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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar os requerimentos de potência e a necessidade de aeração 

em biorreatores heterotróficos microalgais no tratamento de efluentes do abate e processamento de 

bovinos. Os experimentos foram conduzidos em um biorreator, de coluna de bolhas, alimentado com 

1,5L de efluente, 100mg/L do inoculo da microalga Phormidium autumnale, temperatura de 25°C e 

Q/V (vazão por unidade de volume) de 0,5, 1,0, 1,5 VVM. Os resultados obtidos demonstraram 

ligeiros ganhos de desempenho em crescimento celular e consumo de substratos para vazões por 

unidade de volume de 1,5VVM. Um comportamento pronunciadamente similar foi constatado nas 

condições de 0,5 e 1VVM. Desta forma, vazões por unidade de volume (Q/V) de 0,5VVM serão 

consideradas como a condição de equilíbrio para a operação do biorreator heterotrófico, uma vez 

que resultará em menores requerimentos de potência para a operação do processo. Um comparativo 

entre o sistema de lodo ativado e o biorreator heterotrófico microalgal, mostra um ganho de 

3,53W/m³ de efluente tratado, resultando substanciais melhorias no processo. 
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EVALUATION OF AERATION AND POWER REQUIREMENTS IN 

MICROALGAL HETEROTROPHIC BIOREACTORS IN THE 

AGROINDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT 

 

 

 
Abstract: The aim of this work was to evaluate the performance of power requirements and aeration 

in microalgal heterotrophic bioreactors in the abattoir wastewater treatment. The experiments were 



 

 

conducted in a bioreactor, a bubble column, fed with 1.5 liters of waste water, 100mg / L of inoculum 

from the microalgae Phormidium autumnale, 25°C and Q/V (flow rate per unit volume) of 0.5, 1.0, 1.5 

VVM. The results showed gains slight performance in cell growth and substrate consumption for flow 

rates per unit volume of 1.5 VVM. In addition, a markedly similar behavior was observed under the 

conditions of 0.5 and 1 VVM. Thus, per unit volume flows (Q/V) 0.5 VVM be considered the 

equilibrium condition for the operation of heterotrophic bioreactor. A comparison between the 

activated sludge system and the heterotrophic microalgal bioreactor, showing a gain of 3.53 W/m³ of 

treated effluent, resulting in substantial improvement process. 
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1. INTRODUÇÃO 

A grande diversidade das atividades agroindustriais ocasiona, durante o processo 

produtivo, a geração de resíduos líquidos contaminantes, devido ao alto consumo de água durante cada 

etapa da produção. Frente a isso, a Norma Brasileira estabelece padrões, tanto de qualidade quanto de 

emissão, a fim de evitar seu lançamento direto em corpos hídricos. Atualmente, qualquer unidade 

geradora de águas residuais necessita instalar um sistema de tratamento, a fim de resguardar o meio 

ambiente. Com a necessidade de tratamentos mais eficazes e de menor custo, indústrias têm investido 

em técnicas de biorremediação, processo na qual organismos vivos são utilizados para remover 

poluentes do meio ambiente.  

Atividades de abatedouros e frigoríficos tem grande importância no Brasil, visto que 

o mesmo é um dos principais produtores e exportadores no mundo. Contudo, a água é um fator 

indispensável para o funcionamento desse tipo de indústria, onde desempenha diversas funções. 

Após a sua utilização essa se torna somente um veículo de poluição, principalmente de matéria 

orgânica gerada durante as atividades da indústria. 

As águas residuais contêm sangue, gordura, excrementos, substâncias contidas no 

trato digestivo dos animais, fragmentos de tecidos, entre outros, caracterizando um efluente com 

elevada concentração de matéria orgânica. Além disso, contém uma alta concentração de fósforo e 

nitrogênio total, característico da indústria de alimentos.  

Estes resíduos agroindustriais apresentam características adequadas para suportar o 

cultivo heterotrófico de microalgas, pois além da elevada concentração de matéria orgânica, 

nitrogênio e fósforo, resultam geralmente em razões C/N e N/P adequadas. Além disso, estes 

efluentes apresentam qualitativamente compostos de fácil assimilação, e na maioria dos casos 

ausência de compostos tóxicos, que atuam como inibidores de crescimento (BASTOS et. al, 

2010). 

As cianobactérias são microrganismos procariontes largamente distribuídos na 

natureza. São preferencialmente fotossintetizantes apesar de algumas linhagens, como 

Phormidium sp., apresentarem a distinta capacidade de obtenção de energia a partir do consumo 

de substratos orgânicos na ausência de luminosidade. O cultivo heterotrófico desses 

microrganismos utilizando resíduos agroindustriais como meio de cultura pode reduzir os níveis 

de matéria orgânica e nutrientes desses efluentes, sendo uma alternativa potencial de aplicação em 

biotecnologia ambiental (QUEIROZ et al., 2007).  

De acordo com QUEIROZ et al., (2007), sistemas de tratamento de efluentes 

utilizando microalgas possuem menores custos e são mais eficientes que os processos 

convencionais de estabilização biológica. Estes sistemas permitem a remoção de matéria orgânica, 

nitrogênio e fósforo em uma única etapa, produzindo uma biomassa com valor econômico devido 

ao seu teor significativo de proteínas e lipídeos. 



 

 

No entanto, a utilização de microalgas no tratamento de efluentes agroindustriais não é 

isenta de problemas, e muita investigação deve ser feita para melhoria destes sistemas. A fase de 

cultura de um bioprocesso de microalgas tem a maior carga de energia, e uma parte significativa do 

consumo de energia está na aeração. Para a produção de bioprodutos a partir de microalgas, é essencial 

reduzir os requisitos de energia para o processo ser suficientemente energia-positivo e, assim, possível 

de executar (Jones & Harrison, 2014). 

Em face disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aeração e requerimentos de potência 

do biorreator heterotrófico microalgal, com base nas transferências de oxigênio para a água residuária 

associadas à resposta metabólica da Phormidium autumnale e, consequentemente, nos parâmetros 

cinéticos do bioprocesso. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Microrganismo 

 

A microalga utilizada foi a Phormidium autumnale obtida a partir de um isolamento de 

uma área localizada no deserto de Cuarto Cienégas (26º 59’ N, 102º 03’ W – México). A cultura 

estoque foi mantida e propagada em agar inclinado, nas condições de 20ºC e 1klux. O meio de cultura 

utilizado foi o meio sintético BGN (Rippka et al., 1979) adicionado de agar-agar na concentração de 

15g/L. 

 

2.2. Efluente agroindustrial 

 

O efluente proveniente do abate e processamento de bovinos foi coletado após o 

tratamento primário (peneira rotativa e equalizador), na estação de tratamento de efluentes da empresa 

Brasil Foods – BRF, unidade de Concórdia, SC. 

 

2.3. Biorreator 

 

O aparato experimental foi constituído de um biorreator do tipo coluna de bolhas, 

construído em vidro de 0,5mm de espessura, diâmetro interno de 15 cm, altura de 20 cm e 3,5 L de 

volume de trabalho. O sistema de dispersão de gases do reator constituiu em um difusor de ar de 1,5 

cm localizado no centro da base da coluna. 

 

2.4. Dados cinéticos 

 

Os experimentos foram conduzidos em um biorreator, de coluna de bolhas, operando em 

batelada, alimentado com 1,5L de efluente, com pH ajustado para 7,5, 100mg/L do inoculo da 

microalga Phormidium autumnale, temperatura de 25°C, ausência de luminosidade, e Q/V (vazão por 

unidade de volume) de 0,5, 1,0, 1,5 VVM (volume de ar por volume de efluente por minuto). 

 

2.5. Métodos analíticos 

 

As amostras foram coletadas em intervalos regulares de 12h e caracterizadas quanto a 

demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio total (NTK), fósforo total (PO4
-3) e concentração 

celular. A demanda química de oxigênio, fósforo total e a concentração de nitrogênio total do efluente 

foram determinados conforme a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005). A concentração celular foi determinada gravimetricamente por 

meio da filtração de um volume conhecido de efluente em filtro de 0,45 µm de diâmetro. Os testes 

foram realizados em duplicata e os dados cinéticos referentes à média de quatro repetições. 

 

2.6. Parâmetros cinéticos 

 



 

 

Os dados de concentração de oxigênio dissolvido foram utilizados para calcular o 

coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, com a Equação (1), onde Cs é a concentração de 

oxigênio na saturação (mg/L), C é a concentração de oxigênio em t=t (mg/L), C0 é a concentração 

inicial de oxigênio (mg/L), t-t0 é a variação do tempo (s). 

 

 

                                             (1) 

 

Os dados de crescimento celular e consumo de substrato foram utilizados para calcular os 

seguintes parâmetros cinéticos: produtividade celular pela da Equação (2), taxas de consumo de DQO, 

NTK e PO4
-3 por meio da Equação (3) e, por fim, a eficiência de remoção de DQO, NTK e PO4

-3, 

onde X é a densidade celular no tempo t=t (mg/L),  t é tempo (h), rC é a taxa de consumo de DQO, 

NTK e PO4
-3 (mg/L), C é a concentração final de DQO, NTK e PO4

-3 (mg/L) e C0 é a concentração 

inicial de DQO, NTK e PO4
-3 (mg/L). 

   

                                                      (2) 
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                                                       (4) 

 

2.7. Requerimentos de potência nos sistemas de aeração 

 

O requerimento de potência nos sistemas de aeração foi calculado de acordo com a 

Equação (4), onde P é a potência, w é peso do fluxo de ar, R é a constante dos gases, T é a temperatura 

absoluta do ar de entrada, n é a constante de ar ou 0,283, E é a eficiência, e p1 e p2 são entrada e saída 

de pressão (absoluta), respectivamente. 

 

                                                (5) 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os custos operacionais, relacionados à energia necessária aos aeradores e sopradores 

limita a atratividade comercial de inúmeros bioprocessos. Neste sentido, os projetos tecnológicos têm 

sido conduzidos na direção da busca do equilíbrio operacional nos biorreatores (Shuler & Kargi, 2001, 

Tchobanoglous et al., 2003). 

Neste sentido, a determinação dos coeficientes volumétricos de transferência de oxigênio, 

considerando vazões por unidade de volume de 0,5, 1,0 e 1,5VVM estão expressos na Figura 1. 

Observa-se a partir da análise dos diagramas, a aderência do método dinâmico de determinação do 

KLa, que pode ser mensurada pelos elevados coeficientes de determinação obtidos (0,97-0,98) nas três 

condições experimentais. Sendo assim, coeficientes volumétricos de transferência de oxigênio de 

0,0019, 0,0019 e 0,0034s-1 foram obtidos para 0,5, 1,0 e 1,5VVM, respectivamente. De acordo com os 

dados obtidos, observou-se equivalência na transferência de oxigênio em condições de 0,5 e 1VVM, 

embora em vazões por unidade de volume de 1,5 VVM tenham ocasionado taxas de transferência 

44,1% superiores que nas demais condições. 

 



 

 

Figura 1 – Determinação dos coeficientes volumétricos de transferência de oxigênio 

(KLa) no biorreator heterotrófico microalgal considerando o efluente do processamento de 

aves e suínos. (A) 0,5 VVM, (B) 1,0 VVM, (C) 1,5 VVM. 

 
 

A Figura 2 apresenta as dinâmicas de crescimento celular e consumo de substrato em 

diferentes vazões por unidade de volume de ar no biorreator heterotrófico com Phormidium 

autumnale. A análise dos perfis demonstra uma similaridade bastante pronunciada nas condições de 

0,5 e 1VVM, o que inclui dinâmicas sobrepostas de concentração, como no caso do consumo de 

fósforo total, que pode ser explicada através da equivalência entre os coeficientes volumétricos de 

transferência de oxigênio (0,0019s-1), demonstrados na Figura 1. Adicionalmente, constatou-se que em 

termos de consumo de substrato, independente da vazão por unidade de volume utilizada, as 

concentrações finais atingiram valores idênticos, refletindo como consequência, eficiências de 

remoção equivalentes. Por outro lado, em termos de crescimento celular, foi observado um 

comportamento distinto, uma vez que em vazões de 1,5VVM, houve um melhor desempenho na 

produção de biomassa por Phormidium autumnale a partir do efluente agroindustrial. Este melhor 

desempenho pode estar relacionado a uma maior homogeneidade do biorreator, uma vez que a mistura 

é favorecida pela maior turbulência no escoamento (Jacob-Lopes et al., 2009). 

Figura 2 – Dinâmicas de crescimento celular e consumo de substrato em diferentes vazões por 

unidade de volume de ar (Q/V) no biorreator heterotrófico, a partir do efluente da indústria 

processadora de aves e suínos. 



 

 

 
           

A análise dos gráficos confirma os perfis de crescimento celular e consumo de substratos 

apresentados na Figura 2, estabelecendo ligeiros ganhos de desempenho para vazões por unidade de 

volume de 1,5VVM. Adicionalmente, um comportamento pronunciadamente similar foi constatado 

nas condições de 0,5 e 1VVM. Desta forma, vazões por unidade de volume (Q/V) de 0,5VVM serão 

consideradas como a condição de equilíbrio para a operação do biorreator heterotrófico, uma vez que 

resultará em menores requerimentos de potência para a operação do processo. 

Em termos energéticos, essa economia nas vazões de aeração pode ser melhor visualizada 

na Tabela 1, que apresenta os requerimentos de potência em ambos os sistemas, lodo ativado e 

biorreator heterotrófico microalgal. 



 

 

Tabela 1 – Requerimentos de potência em sistema de lodos ativados com nitrificação-

desnitrificação e biorreator heterotrófico microalgal. 

 

 

 

Biorreator W/m3 

Lodo ativado¹ 13,20 

Heterotrófico microalgal 9,68 

1: Tchobanoglous et al., 2003 

 

A análise dos dados demonstra que a operação de um biorreator heterotrófico microalgal 

poderia proporcionar um ganho de 3,52 W/m3 quando comparado a um sistema de lodos ativados com 

nitrificação-desnitrificação, que se considerado de acordo com a legislação, o volume total de 10.000 

m³ de efluente tratado por dia para uma indústria de grande porte, representaria 35,2 kW. 

Considerando-se uma operação de 24h/dia em 336 dias/ano, isso representaria 492,8 kWh. 

Adicionalmente, se consideramos a tarifa média da energia elétrica industrial no país (ANEEL, 2013), 

atualmente fixada em R$ 0,329/kWh, esta redução de potência instalada representaria uma economia 

de energia elétrica de R$ 162.100/ano. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, a avaliação das necessidades de aeração do biorreator heterotrófico 

indicou a possibilidade de transferir oxigênio a taxas de 0,0019, 0,0019 e 0,0034s-1 em vazões por 

unidade de volume de 0,5, 1,0 e 1,5 VVM, respectivamente. A operação do biorreator heterotrófico 

microalgal demonstrou que vazões por unidade de volume de 0,5VVM podem ser consideradas como 

o ponto de equilíbrio entre desempenho cinético e os requerimentos de potência do sistema. E um 

comparativo entre sistema de lodo ativados utilizado na indústria de processamento de aves e suínos e 

o biorreator heterotrófico microalgal mostra um ganho de 3,52W/m³ de efluente tratado, representando 

492,8 kWh ao ano, resultando economia de R$ 162.100/ano. 
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