa a mesma quantidade de energia que 2,8 Kg de gasolina 

(ESTÊVÃO, 2008).  
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 Quando queimado com oxigênio puro tem como produto dessa reação: calor e 

água, e quando queimado com o ar, óxidos de nitrogênio (NOX) são formados. Porém a 

queima de hidrogênio com o ar produz menos poluentes atmosféricos que a queima de 

combustíveis fósseis (BONTURIM et al., 2011). 

 

 

3.2  Métodos de Produção do Hidrogênio 

 

 

 O hidrogênio encontra-se sempre combinado a outros elementos, não há 

hidrogênio livre na terra, por este fato o mesmo não é uma fonte primária de energia, mas 

sim uma fonte intermediária, nunca podendo ser chamado de fonte energética apenas 

podemos citá-lo como vetor energético (LONGO et al., 2008). 

 Segundo Estêvão (2008) essa associação com outros elementos acontece pelo fato 

de o hidrogênio ser quimicamente muito ativo. Por essa razão tem-se a necessidade de se 

separar os átomos de hidrogênio dos outros elementos os quais estão associados. 

 Como já citado, anteriormente, o hidrogênio tem propriedades que o torna um 

combustível muito potente, basta apenas analisar se a energia investida para separar o 

hidrogênio de outros elementos será menor do que a energia que ele poderá gerar, ou seja, 

analisar o custo benefício (ESTÊVÃO, 2008). Na Figura 1, tem-se o ciclo de vida do 

hidrogênio. Observa-se na Figura 1 que o ciclo de vida do hidrogênio é um ciclo que não 

há emissões de gases poluidores, o coproduto desse ciclo é a água e o O2. 
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Figura 1: Ciclo de vida do hidrogênio 

(Adaptado de Estêvão, 2008) 

 

 

 Existem vários métodos de desassociar o hidrogênio dos outros elementos que ele 

está combinado, podendo ser a partir de combustíveis fósseis (reforma do gás natural, 

reforma por oxidação parcial, pirólise a plasma do gás natural, gaseificação do carvão e 

outros), através da água por métodos “não-biológicos” (eletrólise da água, eletrólise de 

vapor, decomposição termoquímica, processos fotoeletroquímicos), métodos biológicos 

(a partir de microrganismos, processos fotossintéticos, fermentativos, processo híbrido). 

Aproximadamente 95% da produção do mundo provém de processos químicos ou das 

refinarias (MARQUES et al., 2004). 

 

 

3.2.1. Vantagens e desvantagens de tecnologias de produção de hidrogênio 

molecular   

 

  

 Segue uma descrição de alguns comparativos, com vantagens e desvantagens, das 

diferentes tecnologias para produção de hidrogênio segundo LONGO et al., (2008): 



9 
 

 
 

  

 Eletrólise (decomposição eletrolítica da água):  

 Vantagens:  disponível comercialmente e com tecnologia comprovada, 

processo industrial perfeitamente entendido, hidrogênio de alta pureza 

conveniente para produzir H2 a partir de eletricidade renovável.  

 Desvantagem: compete diretamente com o uso de energia elétrica. 

 

 Decomposição de hidrocarbonetos com calor a vapor: 

 Vantagens: ser perfeitamente entendido em grande escala.  

 Desvantagens: as unidades em pequena escala não são comerciais; o 

hidrogênio contém algumas impurezas; emissões de CO2; gerando custos 

adicionais para purificação. 

 

 Gaseificação (decomposição de hidrocarbonetos pesados e biomassa em gás de 

síntese, onde um deles é o hidrogênio): 

 Vantagens: perfeitamente entendido para hidrocarbonetos pesados em grande 

escala.  

 Desvantagens: as unidades pequenas são muito escassas; o hidrogênio tem que 

ser separado do gás de síntese; a gasificação da biomassa ainda é objetivo de 

investimento, concorrência com os combustíveis sintéticos derivados da 

biomassa. 

 

 Ciclos termoquímicos (calor barato de alta temperatura procedente de energia 

nuclear ou solar concentrada): 

 Vantagens: produção potencial em grande escala e baixo custo e sem emissão 

de gases de efeito estufa para a indústria pesada ou o transporte; outra 

vantagem é a colaboração internacional (Estado Unidos e Europa) em 

investigação e desenvolvimento.  

 Desvantagens: falta investigação e desenvolvimento no processo de materiais, 

tecnologia química e, também, apresenta a desvantagem de precisar de um 

reator nuclear de alta temperatura (HTR).  
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 Produção biológica (algas e as bactérias produzem diretamente hidrogênio em 

determinadas condições): 

 Vantagem: recurso com grande potencial.  

 Desvantagens: ritmo de produção lento; precisa-se de grandes superfícies; a 

maior parte dos organismos apropriados ainda não foram encontrados; ainda 

é objeto de investigação.  

 

 

3.3 Métodos Biológicos de Produção de Hidrogênio  

 

  

 O biohidrogênio se caracteriza por ser produzido a partir de micro-organismos, 

através de várias formas, como por exemplo mecanismos fotossintéticos, fermentativos 

ou híbridos e, também, pela sua característica sustentável de produção.  

 Em resumo e de forma esquemática a Figura 2 representa as diferentes formas de 

obtenção de hidrogênio por métodos biológicos de produção de hidrogênio. 

 

 Figura 2: Produção esquemática das diferentes abordagens na produção de 

biohidrogênio. 

(Kotay & Das, 2008) 

 



11 
 

 
 

 3.3.1 Métodos Fotossintéticos 

 

 

 O segredo da utilização de algas para a bioprodução é oriundo do fato de se utilizar 

energia solar, considerada uma das melhores maneiras de obter energia “limpa”, através 

da fotossíntese. Segundo SILVA et al., (2009) a forma mais barata de obtenção de energia 

é a luz solar, os organismos fotossintéticos, são capazes de converter água e dióxido de 

carbono (CO2) através da luz solar, em glicose e oxigênio (O2), processo conhecido como 

fotossíntese, com isso alguns micro-organismos como a alga Chlamydomonas são 

capazes de produzir hidrogênio (H2), sob determinadas condições. Cientistas atualmente 

buscam otimizar este processo através da engenharia genética ( LONGO et al., 2008;  

MELIS et al., 2011; e AMORIM, 2009). 

  

 

a) Biofotólise da Água: 

Caracteriza-se pela decomposição da água ou outro substrato sob a ação de micro-

organismos com o auxílio da luz, sua fórmula geral é:  

  2 H2O → 2 H2 + O2 

Podendo ser por algas verdes de forma direta ou indiretamente através de 

cianobactérias: 

 Biofotólise direta (Algas Verdes – Chlamydomonas reinhardtii): 

As algas verdes produzem hidrogênio após um tempo de adaptação, em 

condições anaeróbias no escuro durante o qual a hidrogenase é ativada e 

sintetizada. Segundo Longo et al., (2008) a hidrogenase, associa os 

prótons (H+) com os elétrons (e-), produz e libera o H2. Porém, em 

condições normais quando o oxigênio é subproduto da fotossíntese, pelo 

fato de o oxigênio ser um inibidor da Fe-hidrogenase (enzima que 

catalisa o processo de liberação de H2) a produção de hidrogênio não 

pode ser mantida por mais que alguns minutos. A enzima é inativada por 

causa da reação do oxigênio com o ferro encontrado no centro catalítico 

da enzima (LONGO et al., 2008). 

 Biofotólise indireta (Cianobactérias - Anabaena sp.): 
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A grande vantagem da utilização de cianobactéria é que durante o 

processo de produção de hidrogênio elas utilizam o CO2 e o N2 

atmosférico para a obtenção de carbono e nitrogênio a água como 

provedora de elétrons e luz solar como energia, o as moléculas 

provenientes da assimilação do CO2, serão utilizadas posteriormente na 

via de produção do hidrogênio (AMORIM, 2009). 

 

b) Fotodecomposição de Compostos Orgânicos por Bactérias Fotossintetizantes 

(Bactérias fotossintéticas):   

Segundo Longo et al., (2009) é a utilização de bactérias fotofermentescíveis, que 

utilizam a energia solar para realizar a fermentação de substratos orgânicos, estas 

bactérias tem um grande potencial de absorver vários espectros luminosos. Bactérias 

fermentativas, quando digerem um substrato, somente conseguem degradá-lo a H2 e 

ácidos orgânicos, pois a variação de energia livre para continuar a reação é positiva e não 

há energia suficiente para degradar completamente os ácidos. Já as fotossintetizantes 

podem usar a energia da luz para superar essa barreira e são capazes de degradar ácidos 

orgânicos e produzir mais hidrogênio. De qualquer forma, bactérias fotossintetizantes 

requerem o uso de luz e a atividade da nitrogenase requer grandes quantidades de energia, 

o que favorece o uso de organismos fermentativos. 

 

 

3.3.2 Método Fermentativos (Dark fermentation) 

 

 

 No processo de fermentação escura a enzima hidrogenase é a responsável pela 

produção do H2 devido a necessidade da eliminação do excedente de elétrons produzidos 

durante a degradação de um substrato orgânico, para manter a neutralidade elétrica. O 

processo de fermentação, utiliza como substrato a glicose, que é convertida em piruvato 

através da via glicolítica. Então o piruvato é oxidado a acetil-CoA e depois é transformado 

em acetil fosfato resultando na produção de ATP e na de íons acetato. Para o piruvato ser 

oxidado a acetil-CoA faz-se necessária a redução da ferrodoxina (Fd). Na forma reduzida 

da ferrodoxina (Fd) é oxidada pela enzima hidrogenase, produzindo a ferrodoxina (Fd) 

oxidada e liberando elétrons que vão formar o hidrogênio molecular.  A fermentação 
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anaeróbia, entende-se como um processo simples, possibilita a produção de hidrogênio 

por meio de vários substratos diferentes, incluindo efluentes e resíduos industriais. Este 

processo não depende de luz solar (CORREIA 2009, apud DAS & VEZIROGLU, 2008).  

 

 

3.3.3 Processo Hibrido 

 

 

 Segundo Silva (2009) mais uma forma de potencializar a produção de H2, se 

fundamenta na união de ambos os processos de fermentação e fotossíntese. Quando na 

ausência de oxigênio, os microrganismos fermentativos metabolizam a glicose a fim de 

produzir hidrogênio e ácidos. Enquanto os organismos fotossintéticos, se encarregam de 

através da fotossíntese, usam a energia proveniente do sol na quebra dos ácidos, 

produzindo hidrogênio. Desta forma as duas reações se completam, devido ao fato de as 

bactérias fotossintetizantes façam uso dos ácidos produzidos através das vias 

fermentativas, assim aumentando o rendimento que teoricamente seria de 12 mols de H2 

por mol de glicose, toda via na prática. 

 Segundo Kim et al., (2006) Clostridium Butyricum produziu hidrogênio com um 

rendimento de 2,58 mols de H2/mol de glicose gerando formato, acetato, propionato e 

butirato como intermediários. Estes compostos foram então convertidos em hidrogênio 

pela R. Sphaeroides resultando em um rendimento total de 8,3 mols de H2 por mol de 

glicose utilizada. 

 

 

3.4 Cenário Atual de Produção do Hidrogênio 

 

 

 Segundo Cruz (2010), há dois tipos principais de matéria-prima que processadas 

pode-se obter hidrogênio: combustíveis fósseis e água. Em 2003, entre os combustíveis 

fósseis o mais utilizado era o gás natural como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1: Produção mundial de hidrogênio. 

Fonte Volume (109 m³/ano) Participação (%) 

Gás Natural 240 48 

Petróleo 150 30 

Carvão 90 18 

Eletrólise (fontes diversas) 20 4 

Total 500 100 

Fonte: Adaptado de Silva et al., 2009. 

 

 

 Dados provindos de 2006 mostram que não existiram grandes alterações na 

divisão apresentada acima (SRI CONSULTING, 2009 apud CRUZ, 2010), as alterações 

que existiram foi que a produção de hidrogênio a partir do gás natural aumentou 1%, 

enquanto a produção decorrente da reforma catalítica da nafta e do óleo pesado diminui 

em 1%.  

 MICHAEL BALL & MARTIN WIETSCHEL (2009) apud CRUZ (2010) 

afirmaram que metade do hidrogênio fabricado mundialmente é proveniente da reforma 

do gás natural ao mesmo tempo em que um terço é produzido a partir de derivados do 

petróleo. 

 Há alguns processos de produção que podem ter como subproduto o hidrogênio, 

situações como essas dificultam o monitoramento oficial da produção mundial de 

hidrogênio. Porém, essa produção não-intencional é relevante, em particular no processo 

de fabricação de aço (subproduto conhecido como gás de coqueria), tem um alto poder 

calorífico e é muito energético, tendo na sua composição entre 54% e 59% de hidrogênio 

molecular, este gás é utilizado especialmente como combustível, tanto em processos 

internos, quanto exportado (CRUZ, 2010). 

 

 

3.4.1 Hidrogênio - Perspectivas Futuras  

 

 

 Segundo o relatório da WORLD ENERGY COUNCIL (2011) os incidentes 

naturais que aconteceram no Japão em março de 2011 atingindo a instalação nuclear de 
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Fukushima Daiichi, trouxe à tona o debate de como suprir a crescente necessidade de 

energia a nível mundial.  São vários os desafios. A energia deve ter um custo acessível a 

todos os padrões sociais e paralelamente cooperar com o bem-estar da população e do 

meio ambiente, como também promover o crescimento da economia atual e no futuro.  

(WORLD ENERGY COUNCIL, 2011). A sustentabilidade energética de um país, a 

longo e curto prazo está associada a vários fatores, entre eles a escolha das políticas locais, 

o volume de recursos energéticos, as condições sociais, ambientais e econômicas. 

Observa-se ainda uma preocupação mundial com a perspectiva energética, devido 

principalmente à crescente demanda de energia e a constante busca por segurança 

energética com sustentabilidade. 

 Acompanhando este paradoxo de atender as necessidades globais de energia de 

forma sustentável, o hidrogênio é considerado como uma fonte de energia alternativa 

promissora. Sendo visto como fonte de energia renovável e limpa, ou seja, zero emissão 

de carbono.  

 

 

3.4.2 Ambiente Nacional 

 

 

 Na América Latina no quesito de PD&I (projetos de desenvolvimento e inovação) 

em tecnologias de hidrogênio, o Brasil lidera, fazendo uso de vários grupos de pesquisa 

como o da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), UFSCar (Universidade 

Federal de São Carlos), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Núcleo de 

Pesquisa em Hidrogênio (NUPHI) PTI Foz do Iguaçu e empresas de base tecnológica. 

Porém, infelizmente existe uma deficiência na composição e fixação de recursos humanos 

nas instituições de PD&I, pois uma grande fatia dos trabalhos feitos depende de mão de 

obra preparada e qualificada constituída de alunos de mestrado e doutorados que ao final 

do período de suas bolsas deixam suas instituições.  

 Entre os anos de 1999 e 2007, investimentos brasileiros em tecnologias de 

hidrogênio, de origem pública e privada, somaram-se em torno de R$ 134 milhões, que 

em comparação aos investimentos feitos em outros países, são notavelmente inferiores. 

Devido ao baixo investimento na área, entre outros efeitos, não permite a construção de 

laboratórios ou centro de pesquisas nacionais que tenham capacidade de certificar todos 
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os equipamentos e processos desenvolvidos na indústria ou a disponibilizar treinamento 

com certificados em operação e segurança. Existe também a falta do apoio aos programas 

de Tecnologia Industrial Básica (TIB), sabendo-se que o Brasil começa a evoluir na área 

do hidrogênio, necessita da criação de normas e padrões nacionais relacionados à 

utilização energética do hidrogênio, existindo apenas traduções de normas ISO e IE, além 

da ABNT que é membro direcionador da comissão técnica de hidrogênio da ISO e 

observadora do IEC (MTC 2010). 

 Tendo como uma das motivações o empenho do Governo Federal no Programa 

Brasileiro do Hidrogênio em seu desenvolvimento tecnológico e suas consequências para 

os setores socioeconômicos no Brasil, e a necessidade de formar profissionais em 

engenharia comprometidos com geração de energia a partir de fontes alternativas não 

poluentes no país, a Itaipu Binacional juntamente com a Fundação Parque Tecnológico 

Itaipu e Eletobrás em 2003 iniciaram o projeto Produção de Hidrogênio na usina 

hidroelétrica de Itaipu em escala piloto e utilização em células a combustível, que tem 

como um de seus objetivos a viabilidade técnico – econômica do processo de produção 

de hidrogênio com energia hidrelétrica (MIGUEL, 2011). O Roteiro para a Estruturação 

da Economia do Hidrogênio no Brasil (2005), do Ministério de Minas e Energia (MME) 

define diretrizes que tendem a conduzir a criação de um molde de desenvolvimento de 

mercado para o hidrogênio. As diretrizes são elas: Aumento do leque da matriz energética 

brasileira com a participação dos combustíveis renováveis; redução dos danos ao meio 

ambiente; autossuficiência em relação a combustíveis fósseis; autossuficiência em 

relação a produção do hidrogênio a partir do gás natural nos próximos dez anos; e a 

utilização do etanol, combustível em que o Brasil é autossuficiente e possui cadeia 

produtiva bem estabelecida. Essas diretrizes foram definidas a fim de cativar a 

confiabilidade dos consumidores, desenvolver bases tecnológicas; incentivar a 

participação da indústria nacional de bens no desenvolvimento de economia alternativa 

baseada no hidrogênio. (MTC, 2010). 
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3.4.3 Ambiente Internacional 

 

 

 No panorama internacional há vários caminhos para a produção do hidrogênio. Os 

Estados Unidos da América (EUA) estão apostando na oportunidade da produção 

centralizada no gás usando como matéria-prima a energia nuclear, carvão, gás natural. 

Apesar do carvão e o gás natural serem combustíveis fósseis e a produção de hidrogênio 

através desses meios produzirem emissões de gases do efeito estufa, a saída Norte 

Americana contempla a ideia de capturar o carbono emitido na emissão. (MTC, 2010). 

 Os países da União Europeia, incentivam a produção de hidrogênio por fontes 

renováveis de energia elétrica como, a geração solar fotovoltaica, e eólica acoplada aos 

eletrolisadores de água. (MTC, 2010) 

 A grande preocupação dos países europeus é a construção de uma trajetória 

tecnológica para o hidrogênio, esse caminho reflete três aspectos: desenvolvimento 

econômico, proteção ambiental, segurança energética.  

 O Canadá, EUA e Dinamarca são os países onde as preocupações com a economia 

com base no hidrogênio são relativamente as mais antigas. A Dinamarca apresenta o 

horizonte para o hidrogênio mais específico, com uma grande concentração de fontes de 

energia primária e uma cadeia energética bastante ligadas na reforma a vapor, nas turbinas 

eólicas, na eletrólise da água e nas pilhas de combustível. O Canadá possui uma grande 

diversidade de fontes de energia primária, destacando os combustíveis fósseis não 

convencionais e a apresentação do conceito “estações de energia”. Os EUA com uma 

admirável quantidade de fontes de energia primárias, destaca a importância dos 

combustíveis fósseis “limpos” pela utilização da tecnologia CCS (captura e 

armazenamento de CO2) e tecnologias relacionadas com a supercondutividade. Nos 

países Nórdicos destaca-se o estabelecimento de uma rede de importação e exportação de 

hidrogênio (ESCÁRIA, 2007). 

 A questão da mudança do paradigma energético começa a ser percebida pelas 

economias mais desenvolvidas. Basear a encomia no hidrogênio aparenta ser a melhor 

alternativa, porém as formas para alcança-la são diversas e submetem-se a inúmeros 

fatores técnicos, políticos, econômicos e financeiros (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 2013). Como demonstra Tabela 2 o custo da produção do hidrogênio 

pode variar de forma significativa dependendo da via de produção a ser escolhida. 
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Amenizar esses custos incentivaria o consumo de hidrogênio mundial (Tabela 3), 

resultando assim diminuição na poluição ambiental.  

 

 

Tabela 2: Custo do Hidrogênio 

Forma de Geração Preço do insumo 10-3 US$ 

Mcal-1 

US$ kg-1 US$ m-3 

Eletrólise  

(Silva, 2003) 

36,6 x 10 -³ US$ 

KWh 

86,51 2,48 0,23 

Eletrólise  

(Bockris, 2003) 

2,368x10¬ US$ 

Mês-¹ 

77,71 2,23 0,20 

Gás Natural 0,1456 US$ m-³ 41,63 1,19 0,11 

Fonte: Adaptado de Silva et al.,2003.  

 

 

 Em 2003 o Estado Unido estabeleceu a Parceria Internacional para a Economia 

do Hidrogênio (IPHE), com o objetivo de organizar e implementar de forma efetiva a 

pesquisa internacional, desenvolvimento atividades de uso comercial, e demonstrações 

ligadas ao hidrogênio e a tecnologia das células a combustível.    

 

Tabela 3: Consumo mundial de hidrogênio (109 m3/ano) 

Setor 1995 1996 1997 1998 2003 

Grandes 

consumidores 
559,7 534,5 551,1 553,2 687,1 

Mercado 

(exceto célula 

a combustível) 

222,4 244,3 251,1 288,8 
338,6 

 

Célula a 

combustível 
5,9 7,4 8,1 10,3 12,8 

Total 788,0 786,2 810,3 851,5 1038,5 

Fonte: Adaptado de Silva et al.,2003.  
 

 

  A partir disso, ações vem sendo feitas em várias partes do mundo tais como 

atuações conjuntas de entidades governamentais e empresas privadas para o 

desenvolvimento da economia do hidrogênio; a alta frequência de investimentos públicos 
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e privados em diversas áreas e tecnologias do hidrogênio, projetos de demonstração das 

tecnologias de hidrogênio, com a intenção de averiguar a viabilidade técnica, ambiental, 

econômica (MTC, 2010). 

 

3.5 Algas 

 

 

 As algas são organismos onipresentes em sistemas aquáticos sob incidência de luz 

solar. A sua elevada participação no balanço global da fotossíntese demonstra a sua 

grande importância na natureza, pois desta forma contribui com grande parte da produção 

primária do planeta Terra. 90% da fotossíntese no mar é feita pelas diversas microalgas 

que constituem o fitoplâncton. Por serem os principais produtores primários marinhos, as 

microalgas são fundamentais para a formação de quase todos os ecossistemas costeiros e 

oceânicos (LOURENÇO, 2006). 

 De acordo com LOURENÇO (2006) muito presentes em vários sistemas aquáticos 

as algas em sua grande maioria são fotossintetizantes e tem uma estrutura vegetativa 

conhecida como talo, onde a diferenciação celular é caracteristicamente pequena ou nula. 

O termo “alga” absolutamente desprovido de valor sistemático, pois representa 

organismos diferentes entre si quanto à origem, composição química e morfologia. 

Englobam seres celulares e unicelulares com costumes planctônicos e bentônicos. 

Provindo dessas características emana-se os termos microalgas (algas com dimensões 

microscópicas) e macroalgas (algas com dimensões macroscópicas).  

 As microalgas fazem parte do grupo dos fitoplânctons, efetivam várias funções 

ecológicas e processos biológicos essenciais, cada espécie responde de uma forma 

diferente com relação ao meio que está exposta, para expor as respostas das espécies se 

faz necessário a realização de experimentos controlados, onde cada cepa de espécie deve 

ser isolada das demais (LOURENÇO, 2006). As análises de experimentos têm como base 

o cultivo das microalgas, onde são mantidas vivas em condições artificiais, muitas vezes 

até para o aproveitamento da biomassa formada.  

 Há 140 anos é praticado o cultivo de microalgas. De acordo com LOURENÇO 

(2006) devemos designar o primeiro cultivo histórico de microalgas a Cohn (1850), 

porém por ele não ter isolado a espécie e nem ter feito um meio de cultivo próprio para a 

mesma, alguns autores o desconsideram como pioneiro no cultivo de microalgas. Nessa 
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linha de raciocínio vários autores atribuem a Faminntzin (1871) a láurea de ter sido o 

pioneiro dos estudos de cultivo com microalgas. Famintzin foi um brilhante fisiologista 

vegetal e realizou em seu laboratório alguns dos primeiros estudos sobre fisiologia de 

algas, descreveu os primeiros relatos sobre a importância de sais inorgânicos para o 

desenvolvimento de microalgas e o quão as plantas se parecem com as flores, informação 

de extrema relevância que influiu de forma decisiva a atitude dos pesquisadores pioneiros 

de cultivo de microalgas. Aproximadamente 20 anos mais tarde, o também fisiologista, 

Martinus Willem Beijerinck fez o isolamento de clorofíceas de água doce que pertenciam 

aos gêneros Chlorella e Scenedesmus (BEIJERINCK, 1890,1893 apud LOURENÇO, 

2006).  

 Segundo LOURENÇO (2006) um pesquisador chamado Klebs foi o primeiro a 

usar água destilada em cultivo de microalgas, ele utilizou de grandes esforços para 

conseguir obter cultivos puros, livres de bactérias, fazendo uso de zoósporos em meio 

sólido (ágar), porém não conseguiu cultivar culturas puras, mas conseguiu a façanha de 

isolar algas pela primeira vez utilizando a técnica do ágar. Aproximadamente na mesma 

época (1897) Tischutkin, na Bielo-Rússia, introduziu o ágar como agente de solidificação.  

 Lourenço (2006) cita em seu livro, que o desenvolvimento dos cultivos de 

microalgas foi realizado praticamente apenas na Europa no século XIX. O primeiro 

trabalho feito nos EUA sobre o cultivo de microalgas somente foi publicado no começo 

do século XX. O primeiro a provavelmente isolar uma alga incolor parecida com a 

Chlamydomonas e consolidar o cultivo das algas verdes Carteria, Chlamydomonas, 

Chlorogonium e Spondylomorum, fazendo uso da peptona e açucares como fonte 

orgânicas de nutrientes, foi o pesquisador Jacobsen em 1910.  

 Atualmente Ernst Georg Pringsheim é considero o pai dos cultivos de microalgas. 

Pringsheim em 1912 mostrou que o cloro de água de torneira era danoso para meios de 

culturas de algas de água doce, sendo recomendado o uso de água destilada. O mesmo 

em 1913 conseguiu obter cultivos livres de bactérias, com técnicas aplicáveis a quaisquer 

microalgas, em 1921 ele indicou o uso de pipetas capilares para isolar microalgas. O 

contínuo trabalho com isolamento de cepas fez com que Pringsheim retivesse um grande 

acervo de microalgas nas instituições onde atuava. Em 1929 ele já havia isolado várias 

centenas de cepas, as quais foram distribuídas posteriormente por três grandes coleções 

de microalgas em cultivo da Europa e uma dos Estados Unidos. (LOURENÇO, 2006) 

 Após as primeiras décadas de inicialização de estudos e desenvolvimento sobre o 

cultivo de microalgas, a gama de diversificação de conhecimento aumentou, dando 



21 
 

 
 

surgimento há ainda mais estudos na área. Observando o segundo período de 

desenvolvimento de pesquisas nesta área, dificulta destacar as contribuições individuais 

de cada pesquisador para o desenvolvimento de cultivo de microalgas, pois havia uma 

quantia muito maior de pesquisadores atuando nas pesquisas, com relação ao primeiro 

período (LOURENÇO, 2006). 

 O Brasil não fez parte do desenvolvimento fundamental dos cultivos de 

microalgas. O primeiro estudo realizado sobre o cultivo de microalgas no Brasil foi em 

1970 pelos pesquisadores Clóvis Teixeira e Armando A. Vieira na Universidade de São 

Paulo (USP), resultando no estudo de Teixeira e Vieira de 1976, sobre o cultivo da 

diatomácea Phaedactylum tricornutum. Em 1970 foi dado início a criação das primeiras 

coleções de microalgas marinhas em cultivo, foi organizado um laboratório na USP que 

abrigava várias dezenas de cepas. Em 1977 na Universidade Federal de São Carlos o 

professor Armando A. H. Vieira também inicializou o cultivo de microalgas e fundou um 

banco de microalgas de água doce. Porém somente a partir de 1980 esses cultivos 

começarem a se difundir no país, com a participação de universidade de vários estados e 

de vários pesquisadores (LOURENÇO, 2006). 

 Os cultivos das microalgas, segundo Lourenço (2006), são métodos que 

viabilizam o aproveitamento das microalgas pelo o homem. A aplicação mais usual de 

microalgas corresponde seu uso para a alimentação de animais e do homem. Outras 

aplicações atuais são: produção de cosméticos, uso como indicadores ambientais, 

extração de substâncias de importância farmacêuticas, a produção de substâncias úteis 

como corantes de alimentos e produtos industrializados. Grande parte dessas aplicações 

se fazem necessário um cultivo intenso, os quais representam um sistema biológico 

eficiente para a produção de matéria orgânica em sistemas abertos.   

 A produção de matéria orgânica eficiente permite práticas biotecnológicas, como 

a fermentação (produção de metano), bioconservação de energia solar (estocagem de 

energia) e o tratamento de águas residuais. Essas aplicações estão cada vez mais usuais, 

fazendo com que deixem de ser um setor meramente promissor e ocupando seu papel real 

na sociedade moderna. 

 Considerando que a produção de hidrogênio pode ser obtida, também, por meio 

de diferentes microrganismos, com reconhecimento de sua eficácia e por sua fonte ser 

inesgotável e um baixo custo de cultivo e produção (SHOW et al., 2011), não competindo 

com a agricultura, como ocorre com a produção de biocombustíveis (KRUSE & 

HANKAMER, 2010). A produção de hidrogênio através de organismos fotossintéticos 
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foi mencionada pela primeira vez em microalgas verdes por Gaffron & Rubin (1942). 

Mais tarde, em 1949, foi encontrada tal característica também nas bactérias por Gest e 

Kamen. Atualmente, grande variedade de microrganismos fotossintéticos e não 

fotossintéticos, tais como algas verdes unicelulares, cianobactérias, bactérias 

fotossintetizantes anoxigênicas, bactérias anaeróbias obrigatórias e bactérias fixadoras de 

nitrogênio estão em foco de pesquisas e são geneticamente modificadas com vista à 

produção de hidrogênio molecular (EROGLU & MELIS, 2011).   

 Segundo Andrade (2005) a investigação relacionada com a produção de 

hidrogênio vem sendo realizada em alguns grupos de microalgas, por exemplo, Nostoc e 

Chlamydomonas. As cianofíceas utilizam para o tal processo a enzima nitrogenase 

relacionada com a fixação de nitrogênio, ao passo que as algas verdes unicelulares 

recorrem a uma enzima relacionada com a fotossíntese, a [Fe] – hidrogenase. A escolha 

deste segundo grupo de organismos para este estudo prende-se ao fato de que, de acordo 

com a literatura, o mesmo apresenta maior eficiência na produção desse gás. 

 A alga Chlamydomonas reinhardtii segundo Proschold (2005), foi a primeira alga 

a ter seu genoma sequenciado, além de extensivos estudos sobre sua morfologia e 

fisiologia, sendo feitos há quase 70 anos, tendo sua descrição filogenética da seguinte 

forma, Reino Protista, Filo Chlorophyta, Classe Chlorophyceae, Ordem Volvocales, 

Família Chlamydomonadaceae, Gênero Chlamydomonas. 

 

Figura 3: Esquema da microalga Chlamydomonas reinhardtii. 
(Fonte: adaptado de www.microbe.com, acesso 22/03/2015) 

 

 

http://www.microbe.com/
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 Segundo Dangeard (1888) a espécie de água doce Chlamydomonas reinhardtii) 

tem forma oval com cerca de 10 µm de comprimento e 3 µm de largura, dois flagelos na 

região anterior, com funções de locomoção e de reprodução, com cerca de 1,5 a 2 vezes 

o tamanho da célula, núcleo haploide com 17 cromossomos junto ao cloroplasto em forma 

de “U”, estigma, pigmento vermelho sensível à luz responsável pela fotossíntese e 

pirenóide para armazenamento de amido com localização posterior, como pode ser 

observado da Figura 3. 

 A adaptabilidade relativa e rápido tempo de propagação fez Chlamydomonas um 

importante modelo para a pesquisa biológica, de modo que ao longo dos anos, seus 

estudos proporcionaram contribuições para importantes pesquisas no domínio da 

fotossíntese e da biologia molecular. Além disso, por se tratar de um ser que reúne 

características vegetais e animais, a análise da sequência, de cerca de 120 milhões de 

pares de bases do DNA, revelou aproximadamente 15.000 genes, 120 megabases com 

genoma altamente rico em G e C (64%), tem densidades aproximadamente uniformes de 

genes, sequência simples repete, e elementos transponíveis, apenas 1,5% dos íntrons são 

curtos. 

 Para Merchant et al., (2007), Chlamydomonas reinhardtii é a única clorofícea 

altamente adaptável, pois vive em muitos ambientes diferentes em todo o mundo. São 

células haploides e tem a habilidade de se desenvolver em meio de cultura composto 

somente por sais minerais, e quando exposta a luz faz a fotossíntese para produzir energia 

e compostos orgânicos, também podendo sobreviver em escuridão total por determinados 

períodos, se o meio de cultura for composto por acetato como fonte de carbono. Essa 

microalga possui um ciclo de vida rápido, tem facilidade de ser manipulada por técnicas 

microbiológicas básicas, sem risco de patogenia, pois é um organismo não patogênico e 

pode ser conservada por longos períodos em azoto líquido.   

 O gênero Chlamydomonas é um dos mais bem representados na divisão das 

Clorófitas, tendo mais de 600 espécies identificadas, com distribuição geográfica 

cosmopolita, tendo sido isoladas espécies de água doce, gelo, água salgada e solo 

(PRÖSCHOLD et al., 2001).  

 Chlamydomonas reinhardtii é considerada um organismo modelo para 

investigações científicas devido às suas características de crescimento e pelo fato de que 

tanto o seu genoma nuclear (MERCHANT et al., 2007), mitocondrial (VAHRENHOLZ 

et al., 1993; FIGUEROA-MARTÍNEZ et al., 2008) como o do cloroplasto (MAUL et al., 

2002) ser conhecido. Além disso, os DNA mitocondrial e nuclear são transformáveis, 
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permitindo modificações genéticas para a obtenção de novas linhagens, para tanto, 

existem diversos protocolos com inovadoras metodologias (REDDING & COLE, 2008).  

 Essa microalga fotossintética possui uma complexidade metabólica que lhe 

permite a adaptação às condições de hipóxia e anóxia, seja em nível de respiração aeróbia, 

seja em nível de variados mecanismos fermentativos, os quais possibilitam a acumulação 

de ácidos orgânicos (ácido acético e fórmico, por exemplo), etanol, dióxido de carbono e 

hidrogênio (TIMMINS et al., 2009). Tais características são essenciais para avanços 

quanto à produção de H2 e fazem com que Chlamydomonas reinhardtii seja considerada 

um dos mais eficientes organismos fotossintéticos produtores dessa molécula (KRUSE & 

HANKAMER, 2010).     

 Apesar de existirem poucos estudos envolvendo Chlamydomonas e produção de 

hidrogênio, em grande parte dos estudos observados a Chlamydomonas reinhardtii foi 

considerada um dos melhores organismos fotossintéticos produtores de hidrogênio.  

 Em Portugal na cidade de Lisboa no ano de 2011 Teresa Maria da Silva Pinto,  no 

Instituto Superior  de Agronomia na Universidade Técnica de Lisboa, se aprofundou em 

otimizar a produção de hidrogênio por microalgas aproveitando a existência da mutante 

de rubisco (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase-oxigenase) em Chlamydomonas, foram 

utilizadas três mutantes em que os resíduos de tirosina foram substituídos por de alanina 

da alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii, e as cultivou em dois meios de cultura, 

com e sem enxofre para produção de hidrogênio. De modo geral o meio sem enxofre 

mostrou ser mais adequado para a produção de hidrogênio.  

 Melis e colaboradores (2000) utilizando a Chlamydomonas como fonte de 

produção de hidrogênio, relata que a microalga faz uso da hidrogenase para dissociar o 

hidrogênio do oxigênio presente na água e obter energia, esse mecanismo é uma 

alternativa da qual a microalga possui para não morrer, pois ela começa a produzir 

hidrogênio quando lhe falta alguns componentes minerais no meio de cultura. Os autores 

utilizam a metodologia da privação de enxofre do meio de cultivo para a produção de 

hidrogênio pela microalga, primeiramente o cultivo foi realizado fazendo com que as 

algas utilizassem a luz solar para o processo de fotossíntese até alcançarem uma densidade 

em torno de 3 a 6 milhões de células por ml de cultura, em seguida ocorre a privação de 

enxofre no meio de crescimento, e em torno de 20 horas para as microalgas começaram 

a produzir hidrogênio.    

 Galatro & Verruschi (2012) observando a necessidade de fontes de energias 

renováveis, fizeram uso da sinergia da engenharia de reação, integração térmica através 
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de um software de simulação integrando os módulos para obter um design sustentável, 

ambientalmente amigável e eficiente. Fazendo o uso do software ProII, foi desenvolvido 

um modelo de simulação da produção de hidrogênio a partir da biomassa de microalga. 

Sabendo-se que as algas são ricas em hidratos de carbono, os açucares podem ser obtidos 

por hidrólise e depois fermentados para produzir bioetanol que é convertido em 

hidrogênio por reforma catalítica. A simulação de Galatro & Verruschi (2012) foi 

estruturada em três unidades: a primeira unidade da reação foi a hidrólise enzimática de 

microalgas, com base na hidrolise enzimática da Chloroccum sp.; a segunda unidade é a 

fermentação do bioetanol que é levada a um reator de conversão com uma sub-rotina 

FORTRAN complementar e a terceira unidade que inclui a reforma do etanol através de 

um catalisador de Ni. Esse software permite aos pesquisadores simularem diferentes 

processos, e opções de integração energética podendo acelerar resultados de pesquisas de 

produção de hidrogênio por algas.  

 Ghirardi et al., (2001) fizeram uma fotoprodução contínua de grandes volumes de 

H2, utilizando a atividade de regulação da própria evolução de O2 em células de algas. 

Isso foi conseguido através da redução a exposição temporária de enxofre na célula. 

Através do seu estudo os autores concluiram que as taxas de produção de hidrogênio não 

são limitadas pelo nível de atividade da enzima nem pela capacidade residual das células 

de algas para extrair redutores de água, mas estão diretamente relacionados com a taxa de 

estado estacionário do transporte de elétrons na fotossíntese, relataram também, que a 

sincronização das culturas período com luz e um período no escuro, resulta em uma 

produção mais elevada de H2; e a depleção de enxofre rigorosa e a readição controlada de 

enxofre pode aumentar a quantidade total de H2 produzido, aumentar a taxa específica de 

produção de H2, e encurtar a transição do aeróbico para a fase anaeróbia. 

 De acordo com o encontrado na literatura, observa-se que s microalgas tem um 

papel importante nos processos relacionados a produção de hidrogênio, sendo que 

qualquer modificação na sua expressão, condições de cultivo e propriedades pode afetar 

várias vias metabólicas simultaneamente e consequentemente a produção de H2. Surge 

desta forma a necessidade de estudos para aprofundar os conhecimentos relacionados 

com o metabolismo C. reinhardtii e suas variações genéticas, para possibilitar produções 

significativas de hidrogênio e a sua produção a nível industrial. O cultivo com as 

microalgas verdes podem produzir  um máximo de 10 mol (20g) por m2 de área de cultura 

de hidrogênio por dia, se houvesse o mesmo rendimento em uma grande quantidade de 
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cultura, se constituiria em um método viável e rentável de produção de hidrogênio 

renovável (MELIS et al., 2000).    

 É concreto que a bioprodução de hidrogênio tem grande potencial, podendo ser 

uma alternativa sustentável na maioria dos processos, não gerando poluentes quanto os 

combustíveis fósseis. Vários organismos possuem a capacidade de produzir H2 por meio 

de processos variados, como fotossintéticos, fermentativos e híbridos.  

 A enzima responsável para catalisar a produção de hidrogênio na C. reinhardtii é 

a hidrogenase, ela faz parte da reação reversível que uni os prótons livres (H+) com os 

elétrons advindos da ferredoxina reduzida para gerar H2 (hidrogênio molecular). A 

hidrogenase da microalga C.reinhardtii de acordo com seu íon metálico existente no 

centro ativo é a [FeFe]-hidrogenases. (VIGNAIS et al., 2001) 

 Dentre as possíveis vias de produção de hidrogênio pela C.reinhardtii, a 

biofotólise direta, se inicia na oxidação da água através da ação do fossistema II que dá 

origem a os prótons (H+), elétrons (e-) e oxigênio (O2). Os elétrons são transferidos para 

o fotossistema I que serão utilizados para a redução da ferredoxina, e então a ferredoxina 

irá transferir os elétrons (e-) para a hidrogenase para que a mesma combine os elétrons 

(e- ) com os prótons (H+) e forme H2 (OLIVEIRA, 2013). 

 A biofotólise indireta utiliza o catabolismo dos hidratos de carbono, e precisa da 

participação da NADP-plastoquinona oxidoredutase, e do fotossistema I para o transporte 

de elétrons. Posteriormente os elétrons serão os responsáveis pela redução da ferredoxina. 

A ferredoxina irá transferir os elétrons (e-) para a hidrogenase para que a mesma combine 

os elétrons (e-) com os prótons (H+) e forme H2 (ESQUIVEL et al., 2011). 

 A terceira e última via é a fermentativa, é iniciada produção de hidrogênio pela 

enzima piruvato ferredoxina oxidoredutase que utiliza o piruvato como substrato 

formando a acetil-coenzima (acetil-CoA) e o dióxido de carbono (CO2). A ferredoxina 

oxidoredutase, ao ficar no seu estado reduzido, reduz a ferredonxina. E então, a 

ferredoxina reduzida doará elétrons para a hidrogenase, que combinará os elétrons (e-) 

com os prótons (H+) para formar o H2 (SILVA PINTO, 2011). Mesmo em pequenas 

quantidades de oxigênio as atividades catalíticas das [FeFe]-hidrogenases são inibidas, 

isto porquê as mesmas são sensíveis ao oxigênio. Isto explica porque as culturas de 

C.reinhardtii devem ser feitas em condições de anaerobiose. Diante desse fato a atividade 

da hidrogenase e o funcionamento pleno do fotossistema II não poderão acontecer 

simultaneamente nas células. (MARLIN-NAVARRO et al., 2010). 
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 Outro fator de grande relevância para bioprodução de hidrogênio por meio da 

C.reinhardtii é a energia luminosa. A formação do hidrogênio apenas é possível à luz se 

o oxigênio, que é constantemente liberado pela fotossíntese, for sendo consumido antes 

de inibir a atividade catalítica da hidrogenase. (Ghirardi et al., 1997). Esse problema de 

inibição de produção por causa do oxigênio, foi resolvido tirando o enxofre do meio de 

cultura da microalga, porque a ausência de enxofre diminui a taxa fotossintética, porque 

o turnover da proteína D1 do fotossistema II (PSII) não acontece, por causa que os níveis 

desta enzima diminuem de forma drástica. Fazendo com que o ciclo de Calvin não 

consuma elétrons e via da hidrogenase já ativada, tornando-se assim uma consumidora 

alternativa dos elétrons advindos da cadeia transportadora de elétrons, como mostrado na 

Figura 4. 

 A produção de hidrogênio por esta microalga necessita que os elétrons 

provenientes da cadeia transportadora de elétrons sejam aceitos, por via de uma 

ferredoxina (Fd), pelas hidrogenasses. Contudo, o ciclo de Calvin é o maior competidor 

por este poder redutor sendo a rubisco (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase-oxigenase) 

uma das enzimas chave deste ciclo. 

 

Figura 4: Cadeia transportadora de elétrons de uma cultura de C.reinhardtii em meio de 

crescimento com enxofre (a) e em meio de crescimento sem enxofre onde ocorre inibição do 

fotossistema II (PSII) (b). ADP – adenosina difosfato; ATP – adenosina trifosfato; ATPase – 

ATP sintetase; Cytb6f – complexo citocromo b6; Fdx – ferrodoxina; FNR – nicotinamida 

adenina dinucleotido (fosfato); NDH – NAD(P)H desidrogenase plastídica; PC – plastocianina; 

Pi – grupo fosfato; Pq – plastoquinona; PSI/PSII – fotossistema I e II; PTOX – oxidase 

plastidial. 

(Fonte: Adaptado de SILVA PINTO, 2011) 
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3.6 Combustível 

 

 

 Desde o século XVIII, revolução industrial, a oferta e demanda por energia alterou 

absurdamente o modo de produção e consumo no mundo. O desenvolvimento dos países 

depende diretamente de energia, podendo ser notado que o consumo de energia per capita 

dos países está diretamente ligado ao índice de desenvolvimento humano dos mesmos 

(SILVA PINTO, 2011). 

 O pioneiro da revolução industrial foi o carvão mineral, abrindo espaço para o 

petróleo só em meados do século XX. Atualmente, os combustíveis fósseis são a base da 

matriz energética mundial tendo seu consumo crescendo mais a cada dia, perdurando o 

carvão mineral como personagem principal, subsequentemente o gás natural, e o petróleo 

(VILELLA, 2014). 

 Os combustíveis fósseis são uma fonte de energia esgotáveis, além de serem 

grandes responsáveis pela emissão de gases que colaboram com o efeito estufa, como o 

dióxido de carbono (CO2). Notavelmente os combustíveis fósseis trouxeram vários 

benefícios e mudanças positivas, colaborando para o desenvolvimento econômico 

mundial, porém efeitos colaterais acompanharam este desenvolvimento trazendo também 

várias preocupações ambientais para as presentes e futuras gerações. Sem falar do caso 

emblemático de dependência econômica nacional que temos com relação ao petróleo nos 

expondo a fragilidades econômicas desde meados dos anos 70. Tendo em vista essa 

dependência, os olhares estão se voltando para fontes de energias renováveis, para se 

obter também mais segurança energética.  

 Diante ao atual cenário de preocupação ambiental, principalmente com as 

emissões principalmente de CO2, se faz necessária a alteração da matriz energética 

mundial, que atualmente se baseia em combustíveis fosseis, grandes produtores de gases 

tóxicos e poluentes como COx, NOx, SOx, CxHx, o futuro dos métodos de produção de 

energia caminha, para uma reduzida ou a não emissão dos gases geradores do efeito 

estufa.  

 Neste panorama a produção de energia utilizando hidrogênio, que embora não 

esteja disponível de forma livre havendo a necessidade de extração e purificação, se 

mostra muito promissora. Segundo SANTOS & SANTOS (2005) a combustão do 

Hidrogênio gera 119,98 MJ/kg de energia enquanto que a gasolina gera aproximadamente 
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43,2 MJ/kg, este sendo mais um indicativo para o investimento em tecnologia para o uso 

do hidrogênio, porém há gargalos tecnológicos como a necessidade de alta pureza do 

produto, e dificuldade nas tecnologias necessárias para o seu  armazenamento e 

transporte, além disso vale lembrar que o hidrogênio é um importante  vetor para o 

armazenamento de energia, quando esta não está sendo utilizada no momento, a exemplo 

da energia vertida turbinada em usinas hidroelétricas. A Tabela 4 apresenta a diferença 

do poder calorífico de alguns combustíveis, destacando o hidrogênio como o combustível 

de maior poder calorifico dentre os citados.   

 

 

Tabela 4 – Poder calorífico de diferentes combustíveis 

Combustível Valor do Poder Calorífico 

Superior (a 25°C e 1 atm.) 

Valor do poder calorífico 

Inferior (a 25°C e 1 atm.) 

Hidrogênio 0,142 MJ/kg 0,12 MJ/kg 

Metano 0,056 MJ/kg 0,05 MJ/kg 

Propano 0,05 MJ/kg 0,046 MJ/kg 

Gasolina 0,048 MJ/kg 0,045 MJ/kg 

Gasóleo 0,045 MJ/kg 0,043 MJ/kg 

Metanol 0,02 MJ/kg 0,018 MJ/kg 

Fonte: SANTOS & SANTOS (2005). 
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CAPÍTULO 4 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material Vegetal 

 

 

 O experimento foi realizado no laboratório da UNIOESTE campus de Toledo, e 

também no laboratório do DEQ (Departamento de Engenharia Química) da UEM. Foram 

utilizadas quatro cepas de Chlamydomonas reinhardtii sendo duas selvagens 

denominadas de CC-124, CC-125, e duas mutantes CC-602, CC-1032, no estudo. As 

cepas foram adquiridas da Universidade de Minnesota do Centro de Recurso de 

Chlamydomonas. Estas algas são usadas em muitos laboratórios como ferramentas de 

pesquisas para biologia celular e genética.  

 As cepas CC-124 e CC-125 são a básico selvagem mt+[137c], identificada no 

laboratório BoyntonGillham, Universidade de Duke, Carolina do Norte, Estados Unidos, 

são cepas selvagens básicas, isolada em 1945, que carregam as mutações nit1 e nit2, que 

lhes conferem a incapacidade de desenvolvimento em meio contendo nitrato como fonte 

de nitrogênio. A cepa CC-124 transporta o alelo agg1* para a agregação fototáxico em 

contraste com CC-125 que tem a agg1+ alelo neste locus. Tais cepas servem como 

organismos modelos para a manipulação genética, sendo bases para diversas variantes 

mutantes, como as descritas a seguir.  

 A cepa CC-602 (CC-602 pf1 mt-) foi descrita em 1978 por Ursula Goodenough, 

Universidade Harvard, Estados Unidos. Apresenta mobilidade prejudicada, devido ao 

gene pf1 mutante, um dos poucos marcadores genéticos em articulação ao grupo V. 

 

_______________________________ 

agg1+:  células mostram forte fototaxia negativo, e formam um sedimento concetrado na parte inferior de 

uma cultura líquida em sobrecarga de luz..As culturas CC-602 e CC-1032 são mais utilizadas em 
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laboratório de forma combinadas para demonstrar a complementação de mutações flagelares em zigotos 

recém-formados.  

 

 A cepa CC-1032 foi caracterizada por David Sorte, Universidade Rockefeller, 

Estados Unidos em 1980, é uma cepa com mobilidade prejudicada devido à mutação 

PF14 e é uma cepa derivada da estirpe pf14.5D+. 

 Ao receber as cepas, as repicagens foram realizadas utilizando um meio completo 

(com enxofre) e o mesmo foi composto por três soluções diferentes: solução de sais (TAP 

salts), solução de fosfato (phosphate solution) e solução de elementos traço (Hunter’s 

trace elements). A composição das soluções estoque são apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Reagentes utilizados para a produção do meio de cultivo com enxofre (solução 

estoque):. 

Nutrientes Quantidade (g/L) 

Solução de Sais 

NH4Cl 15,0 g 

MgSO4 7H2O 4,00 g 

CaCl2 2H2O 2,00 g 

Água destilada 1 litro 

Solução de Fosfatos 

K2HPO4 288 g 

KH2PO4 144 g 

Água destilada 1 litro 

Solução Elemento Traço 

EDTA 50 g 

ZnSO4  7H2O 22 g 

H3BO3 11,4 g 

MnCl2 4H2O 5,06 g 

CuSO4 5H2O 1,57 g  

(NH4)6Mo7O24 4H2O 1,10 g 

Água destilada 1 litro 

  

 

 Para cada 500 ml de meio de cultura completo (com enxofre) utilizou-se a seguinte 

quantidades de solução estoque:  

 0,5 ml de solução de sais (TAP Solution); 

 0,5 ml de solução de fosfato (Phosphate Solution); 
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 1 ml de solução de elementos traço (Hunter’s trace elements). 

 

 Além do meio completo para meio de crescimento para cultivo, foi utilizado o 

meio de cultura sem o elemento enxofre para produção de hidrogênio. Sendo feitas mais 

três soluções estoque para esse meio sem enxofre (Tabela 6): 

 

Tabela 6 – Reagentes utilizados para a produção de um litro de meio de cultivo sem enxofre 

(solução estoque): 

Nutriente Quantidade (g/L) 

Solução de Sais  

NH4Cl 15,0 g 

MgCl2 6H2O 4,00 g 

CaCl2 2H2O 2,00 g 

Água destilada 1 litro 

Solução de Fosfatos 

K2HPO4 288 g 

KH2PO4 144 g 

Água destilada 1 litro 

Solução Elemento Traço 

EDTA 50 g 

ZnCl2 7H2O 22 g 

H3BO3 11,4 g 

MnCl2 4H2O 5,06 g 

CuCl2 2H2O 1,57 g  

(NH4)6Mo7O24 4H2O 1,10 g 

FeCl3  6H2O 4,99 g 

Água destilada 1 litro 

 

 

 Para cada 500 ml de meio de cultura sem enxofre utilizou-se a seguinte 

quantidades de soluções:  

 0,5 ml de solução de sais (TAP Solution); 

 0,5 ml de solução de fosfato (Phosphate Solution); 

 1 ml de solução de elementos traço (Hunter’s trace elements). 

 

 As repicagens das culturas foram feitas em capela de exaustão de gases. Para 

manutenção das culturas, eram feitas repicagens duas vezes ao mês, para garantir um 

“stock” das culturas.  
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Figura 5: Cultivo de microalgas. 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

4.2 Curva de crescimento 

  

 O aumento da densidade celular nos cultivos foi monitorado pela concentração 

celular, através do processo de contagem de células em câmeras de Neubauer. Para cada 

cepa foram feitos, três meios de culturas de 500 ml com enxofre, e três meios de cultura 

de 500 ml sem enxofre. O crescimento foi acompanhado durante 10 dias. As leituras 

foram realizadas em um hemocitômetro (Câmara de Neubauer, LO-Laboroptik) com o 

auxílio de um microscópio biológico binocular de iluminação de LED com a ampliação 

de 100 vezes (Figura 6 e 7).  

 

 

 

Figura 6: Câmara de Neubauer, LO-Laboroptik 
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(Fonte: Próprio autor) 

 
Figura 7: Microscópio biológico binocular. 

(Fonte: Próprio Autor) 

 

 

 No hemocitómetro há uma impressão quadriculada 4x4 de 0,0025mm2 com uma 

profundidade de 0,100mm. A contagem da célula pode ser resumida desta forma: 

Concentração de células = número de células contadas x 104 m.  

 Os dados coletados durante a análise de contagem serviram para dar origem a 

curva de crescimento da C.reinhardtii, e através dessa curva de crescimento foi possível 

descobrir qual era o pico de reprodução das mesmas, diante disso informando 

indiretamente quais períodos eram propícios para analisar a produção de hidrogênio.   

 

 

4.3 Crescimento de Culturas para a Produção de Hidrogênio e Captura das 

Alíquotas  

 

 

 As culturas inoculadas foram repicadas em laboratório devidamente esterilizado 

sob luz UV. Para evitar contaminação foi utilizado um bico de Bunsen para esterilizar a 

pinça usada no manuseio das cepas, em seguida as cepas foram transferidas para os meios 
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líquidos sendo preparado um Erlenmeyer de meio para cada cepa. As culturas em meio 

líquido foram dispostas para crescimento em meio com enxofre dentro de Erlenmeyer, 

sob iluminação artificial por duas lâmpadas fluorescentes de 20W, à temperatura  entre 

23 e 30 ºC e fotoperíodo de 12 horas, até ser atingida a fase estacionária (cerca de cinco 

dias), sendo este o período em que a densidade de células atingiu o valor de 106 ou 5x106 

células por ml,  momento em que a fotossíntese estará, provavelmente inibida por algum 

fator, como por exemplo, por autossombreamento.  Ao oitavo dia foi efetuada a 

concentração das células em centrífuga de bancada (Centrífuga Excelsa II – Mod. 206BL) 

a 500 x g.  

 
Figura 8: Centrífuga Excelsa II – Mod. 206BL 

(Fonte: Próprio autor) 

 



36 
 

 
 

Figura 9: Tubos de ensaio à vácuo vedado com septo siliconizado. 

(Fonte: Próprio autor) 
 

 

Como pode ser observado no fluxograma a Figura 10, as concentrações das células 

foram feitas a partir da centrifugação de dez minutos de 240 ml de meio de cultivo com 

enxofre de cada cepa, sendo 6 frascos com 40ml cada, descartando o sobrenadante. Ao 

retirar o sobrenadante os frascos foram completados com 5 ml de meio acetato isento de 

enxofre, posteriormente injetado por meio de seringa em tubos de ensaio a vácuo vedado 

com septo siliconizado, evitando qualquer possibilidade de contato entre gases internos e 

externos aos tubos. Foram feitas 6 culturas de cada cepa para a produção de H2, sendo 

três para ser analisadas em 48 horas, e 3 para serem analisadas em 72 horas.  Essas 

culturas foram condicionadas em local totalmente escuro, ou seja, na ausência de luz 

durante 12 horas.  

 Passado esse período de 12 horas, necessário para garantir que a produção de O2 

estava drasticamente reduzida e inferior à taxa de respiração, iniciou-se o fornecimento 

de iluminação artificial para as culturas, sendo a iluminação feita a partir de um 

fotoperíodo de 12 horas. Após 36 horas de início do fornecimento de luz foram retirados 

os meios de cultivos de 48 horas para executar a primeira extração da alíquota gasosa 

interna dos tubos para posterior realizar as análises cromatográficas do H2 produzido. 

Após 24 horas, foram feitas as extrações de alíquotas de 72 horas, para também ser 

analisada a cromatografia gasosa da produção de H2.  
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Figura 10: Fluxograma de metodologia de crescimento de culturas para a produção de 

hidrogênio e captura das alíquotas. 

(Fonte: Próprio autor) 
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Figura 11: Dois grupos de amostra sub luz, sendo um grupo para retirada em 48 horas e o outro 

em 72 horas. 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

 A captura mencionada será realizada por meio de uma ampola de 37ml que 

capturava o gás do tubo à vácuo, para posterior análise cromatográfica (cromatografia de 

fase gasosa, GC – Gas Chromatography).  

  

 

4.4 Mensuração do Teor de Hidrogênio em Fase Gasosa 

 

 

 A mensuração do teor de hidrogênio produzido pelas culturas de C. reinhardtii 

será realizada no Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual de Maringá, 

UEM. Para as análises, o método laboratorial utilizado será a cromatografia de fase gasosa 

(GC – Gas Chromatography). A GC permite separar componentes de uma mistura em 

componentes individualizados.  
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Figura 12: Cromatógrafo do Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual de 

Maringá,  

(Fonte: Próprio autor)  

 

 

 Cada amostra a ser analisada, isto é, cada alíquota individual de 5 mL extraída da 

cultura suspensa em meio acetato livre de enxofre (cultura para produção de H2) 

utilizando uma ampola de 37ml será injetado o gás para o interior do cromatógrafo e 

adicionada ao gás de arraste (fase móvel), que a transportará através da fase estacionária 

(coluna cromatográfica). Os constituintes da amostra serão distribuídos entre as duas 

fases e como a capacidade de adsorção e a solubilização dos componentes da amostra 

serão diferentes, o tempo que levará para percorrer a coluna será também distinto (ROOD, 

1995).  
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Figura 13: Ampola de 37 ml com kit de transferência composto de três ferramentas em aço 

inox: extrator (sacador), sonda (ou guia), e tubo de transferência (ou agulha). 

(Fonte: Próprio autor) 

 

 

 No final da coluna cromatográfica há um detector conectado a um computador, 

cujo software indica a saída de cada um dos componentes. Quando um determinado soluto 

passa por esse detector será emitido um sinal elétrico proporcional à concentração do 

soluto ou à sua quantidade no gás de arraste, nesse caso, os gases a serem detectados serão 

o H2, O2, N2, CO2, assim como a figura abaixo demonstra.  

 

 
Figura 14: Análise feita por cromatógrafo gasoso da produção de gases das 1032-2 de 72 horas. 

(Fonte: Próprio autor) 
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 A escolha do gás de arraste é decisiva para aumentar a eficiência da separação e 

quantificação dos elementos de uma mistura. Segundo ROOD (1995) existem vários 

gases passíveis de serem utilizados nesta técnica, sendo eles o hidrogênio, o hélio, o 

argônio e o nitrogênio, por exemplo. O gás de arraste deve ser inerte e puro, ou seja, não 

deve interagir nem com a amostra nem com a fase estacionária, limitando-se a arrastar a 

amostra pela coluna. Nesse trabalho será utilizado o argônio, visto que o hidrogênio, gás 

de arraste mais comum, será o composto a ser analisado. Por esse motivo, no 

cromatógrafo a gás acoplado ao detector de massa, o gás de arraste será o argônio. 

 

 

3.7 Análise estatística  

 

 

Os dados obtidos serão lançados no programa Statisti 7.0, sendo apresentados os 

valores referentes à média e ao desvio padrão. Os dados analisados pelo programa serão 

de comparativo relacionado aos gases produzidos pelas cepas à produção de H2, 

aceitando-se que as diferenças serão significativas quando p < 0,05.   
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Crescimento das culturas  

 

  

 Foram cultivadas as cepas em meio sem e com enxofre, esses meios foram 

expostos constantemente a luz, e a um ambiente com temperatura ambiente que variaram 

de 23°C a 30°C. O crescimento das diferentes cepas de mutantes foram acompanhados 

ao longo de 10 dias. As Figuras 15 e 16 abaixo apresentam os dados obtidos.  

 

Figura 15: Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo com enxofre. 
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Figura 16: Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo sem enxofre. 

 

 

  Comparando a curva de crescimento de todas as mutantes foi possível analisar 

que, como vários micro-organismos, possuem quarto fases diferentes: a fase lag, a fase 

exponencial, e fase estacionária, e a fase de declínio ou morte.  

  Essas quatro fases são presentes tanto no meio de crescimento com enxofre, 

quanto no meio de crescimento sem enxofre, e nos dois meios a fase lag foi vista entre as 

0 e as 24 horas, sendo observado também que a fase exponencial se prorrogou até as 72 

horas.  

  As cepas que estavam sendo cultivadas no meio sem enxofre após 72 horas 

entraram na fase de declínio, já as que estavam sendo cultivadas no meio com enxofre 

mantiveram-se em fase estacionário ou ainda continuaram na fase de crescimento. Em 72 

horas (3 dias) é o pico de reprodução das microalgas, consequentemente o pico de 

produção do hidrogênio. 

  Soares et al., (2014) utilizando a cepa CC-124 realizou um estudo de determinação 

da curva de crescimento e investigação da concentração celular da alga verde 

Chlamydomonas reinhardtii utilizada na síntese de biocombustíveis, comprovaram que o 

aumento da concentração de inóculo favorece a produção de hidrogênio (Tabela 7), para 

uma concentração celular de 0,05g/L houve um crescimento celular de 14%, 

apresentando um desvio padrão entre a amostra de 0,003 g/L. Para uma concentração de 
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10 g/L aconteceu uma redução da ordem de 14,1% na concentração final das células, mas 

a produtividade de hidrogênio atingiu 0,060 µmol/L dia. Para uma concentração celular 

de 0,20 g/L o crescimento celular final foi superior a 48,45% do inicial, sendo observada 

uma produtividade de hidrogênio de até 0,470 µmol/L dia.  

 

Tabela 7: Produção de biocombustíveis a partir da variação da concentração celular inicial 

de inoculo em meio TAP isento de enxofre. 

 

 

 

 

 

 

 
Onde (1) concentração de inoculo e (2) concentração celular final (g/L), (3) produtividade de H2 

(µmol/L) e (4) concentração de etanol (mmol/L). 

Fonte: SOARES et al., (2014). 

 

 

A Figura 16, que representa a curva de crescimento das cepas em meio sem 

enxofre deste presente estudo e a Figura 19 confirma o resultado que Soares et al., (2014) 

apresentou no seu estudo. Observa-se na Figura 16 que a cepa que apresentou maior 

crescimento celular foi a CC-124, sendo a mesma cepa que apresentou a maior produção 

de hidrogênio como pode ser observado na Figura 19 no item 5.3 deste capítulo.  

 

 

5.2 Mensuração da quantidade de oxigênio no gás do meio de cultura das cepas de 

Chlamydomonas com relação a produção de hidrogênio  

 

 

 Fazendo uso do aparelho de cromatografia gasosa, foi aferido a quantidade de 

oxigênio gasoso existente dentro do tubo onde as amostras de mutantes estavam sendo 

cultivadas. A liberação de teor de oxigênio está diretamente correlacionada a produção 

de hidrogênio, portanto as mutantes de Chlamydomonas que liberarem menor quantidade 

de oxigênio durante a fotossíntese estarão mais propensas a uma eficácia maior na 

produção de hidrogênio, visto que o oxigênio coibi a produção de hidrogênio.  

(1) (2) (3) (4) 

0,05 0,057 0 418,1 

0,1 0,086 0,06 - 

0,2 0,297 0,47 - 
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 Esta correlação inversamente proporcional entre o oxigênio e o hidrogênio 

consegue ser facilmente visualizada nas imagens das amostras de 72 horas de cultivo da 

CC-1032 e CC-125. 

 

 

Figura 17: Análise de gases da amostra CC- 1032 72 horas feitas a partir de um cromatógrafo 

gasoso. 

(Fonte: Próprio Autor) 

 

 

Figura 18: Análise de gases da amostra CC- 125 72 horas feitas a partir de um cromatógrafo 

gasoso. 

(Fonte: Próprio Autor) 
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5.3  Análise dos gases produzidos no meio de cultivo  

 

 

De forma geral as algas CC-602 e CC-1032 produziram as menores quantidades de 

H2. As algas mais promissoras para a produção de H2 foram CC-124 e CC-125, sendo que 

os maiores valores foram observados para a alga CC-124 em 72 horas, conforme Figura 

19.  

 

 

Figura 19: Produção de hidrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo sem enxofre 

de 48 e 72 horas. 

 

 

Tamburic et al., (2010), observou em seus estudos que durante a privação de S, na 

sua cultura em condições anaeróbicas, a produção de hidrogênio foi alcançada em cerca 

de 42 horas de cultivo e foi mantida durante cinco dias. O rendimento total de hidrogênio 

foi de 0,2 ml/l. 

 A alga CC-125 não apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

entre os tempos de 48 e 72 horas, já para a alga CC-124 o tempo foi um fator importante 

revelando que o cultivo de 72 horas diferiu estatisticamente do cultivo de 48 horas.  
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 Segundo Nguyen et al., (2007) fazendo uso da cepa CC-124 para analisar a 

bioprodução de hidrogênio em meio completo (com enxofre) e meio sem enxofre, nas 

culturas sem enxofre, porém em condições de cultivo diferentes das apresentadas nesse 

trabalho, os autores colheram amostras de seis em seis horas e observaram que o tempo 

de cultivo influenciava na absorção de oxigênio e na produção do hidrogênio. 

 

Figura 20: Produção de dióxido de carbono a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo sem 

enxofre de 48 e 72 horas. 

 

Com relação a produção de CO2 (Figura 20), a produção das cepas de 48 horas a 

cepa que apresentou maior produção de CO2 foi a CC-124, enquanto as cepas CC-602 e 

CC-1032 não estavam apresentando diferenças estatísticas. Porém na análise de 72 horas 

houve diferença significativa entre as cepas, sendo que a alga CC-1032 foi a cepa 

produziu a maior concentração de CO2. O cultivo com a cepa CC-602 não apresentou 

diferença significativa ao nível de 5%. No entanto observa-se uma tendência de uma 

maior produção de CO2 nas os cultivos com as cepas CC-124 e CC-125. 

De acordo com a Figura 21, observa-se que a alga CC-124, tanto no cultivo de 48 

horas quanto no cultivo de 72 horas diferiu-se de forma menos quantitativa das outras 

microalgas na produção de N2. No entanto a microalga CC-125 apresentou diferença 

quantitativa superior no tempo de 72 horas quando comprada a ela mesma no tempo de 

48 horas. Já a microalga CC-1032 apresentou um pequeno declínio na produção de N2 

após 72 horas. 
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Figura 21: Produção de nitrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo sem enxofre 

de 48 e 72 horas. 

 

 

 Melis et al., (2000), no Laboratório Nacional de Energia Renovável do Estados 

Unidos, desenvolveu uma pesquisa com C.reinhardtii cultivadas em meio de culturas 

livres de S. Foram feitos cultivos de 1 litro em frascos selados por 42 horas com 

iluminação contínua com uma densidade celular de aproximadamente de 6 3 106 células/ 

mL. Quando a taxa de evolução do oxigênio fotossintético foi determinada como sendo 

igual ou menor do que a taxa de respiração, a aditividade de evolução de hidrogênio foi 

mensurada com eletrodos do tipo Clark. Apesar de os dados da medição não terem sido 

mencionados no artigo, foi apresentado o resultado que a privação de S não exerce efeitos 

negativos sob a indução da hidrogenase reversível. A análise de cromatografia gasosa 

revelou que a composição dos gases, no espaço superior do frasco de cultura das 

microalgas com um tempo de cultivo de 150 horas, foi de aproximadamente 87% (v/v) 

de H2, 1% (v/v) de CO2, com o restante sendo N2 e vestígios de O2. Porém a quantidade 

de CO2 gasoso aumentou, no topo do frasco da cultura, gradualmente de valores 

atmosféricos (0,03%) e cerca de 1% durante o decurso do período de produção de H2, 

correspondendo a uma taxa de acumulo de CO2 inferior a 0,5% da taxa de acumulo de H2 

(v/v). Apesar de os experimentos não serem realizados com os mesmos métodos, 

observamos que alguns resultados corresponderam da mesma forma do que os deste 

presente trabalho, como o acumulo de CO2 acompanhar gradualmente a produção de H2 
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assim como podemos visualizar na Figura 22, e a correlação inversamente proporcional 

do oxigênio com a produção de hidrogênio.  

 Perante as Figuras 22 e 23 abaixo, que apresentam a análise de correlação de 

Pearson, pode-se observar que a produção de H2 está associada negativamente às 

produções de O2 (r
2= 0.31 e p<0.05) e N2 (r

2=0,22 e p<0,05). 

 

Figura 22:  Correlação da produção de hidrogênio com a produção de oxigênio. 

 

 

 Ghirardi et al., (2000), através de medições diretas com eletrodos do tipo Clark, 

conseguiram observar em uma cultura de C.reinhardtii selada sem enxofre, após 30 horas 

de cultivo, que respiração celular teve uma diminuição linear da concentração de O2. Os 

resultados semelhantes foram encontrados no presente trabalho, como mostra a Figura 

19, tendo em vista que a ausência de enxofre a partir do meio de crescimento de algas 

funciona como um interruptor metabólico, que seletivamente e reversivelmente desliga 

produção fotossintética de O2. 
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Figura 23:  Correlação da produção de hidrogênio com a produção de nitrogênio. 

 

 

 Tendo como base as análises acima, podemos verificar que nem todas as cepas 

reagem da mesma forma perante a produção e absorção de oxigênio e o seu tempo de 

cultivo. Sendo necessário que cada cepa seja analisada antecipadamente para ser 

determinado em quantas horas de cultivo o meio apresentará seu maior nível de absorção 

e oxigênio.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Durante a execução deste trabalho ficou claramente demonstrado a escassez de 

pesquisas desenvolvidas na área de produção de hidrogênio por microalgas no Brasil, 

quando comparado com outros países.  Ficou explicita a necessidade de um melhor 

entendimento do metabolismo, e estudos de adaptação da forma de cultivo através de 

mecanismo de produção com privação de S dessas microalgas, em condições ambientes 

in situ, com objetivo de aprimorar a produção de hidrogênio molecular realizada por elas 

no Brasil. 

Por meio deste estudo verificou-se que a curva de crescimento celular, encontrada 

através da contagem das células, discrimina brevemente as concentrações celulares (g/L) 

de cada cepa, possibilitando comparar as diferentes concentrações celular com a produção 

de hidrogênio. E avaliando com isso que a concentração celular tem efeito direto na 

produção de hidrogênio.  

A pesquisa confirmou relatos, de outros estudos, que o oxigênio tem comportamento 

inversamente proporcional diante a produção de hidrogênio, portanto condições 

anaeróbicas são extremamente importantes para conseguir atingir a capacidade máxima 

de produção de hidrogênio. 

A cepa da microalga selvagem CC-124, entre as outras cepas estudas, foi a que 

apresentou um maior potencial para a produção de hidrogênio molecular. Seu potencial 

demonstra que a se for minuciosamente estudada pode ser uma vertente promissora para 

o desenvolvimento nacional de geração de hidrogênio limpo por microalgas.  
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