
 

 

INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE LUMINOSA E DA 

CONCENTRAÇÃO DE EFLUENTE DE CURTUME NA PRODUÇÃO DE 

BIOMASSA E NA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL E 

FÓSFORO PELA MICROALGA Scenedesmus sp. 

 
 
Juliana Tolfo da Fontoura – e-mail: ju_tolfo17@hotmail.com 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de estudos em couro e meio ambiente 

(LACOURO) Departamento de Engenharia Química.  

 

Guilherme Sebastião Rolim - e-mail: guisrolim@hotmail.com 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de estudos em couro e meio ambiente 

(LACOURO) Departamento de Engenharia Química.  

 

Marcelo Farenzena - e-mail: farenz@enq.ufrgs.br 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Controle e Integração de Processos (LACIP), 

Departamento de Engenharia Química. 

 

Mariliz Gutterres – e-mail: mariliz@enq.ufrgs.br 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de estudos em couro e meio ambiente 

(LACOURO) Departamento de Engenharia Química.  

 

 

 

Resumo: Devido à capacidade de absorção de nutrientes pelas microalgas, a sua utilização no 

tratamento de efluentes industriais tem apresentado crescente interesse de pesquisa. Os efluentes de 

curtumes são meios alternativos promissores para os cultivos, já que contêm elevada carga orgânica e 

nitrogenosa. A remoção de nitrogênio amoniacal e fósforo pela microalga Scenedesmus sp., cultivada 

em águas residuais de curtume, foi estudada sob três diferentes concentrações de efluente (20%, 60% e 

100%) e três diferentes intensidades luminosas (4000, 7000 e 10000 lux), a temperatura de 25°C e 

aeração constante. Os resultados mostraram que a adaptação da microalga para esta fonte de nutriente 

foi eficaz. O cultivo da microalga Scenedesmus sp. apresentou máxima concentração de biomassa 

(0,85 g/L), máxima remoção de nitrogênio amoniacal (80,05%) e fósforo (96,64%) na condição de 

cultivo de concentração de efluente 100% e intensidade luminosidade de 7000 lux. 
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INFLUENCE OF LIGHT INTENSITY AND TANNERY 

WASTEWATER CONCENTRATION ON BIOMASS PRODUCTION AND 

AMMONIACAL NITROGEN AND PHOSPHORUS REMOVAL BY 

MICROALGAE Scenedesmus sp. 
 

 

Abstract: Due to the absorption capacity of nutrients by microalgae, their use in the treatment of 

industrial wastewater have shown increasing interest in research. Thus, the aim of this study was to 

use tannery wastewater as alternative cultivation medium for microalgae biomass production aiming to 

treat this effluent. Tannery wastewaters have high organic content and are rich in nitrogenous 

compounds which are essences for microalgae cultivation.  The removal of ammoniacal nitrogen and 

phosphorus by the microalga Scenedesmus sp. cultivated in wastewater tannery were studied under 

three different effluent concentrations (20%, 60% and 100%) and three different light intensities 

(4000, 7000 and 10000 lux), a temperature of 25°C and constant aeration. The results showed that the 

adaptation of microalgae for this nutrient source was effective. The cultivation of microalgae 

Scenedesmus sp. showed maximum biomass concentration (0.85 g/L), maximum removal of 

ammoniacal nitrogen (80.05%) and phosphorus (96.64%) in the culture condition of wastewater 

concentration of 60% and light intensity of 7000 lux. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os efluentes líquidos de curtumes são caracterizados por elevadas concentrações de 

cloretos, matéria orgânica (DQO, DBO, COT), nitrogênio orgânico e amônia. Além disso, estão 

presentes corantes, surfactantes, sulfetos orgânicos e inorgânicos, cromo, fenóis, surfactantes e 

pesticidas (DURAI e RAJASIMMAN, 2011). Águas residuais de curtume contêm grande 

quantidade de nitrogênio amoniacal NH3-N (chegando a 762 mg/L) devido à remoção de proteínas 

não colágenas de couro cru no processo de ribeira e adição de sais de amónio na etapa de 

desencalagem e purga (AQUIM et al., 2010; GUTTERRES et al., 2008; GUTTERRES et al., 

2015).  

O maior problema resultante da descarga de efluentes com elevada concentrações de 

nitrogênio, sem o tratamento adequado, em corpos receptores é o risco de eutrofização destes 

(FIGUEIRÊDO et al., 2007). Existe uma série de tratamentos que podem ser aplicados à remoção 

de nitrogênio (LEE et al., 2013; TOKUTOMI et al., 2010). Dentre os tratamentos existentes, os 

processos biológicos de nitrificação e desnitrificação são os mais empregados para a remoção de 

nitrogênio das águas residuais provenientes da indústria de curtume. No entanto, esta tecnologia 

tem limitações para o tratamento de águas residuais contendo altas concentrações de compostos 

orgânicos, bem como a presença de inibidores biológicos, tais como cloreto, cromo e sulfeto 

(MURAT et al., 2002).  
Vários estudos têm relatado que microalgas possuem um grande potencial para a remoção 

de nitrogênio e fósforo de águas residuais. As microalgas utilizam estas espécies químicas como 

nutrientes relevantes para as atividades metabólicas e síntese de biomassa. As células das microalgas 

armazenam nitrogênio e fósforo para a síntese de proteínas, lipídios, Adenosina Trifosfato (ATP) e 

outras formas biomoleculares (ZENG et al., 2015). Espécies de microalgas, tais como Chlorella 

(HERNANDEZ et al., 2006), Scenedesmus (SHI et al., 2007), Spirulina (OLGUÍN et al., 2003) 

demonstraram potencial para remover altas concentrações de nitrogênio e fósforo.  



 

 

O tratamento de águas residuais à base de microalgas tem várias vantagens em 

comparação com o tratamento de águas residuais convencional, tais como: (1) removem os nutrientes 

principais responsáveis para a eutrofização (nitrogênio e fósforo), para o seu crescimento 

(MEZZOMO et al., 2010); (2) removem metais tóxicos, corantes e contaminantes orgânicos águas 

residuais (DAL MAGRO et al., 2011); (3) introduz efluentes oxigenados nos corpos de água; (4) 

fixam CO2 (ZENG et al., 2015) e (5) evitam o problema com o tratamento do lodo gerado nos 

sistemas tradicionais de remoção biológica de nutrientes (FENG et al., 2003). Além destas vantagens, 

a biomassa produzida tem um alto potencial econômico, pois pode ser usada como matéria-prima para 

a fabricação de fertilizantes, biogás, biocombustíveis, bem como na ração animal.  

As taxas de crescimento de células de microalgas são afetadas por uma combinação de 

parâmetros ambientais, tais como intensidade de luz, fotoperíodo, temperatura e composição de 

nutrientes no sistema de cultura (KITAYA et al., 2008). As condições de cultivo podem ser alteradas 

para otimizar a remoção de nutrientes, bem como para induzir a produção de maiores concentrações 

das substâncias de interesse, como ácidos graxos, proteínas, pigmentos e carboidratos.  

Desta forma o objetivo deste estudo foi investigara influência da intensidade luminosa na 

remoção de nutrientes do efluente de curtume utilizando a microalga Scenedesmus sp. como agente 

depurador. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Microalga e efluente de curtume 

 

A manutenção da microalga Scenedesmus sp. foi realizada em frascos erlenmeyeres de 

250 mL, com 200 mL de meio de cultura Guillard modificado constituído por: CaCl2.2H2O (36,76 

g/L), MgSO4.7H2O(36,97 g/L), NaHCO3(12,6 g/L), 8.71 K2HPO4 (8,71 g/L), NaNO3 (85,01 g/L),  

Na2SiO3.9 H2O (28,42 g /L), Na2EDTA (4,36 g /L), FeCl3.6H2O (3,15 g /L),  CuSO4.5H2O (0,01 g /L),  

ZnSO4.7H2O (0,022 g /L), CoCl2.6H2O (0,01 g /L), MnCl2.4H2O (0,18 g /L), Na2MoO4.2H2O (0,006 

g/L).  

Os cultivos foram mantidos em incubadora sob condições controladas de temperatura 

(25°C), com aeração constante e iluminação contínua de 3910 lux com fotoperíodo de 12 horas claro e 

12 horas escuro. O crescimento até à fase exponencial desta cultura serviu como inóculo. 

O efluente foi obtido em um curtume localizado em Montenegro, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Amostras de águas residuais foram coletadas diretamente do processo ribeira. 

 

2.2. Condições de cultivo 

A fim de verificar separadamente a influência da luminosidade e da concentração de 

efluente de curtume na produção de biomassa microalgal e na remoção dos nutrientes nitrogênio 

amoniacal e fósforo, os ensaios foram realizados em duas etapas. Na primeira etapa manteve-se fixa a 

concentração de efluente (60%) e variou-se a intensidade luminosa (4000, 7000 e 10000 lux). Em uma 

segunda etapa manteve-se fixa a intensidade luminosa (7000 lux) e variou-se a concentração do 

efluente (20%, 60% e 100%). Os cultivos foram realizados em frascos Erlenmeyeres de 1000 mL, 

água destilada autoclavada foi utilizada nas diluições do efluente de curtume. O volume de inóculo (a 

partir da fase exponencial) foi padronizado para todos os ensaios a uma OD570 de 0,2, volume 

correspondente a 10,0% (v/v), considerando-se o volume final de 1000 mL. As culturas foram 

cultivadas durante 24 dias à temperatura ambiente. A aeração foi realizada com vazão de 1 L.min
-1

 de 

ar comprimido. As vazões de ar foram controladas utilizando rotâmetros. 

2.3. Avaliação do crescimento da biomassa 

 



 

 

Para avaliação da concentração de biomassa (g/L), alíquotas de 80 mL de cultivo de cada 

um dos ensaios, foram filtradas em filtros de 0,7 µm de porosidade previamente pesado e secos em 

estufa a 100°C durante 24 h (RAMIREZ et al., 2014). A cultura foi também monitorada diariamente 

pela densidade óptica (DO) medida ao comprimento de onda de 570 nm, usando um espectrofotómetro 

(modelo T80 + UV / Vis, PG Instruments) após a diluição apropriada. 

 

2.4. Análise da remoção dos poluentes 

As determinações de nitrogênio amoniacal (N-NH3) e fósforo (P-PO4) foram realizadas 

no início e após o tratamento com microalgas, a fim de verificar a eficiência da remoção dos 

compostos. Os parâmetros foram caracterizados por cromatografia iônica. A remoção dos compostos 

foi calculada pela Equação (1): 

 

𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) =  (
 𝑥𝑖 − 𝑥𝑓

𝑥𝑖
) ∗ 100 

(1) 

onde 𝑥𝑖  é a concentração do composto (NH3-N e P-PO4) antes do crescimento da 

biomassa e 𝑥𝑓 é a concentração do composto (NH3-N e P-PO4) após o crescimento da biomassa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 1 e 2 apresentam as curvas de crescimento (biomassa em g/L) da microalga 

Scenedesmus sp. nas diferentes condições de cultivo. O crescimento da microalga Scenedesmus sp. 

aumentou gradualmente com o  tempo em todas as condições de cultivo. As curvas ilustram as fases 

de crescimento característicos de uma cultura de microalgas em batelada, todas as culturas 

apresentaram uma fase lag (fase de adaptação de microalgas para o efluente) de cerca de 3 dias. As 

fases estacionárias e em de decomposição, não foram observados nos cultivos.  

Nas condições de cultivo onde se manteve fixa a concentração de efluente em 60% a 

maior concentração de biomassa final (0,77 g/L) foi observada para o cultivo com maior intensidade 

luminosa de 10000 lux (Fig. 1). Nos cultivos onde a intensidade luminosa foi fixada em 7000 lux e as 

concentrações de efluentes variaram em 20%, 60% e 100%, a maior produção de biomassa (0,85 g/L) 

foi observada para o cultivo com 100% de efluente bruto de ribeira (Fig. 2). 

 

Figura 1- Crescimento da biomassa (g/L) da microalga Scenedesmus sp. ao longo do tempo, para a 

concentração de efluente de 60% e intensidades luminosas de 4000 lux, 7000 lux e 10000 lux. 
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Figura 2- Crescimento da biomassa (g/L) da microalga Scenedesmus sp. ao longo do tempo, para 

intensidade luminosa de 7000 lux e concentração de efluente de 20%, 60% e 100%. 

 
 

As Figuras 3 e 4 apresentam a variação das concentrações iniciais e finais de nitrogênio 

amoniacal (NH3-N) e fósforo (P-PO4), nas diferentes condições de cultivo. 

O polimento de águas residuais utilizando microalgas é um método de tratamento muito 

aceito em todo o mundo. O nitrogênio e o fósforo são nutrientes essenciais para todos os organismos. O 

nitrogênio amoniacal NH3-N é a forma mais reduzida dos compostos nitrogenados e por essa razão é mais 

facilmente assimilado pelas microalgas. 

De acordo com os resultados pode se observar que para uma mesma concentração de 

efluente de curtume (60%) a condição de cultivo com maior intensidade luminosa (10000 lux) apresentou 

a maior remoção de nitrogênio amoniacal (76,59%) onde a concentração inicial de 135,40 mg/L foi 

reduzida para uma concentração de 31,69 mg/L. Para estas mesmas condições de cultivos a maior 

remoção de fósforo (95,37%) foi também observada para o cultivo de 10000 lux, onde a concentração foi 

reduzida de  3,96 mg/L para 0,183 mg/L. Para os cultivos com mesma intensidade luminosa (7000 lux) e 

diferentes diluições de efluente (20%, 60% e 100%) foi observada uma maior remoção de nitrogênio 

amoniacal (80,05%) redução da concentração de 226,38 mg/L para 45,17 mg/L e maior remoção de 

fósforo (96,64%) redução da concentração de 6,60 mg/L para 0,22 mg/L quando a microalga foi cultivada 

em uma concentração de efluente de 100%, ou seja, no efluente bruto de ribeira. Isto vai de acordo com 

os resultados obtidos no crescimento de biomassa onde a maior concentração de biomassa ocorreu no 

cultivo com as condições de 100% de efluente e intensidade luminosa de 7000 lux. 
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Figura 3- Concentrações iniciais e finais de (a) nitrogênio amoniacal (N-NH3) e (b) fósforo (P-PO4) 

para os experimentos com concentração de efluente de 60% e intensidades luminosas de 4000 lux, 

7000 lux e 10000 lux. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4- Concentrações iniciais e finais de (a) nitrogênio amoniacal (N-NH3) e (b) fósforo (P-PO4) 

para os experimentos com intensidade luminosa de 7000 lux e concentração de efluente de 20%, 60% 

e 100%. 
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(b) 

 

Altas remoções de nitrogênio amoniacal também foram observadas por diferentes autores. 

Rose e Dunn (2013) investigaram a aplicação da microalga Arthrospira (Spirulina) na produção de 

biomassa e no tratamento de efluente de curtume. Neste estudo, foi observado concentração máxima de 

biomassa de 0,78 g/L, 38,2% de remoção de nitrogênio amoniacal e 91% de remoção de fósforo. Em 

estudo, Gouveia et al., (2016), cultivaram as microalgas Chlorella vulgaris e Scenedesmus obliquus em 

fotobioreatores tubular vertical utilizando águas residuais urbanas. Os experimentos alcançaram máximas 

remoções de nitrogênio total de 84% para o cultivo da microalga Chlorella vulgaris e 95% para 

Scenedesmus obliquus. 

Feng et al. (2011) cultivaram Chlorella vulgaris em água residuais sintética e observaram a 

remoção de 97% de nitrogênio amoniacal. Li et al. (2011) investigaram a aplicação da microalga 

Chlorella sp.  no tratamento de efluente, onde a microalga foi cultivada em reatores circular de escala 

laboratorial contendo águas residuais filtrada. Neste estudo, foi observada a remoção de 93,9% de 

nitrogênio amoniacal e 89,1% de nitrogênio total. Méndez (2003) estudou a viabilidade do cultivo da 

microalga Chlorella sp. em águas residuais, e verificou a remoção de 69,82% de nitrogênio amoniacal. 

Ramirez et al. (2014) estudaram a viabilidade do cultivo da microalga Scenedesmus sp. em 

meio suplementado com vinhaça em diferentes intensidades luminosas e temperaturas. Os resultados do 

DCCR mostraram que é possível cultivar microalgas em concentrações de até 40% de vinhaça no meio de 

cultura, porém melhores resultados de biomassa produzida foram obtidos para menores concentrações de 

vinhaça no meio e maiores intensidades luminosa (10000 lux). A variável temperatura não teve nenhum 

efeito significativo. Gris (2011) evidenciou a importância do fator luminosidade no crescimento da 

biomassa da microalga Nannochloropsis oculata em meio f/2 para a produção de lipídios.  

 

4. Considerações finais 

 

Este estudo mostrou que a microalga Scenedesmus sp. é capazes de crescer em águas 

residuais de curtume provindas da etapa de ribeira e utilizar compostos como nitrogênio e fósforo 

presentes no efluente como nutrientes para seu crescimento. O cultivo da microalga nas condições 

100% de efluente e intensidade luminosa de 7000 lux apresentou elevada concentração de biomassa 

(0,85 g/L) e evidenciou alta capacidade de remoção de nitrogênio amoniacal (80,05%) e fósforo 

(96,64%). 
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