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RESUMO 

AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE ULTRASSONS PARA RUTURA CELULAR DE MICROALGAS 

As microalgas são microrganismos fotossintéticos simples que apresentam grande valor comercial 

devido à sua capacidade de produzirem e acumularem inúmeros compostos de interesse para várias 

indústrias e aplicações biotecnológicas. A rutura das células e extração destes compostos é geralmente 

difícil e acarreta custos, implicando muitas vezes o recurso a solventes ou substâncias nefastas para o 

ambiente. 

O presente trabalho foi desenvolvido no Centro para a Valorização de Resíduos (CVR), em colaboração 

com o Centro de Engenharia Biológica (CEB), tendo como principal objetivo avaliar a eficiência de um 

sistema de ultrassons, sem recurso à utilização de solventes, para a rutura celular e libertação de 

compostos em culturas de Chlorella vulgaris. Esta microalga foi selecionada para o estudo pela sua 

elevada taxa de crescimento, resistência a condições adversas e capacidade de acumular diversos 

compostos de interesse. As culturas de C. vulgaris foram crescidas em condições fototróficas, sendo 

depois submetidas aos ultrassons. O sistema de ultrassons foi operado a frequência constante (19.8 

kHz) e testaram-se diferentes parâmetros, nomeadamente (i) 400 W ou 800 W de potência, (ii) 

operação intermitente ou pulsada, (iii) durante 20 min (1 ciclo) ou 60 min (3 ciclos), (iv) com ou sem 

pré-tratamento (por congelação) das culturas de microalgas. A rutura celular foi avaliada com base em 

contagens celulares realizadas ao microscópio em câmara de Neubauer, tendo-se depois avaliado a 

libertação de clorofila, amido, açúcares solúveis e proteína nas diferentes situações testadas. 

Os resultados obtidos mostraram que o sistema deve ser operado em modo pulsado, uma vez que no 

modo não pulsado o sistema entrava frequentemente em overload. Relativamente à percentagem de 

rutura celular, foram obtidos melhores resultados a 400 W, tendo-se obtido um valor máximo de 52 % 

para o tratamento em modo pulsado a 400 W com 3 ciclos de funcionamento (60 min). Em operação 

equivalente a 800 W a eficiência de rutura alcançada foi de 32 %. A maior libertação de clorofilas e de 

proteína foi também verificada no tratamento pulsado a 400 W durante 3 ciclos, embora a libertação 

de açúcares solúveis tenha sido mais importante nos tratamentos a 800 W. Tendo em vista a 

otimização desta metodologia seria agora interessante testar a operação do sistema com potências 

mais baixas, bem como promover previamente a acumulação de compostos de interesse (através de 

diferentes condições de cultivo), para posterior rutura e extração desses mesmos compostos. 

 

Palavras-Chave: Chlorella vulgaris; microalgas; rutura celular; ultrassons.  
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ABSTRACT  

EVALUATION OF AN ULTRASOUND SYSTEM FOR MICROALGAE CELL DISRUPTION 

Microalgae are simple photosynthetic microorganisms that have high commercial value due to their 

ability to produce and accumulate numerous compounds with various industrial and biotechnological 

applications. Cell disruption and extraction of these compounds is generally difficult and costly, often 

involving the use of solvents or harmful substances to the environment. 

This work was developed in a waste recovery center – Centro para a Valorização de Resíduos (CVR), in 

collaboration with the Centre of Biological Engineering (CEB), with the main objective of evaluating the 

efficiency of a solvent-free ultrasound system for cell disruption and release of compounds in pure 

cultures of Chlorella vulgaris. This microalgae was selected for the study due to its high growth rate, 

resistance to adverse conditions and ability to accumulate various compounds of interest. Cultures of 

Chlorella vulgaris were grown in phototrophic conditions and after underwent ultrasound treatment. The 

ultrasound system was operated at constant frequency (19.8 kHz) and several parameters were tested 

namely (i) 400 W or 800 W of power; (ii) intermittent or pulsed mode; (iii) for 20 min (1 cycle) or 60 

min (3 cycles); (iv) with or without pretreatment (freezing) of microalgae cultures. Cell disruption was 

evaluated from cell counts performed under a microscope in a Neubauer chamber. The release of 

chlorophyll, starch, soluble sugars and proteins was also evaluated in the different situations tested. 

The results obtained show that the system should be operated in pulsed mode, since in the intermittent 

mode the system often suffered from overload. Regarding the percentage of cell disruption, better 

results were obtained with the pulsed treatment at 400 W during 3 cycles (60 min), reaching a 

maximum value of 52 %. In the equivalent operation at 800 W, the cell disruption efficiency achieved 32 

%. The highest release of chlorophylls and protein was also observed with the pulsed treatment at 400 

W during 3 cycles, although the release of soluble sugars was more important in the 800 W treatments. 

In order to optimize this methodology, it would be interesting to test the operation of the system with 

lower power values. Moreover, previously accumulation of added value compounds (through different 

cultivation conditions), for later cell disruption and extraction of these compounds, could also be an 

interesting strategy to test. 

 

Keywords: Chlorella vulgaris; microalgae; cell disruption; ultrasound. 
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 INTRODUÇÃO 1.

1.1  Enquadramento e mot ivação 

Numa era em que a procura pela diversidade de produtos alimentares, cosméticos, farmacêuticos, 

entre outros, é cada vez maior e mais exigente, a par de uma preocupação com o ambiente, é urgente 

que se invista no desenvolvimento de processos alternativos mais limpos que possam ser adotadas 

pelas indústrias e contribuam para um desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a utilização de 

microrganismos fotossintéticos, nomeadamente microalgas, tem surgido como uma estratégia 

promissora no caminho para uma economia circular de base biológica. 

As microalgas são um grupo extremamente diversificado de organismos microscópicos e representam 

uma das mais antigas formas de vida na Terra. Comparativamente a plantas superiores, as microalgas 

não necessitam de sistema vascular para o transporte de nutrientes, o que lhes confere vantagem em 

termos de eficiência energética. Apresentam, portanto, um grande potencial comercial. Além das 

aplicações no setor alimentar e em rações para animais, as microalgas são utilizadas na indústria 

química, farmacêutica, cosmética e no setor dos biocombustíveis (Um & Kim, 2009). 

A fim de reduzir os custos da produção de microalgas e, portanto, estimular a sua utilização 

generalizada, pode recorrer-se ao crescimento de microalgas em sistemas abertos ou fechados com 

fixação de CO2 , que pode ser captado de gases oriundos da combustão de combustíveis fósseis, e/ou 

processos de tratamento de águas residuais, suprimindo assim as necessidades nutricionais dos 

microrganismos (Geada et al., 2018). Desta forma, para além de contribuir para controlar as emissões 

de gases de efeito de estufa (isto é, CO2) e promover a remoção de contaminantes das águas residuais, 

poderá também ser gerado valor económico através da utilização e valorização de resíduos ou 

subprodutos de outros processos industriais. Pode, portanto, dizer-se que contribuirá para garantir a 

sustentabilidade ambiental (Geada et al., 2018). 

As microalgas possuem na sua constituição vários componentes de interesse, nomeadamente lípidos, 

proteínas e hidratos de carbono, com aplicação nas diversas áreas industriais já anteriormente 

referidas. Várias tecnologias têm sido aplicadas para a extração de componentes de valor de 

microalgas, como tratamentos de cisalhamento sólido e líquido, termólise, micro-ondas, laser ou 

aplicação de campos elétricos, entre outros (McMillan et al., 2013; Geada et al., 2018). Estes métodos 

de extração são muitas vezes combinados com o uso de solventes orgânicos, que podem ser tóxicos 

para a saúde humana e para o ambiente.  



	

3 

A extração através de ultrassons, quando realizada sem recurso a solventes orgânicos, apresenta-se 

como uma tecnologia mais limpa e menos agressiva para o meio ambiente (Jaeschke et al., 2017), 

além de ser de fácil manipulação e relativo baixo custo. Contudo, alguns estudos que utilizam a 

tecnologia de ultrassons para a extração de compostos de microalgas têm revelado eficiências mais 

baixas de rutura para este método em relação a outros (McMillan et al., 2013). Assim, os ultrassons 

são frequentemente utilizados como metodologia de intensificação do processo de extração realizado 

com recurso a solventes orgânicos, como metanol, clorofórmio e hexano. A extração assistida por 

ultrassons possibilita então uma redução do tempo de extração e do volume de solvente utilizado. 

Existem ainda poucos estudos que descrevam o uso de solventes menos agressivos combinados com a 

tecnologia de ultrassom (Jaeschke et al., 2017), ou mesmo a não utilização de solventes. 

1.2  Objet ivos 

Este estudo foi desenvolvido no Centro para a Valorização de Resíduos (CVR) e teve como principal 

objetivo avaliar e otimizar a eficiência de rutura de microalgas utilizando um sistema de ultrassons já 

existente na instituição. O equipamento de ultrassons foi desenhado e concebido para o CVR no âmbito 

do projeto U2SCOFFEE (em execução), no qual se pretende desenvolver novos produtos enriquecidos 

em cafeína e outros compostos bioativos (antioxidantes, minerais, aminoácidos), através de um 

processo de extração desses compostos de origem natural a partir de um subproduto da indústria de 

torrefação do café. Pretende-se agora avaliar a adequação deste equipamento para a rutura e 

libertação de componentes de valor em microalgas. Realizaram-se então diversos testes exploratórios 

para perceber a resposta do sistema a diferentes condições de operação. Tendo em conta os objetivos 

de desenvolvimento sustentável da União Europeia, decidiu-se efetuar estes testes sem recurso à 

utilização de solventes. O microrganismo selecionado para o estudo foi a microalga Chlorella vulgaris, 

por ser uma microalga com uma taxa de crescimento rápida e responder de forma positiva a diferentes 

condições e meios de crescimento (Safi et al., 2014). Além disso, C. vulgaris é extremamente 

resistente a condições adversas. As culturas de C. vulgaris foram crescidas em condições fototróficas 

em meio líquido, sendo depois sujeitas aos testes no equipamento de ultrassons. 

Os objetivos específicos do estudo foram os seguintes: 

• Avaliar a eficiência de rutura celular em culturas de C. vulgaris, no equipamento de 

ultrassons do CVR operado a frequência constante (19.8 kHz), (i) a 400 W ou 800 W de 
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potência, (ii) de forma intermitente ou pulsada, (iii) durante 20 min ou 60 min, (iv) com ou 

sem pré-tratamento (por congelação) das culturas de microalgas;  

• Avaliar a libertação de clorofila, amido, açúcares solúveis, proteínas e lípidos nas diferentes 

situações testadas. 
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 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 2.

2.1  Microalgas e componentes de interesse 

As microalgas são organismos fotossintéticos microscópicos encontrados em ambientes marinhos e de 

água doce. São microrganismos eucarióticos capazes de crescer e se replicar rapidamente, e de viver 

em condições não favoráveis para outros tipos de seres vivos. Isto deve-se essencialmente ao facto de 

serem organismos unicelulares ou terem uma estrutura pluricelular simples (Iwamoto et al., 2004). 

Estes organismos são capazes de converter energia solar em energia química através da fotossíntese e 

contêm inúmeros compostos bioativos que podem ser aproveitados para uso comercial. O potencial da 

fotossíntese de microalgas para a produção de compostos valiosos ou para fins energéticos é 

amplamente reconhecido, devido à sua maior eficiência de conversão da luz solar em energia quando 

comparada com plantas superiores (Priyadarshani & Rath, 2012). As microalgas podem, então, ser 

utilizadas para produzir uma vasta gama de metabolitos, como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

carotenoides ou vitaminas, encontrando diversas aplicações na área da saúde, nas indústrias 

farmacêutica, alimentar e cosmética, bem como na produção de energia. Na tabela 1 são 

apresentados alguns compostos de valor comumente presentes em microalgas, e na figura 1 mostram-

se algumas das aplicações industriais das microalgas. 

Dentre todas as possíveis aplicações das microalgas, deve-se ressalvar que além de todos os 

componentes de interesse que estas possuem, o seu crescimento e a sua utilização em larga escala 

traz outras vantagens, tais como (Mata, Martins, & Caetano, 2010):  

• Remoção de CO2 dos gases industriais de combustão através de biofixação pelas microalgas, 

reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa (GEE) de empresas ou processos de 

produção que geram correntes gasosas contendo CO2; 

• Tratamento de águas residuais por remoção de nutrientes (ex.: NH4
+, NO3

-, PO4
3-) que 

potenciam o crescimento das microalgas; 

• Após a extração dos compostos de interesse, a biomassa de microalgas resultante pode ser 

ainda convertida em etanol ou metano, usada para alimentação animal ou aplicada como 

fertilizante orgânico devido à sua alta relação N:P, ou simplesmente queimada para cogeração 

de energia (eletricidade e calor); 

• Dada a sua capacidade de crescimento em condições adversas e as suas necessidades 

reduzidas de nutrientes, estas podem ser cultivadas em áreas impróprias para cultivo agrícola, 
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não dependendo das variações climáticas sazonais, e podem ser usadas águas residuais como 

meio de cultura, não sendo necessária água doce. 

Dada esta variedade de derivados biológicos de alto valor, com muitas aplicações comerciais possíveis, 

as microalgas podem potencialmente revolucionar um grande número de áreas biotecnológicas, 

incluindo biocombustíveis, cosméticos, produtos farmacêuticos, nutrição e aditivos alimentares, 

aquacultura e prevenção da poluição. 

A quantidade de proteínas, hidratos de carbono e lípidos presentes nas microalgas varia consoante a 

espécie e pode variar também consoante o meio de crescimento (Safi et al., 2014). Na tabela 2 são 

referidas algumas espécies de microalgas e o respetivo conteúdo destes componentes nas mesmas. 

 
Tabela 1 - Substâncias de valor presentes nas microalgas (adaptado de (Um & Kim, 2009) e (Priyadarshani & 

Rath, 2012)) 

Pigmentos / Carotenoides β-caroteno, astaxantina, luteína, 

zeaxantina, cantaxantina, clorofila, 

ficocianina, ficoeritrina, fucoxantina 

Ácidos gordos pol insaturados 

(PUFA’s) 

DHA (ácido docosa-hexaenoico) (C22:6), 

EPA (ácido eicosapentaenoico) (C20:5), 

ARA (ácido araquidónico) (C20:4),  

GAL (ácido gama-linólico) (C18:3)  

Vi taminas A, B1, B6, B12, C, E, biotina, riboflavina, 

ácido nicotínico, pantotenato, ácido fólico 

Ant iox idantes Catalases, polifenóis, superóxido 

dismutase, tocoferóis 

Outros Antimicrobianos, antifúngicos, agentes 

antivirais, toxinas, aminoácidos, proteínas 

e esteróis. 
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Figura 1 - Aplicações de compostos de microalgas na indústria (adaptado de Geada et al., 2018). 

2.1.1 Chlorella vulgaris  

Uma das microalgas mais conhecidas é a microalga verde eucariótica Chlorella vulgaris, que possui a 

seguinte classificação cientifica: Domínio: Eukaryota; Reino: Protista; Divisão: Chlorophyta, Classe: 

Trebouxiophyceae; Ordem: Chlorellales; Família: Chlorellaceae; Género: Chlorella; Espécie: Chlorella 

vulgaris (Safi et al., 2014). As células apresentam uma forma esférica, com 2 a 10 μm de diâmetro e 

muitos elementos estruturais semelhantes às plantas. Possui uma parede celular rígida que preserva a 

integridade da célula e funciona como proteção contra invasores e ambiente hostil. A espessura da 

parede aumenta gradualmente ao longo do período de crescimento da célula, até atingir 17–21 nm 

após a maturação, onde uma camada microfibrilar é formada, apresentando uma camada semelhante 

à quitosana composta essencialmente por glucosamina (Yamamoto, Kurihara, & Kawano, 2005), o que 

lhe confere rigidez. Contudo, na fase mais madura da célula, a espessura e a composição da parede 

podem não ser constantes pois podem variar de acordo com diferentes condições do meio de 

crescimento. Os constituintes mais comuns das paredes celulares das microalgas são lípidos, celulose, 

proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos (Lee et al., 2017). A figura 2 ilustra a estrutura de uma 

célula de C. vulgaris e os organelos que a compõem.  
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Tabela 2 - Conteúdo em lípidos, proteínas e hidratos de carbono de algumas espécies de microalgas (adaptado 
de Sydney et al., (2010)) 

Espécies de microalgas 

marinhas 

Proteínas 

(% peso seco) 

Hidratos de 

carbono 

(% peso seco) 

Lípidos 

(% peso 

seco) 

Anabaena cylindrica 43 - 56 25 - 30 4 - 7 

Botryococcus braunii 40 2 33 

Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21 

Chlorella pyrenoidosa 57 26 2 

Chlorel la vulgar is 41 -  58 12 -  17 10 -  22 

Dunaliella bioculata 49 4 8 

Dunaliella salina 57 32 6 

Dunaliella tertiolecta 29 14 11 

Euglena gracilis 39 - 61 14 - 18 14 - 20 

Porphyridium cruentum 28 - 39 40 - 57 9 - 14 

Prymnesium parvum 28 - 45 25 - 33 22 - 39 

Scenedesmus dimorphus 8 - 18 21 - 52 16 - 40 

Scenedesmus obliquus 50 - 56 10 - 17 12 - 14 

Scenedesmus quadricauda 47 – 1.9 

Spirogyra sp. 6 - 20 33 - 64 11 - 21 

Spirulina maxima 60 - 71 13 - 16 6 - 7 

Spirulina platensis 42 - 63 8 - 14 4 - 11 

Synechoccus sp. 63 15 11 

Tetraselmis maculata 52 15 3 

 
O citoplasma, localizado no interior da membrana citoplasmática, assemelha-se a um gel, 

essencialmente composto por água, proteínas solúveis e minerais. Nele estão localizados os organelos 

internos, como as mitocôndrias (que contêm algum material genético, o aparelho respiratório e uma 

grande quantidade de proteínas), o núcleo, vacúolos e o complexo de Golgi. Cada célula contém ainda 

um único cloroplasto com um invólucro membranar duplo. É dentro do cloroplasto que se podem 

formar compostos de amido ou aglomerados lipídicos, especialmente em condições desfavoráveis de 

crescimento (stress por falta de nitrogénio, por exemplo). 
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2.2  Métodos de rutura celu lar para l ibertação de compostos de 

microalgas 

A natureza e a composição química da parede celular são fatores determinantes para aplicações 

biotecnológicas, já que a recuperação do produto intracelular exige que esta seja facilmente quebrada 

(Lee et al., 2017). Outros fatores, como as condições de crescimento, a idade da cultura e o tamanho 

das células, podem também afetar a eficácia da técnica (Alhattab et al., 2019). Os métodos de rutura 

celular podem ser classificados em mecânicos ou não mecânicos (figura 3), de acordo com a forma 

pela qual se processa a desintegração celular (Ronald Halim). A rutura mecânica requer entrada de 

energia sob a forma de forças de cisalhamento, pulsos elétricos, ondas ou calor. Os processos 

mecânicos, apesar de consumirem muita energia, oferecem geralmente altos rendimentos de 

recuperação de produtos com bom controlo do processo e escalabilidade.  

Os métodos não mecânicos de rutura celular usam compostos químicos ou processos biológicos que 

interagem diretamente com a parede celular ou membrana para permitir a passagem de componentes 

intracelulares para o meio circundante (Tao Dong et al., 2016). A eficiência destas técnicas pode ser 

significativamente melhorada com o uso de tratamentos suplementares para perturbar a integridade 

das microalgas, causar danos às membranas e paredes celulares e intensificar os processos de 

transferência de massa durante a extração (Zhang et al., 2018). Para técnicas que operam a elevadas 

Figura 2 - Estrutura celular de C. vulgaris (adaptado de Safi et al., 2014). 
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temperaturas, deve considerar-se o risco de degradação das biomoléculas extraídas. Além disso, 

devem ser considerados todos os tratamentos preliminares de desidratação e secagem que possam 

ser necessários e que acarretam normalmente custos elevados (Zhang et al., 2018). 

 

 

Figura 3 - Métodos de rutura celular mais utilizados em microalgas (adaptado de Lee et al., 2017). 

De acordo com os trabalhos de Lee et al. (2017) e Zheng et al. (2011), as melhores técnicas de rutura 

celular em C. vulgaris, cultivada em condições autotróficas, foram: autoclave, micro-ondas, lise 

enzimática e trituração em nitrogénio líquido, com recuperação lipídica máxima de 30 % em peso seco. 

No entanto, a qualidade das moléculas alvo é suscetível de ser diferente em função do método de 

rutura celular aplicado. Geada et al. (2019) avaliou vários métodos (bead milling, micro-ondas, ciclos 

de congelamento e descongelamento, homogeneização de alta velocidade e ultrassons) para rutura e 

permeabilização da cianobactéria Microcystis aeruginosa com a finalidade de extração de uma toxina, 

sendo que os melhores resultados foram obtidos com ultrassons e ciclos de congelamento e 

descongelamento seguidos de ultrassons, pelo que é interessante avaliar a eficiência e otimizar estes 
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métodos para outros microrganismos e outros compostos. Através de sistemas de ultrassons há a 

vantagem de ser possível romper as células a temperaturas relativamente baixas quando comparadas 

com as micro-ondas e a autoclavagem, por exemplo, havendo menor risco de desnaturação térmica 

das proteínas. Além disso, os sistemas de ultrassons não requerem a adição de esferas ou produtos 

químicos, como o NaCl (para se dar o choque osmótico), que necessitem ser removidos numa fase 

posterior do processo, aumentando assim os custos de processamento. Outra vantagem é que os 

dispositivos ultrassónicos podem ser ampliados e operados continuamente (Gerde et al., 2012). 

De acordo com os dados obtidos de (McMillan et al., 2013), apesar dos sistemas de ultrassons 

apresentarem eficiências mais baixas relativamente a outros métodos, também apresentam custos 

energéticos consideravelmente mais baixos, pelo que é interessante que este método seja otimizado.  

2.2.1 Sistemas de ultrassons  

Os sistemas de ultrassons são métodos de rutura celular de cisalhamento líquido, que se caracterizam 

pela utilização de sons de alta frequência (18 kHz - 1 MHz) (Saranya et al., 2014) inaudíveis para o 

ouvido humano. São geralmente utilizados por causarem quer a inativação, quer o rompimento de 

células microbianas em suspensão (em entradas de potência acústica mais elevadas) (Chisti & Moo-

Young, 1986). 

Quando a potência acústica é suficientemente elevada, formam-se microbolhas em vários locais de 

nucleação no fluído. Essas bolhas crescem durante a fase de rarefação da onda sonora, seguindo-se 

uma fase de compressão, na qual o conteúdo da bolha é comprimido a um raio mínimo em que a 

bolha colapsa, libertando uma violenta onda de choque que se propaga pelo meio. Esta formação, 

crescimento e colapso de bolhas de gás e vapor devido à ação de ondas sonoras intensas é 

denominada de cavitação (figura 4). Na fase de colapso da cavitação de bolhas, uma grande 

quantidade de energia sónica é convertida em energia mecânica, na forma de ondas de choque 

equivalente a pressões da ordem dos 300 MPa (Saranya et al., 2014; Chisti & Moo-Young, 1986). Esta 

entrada de energia transmite movimento a partes das células, que se desintegram quando o seu 

conteúdo de energia cinética excede a força da parede celular (Saranya et al., 2014). 
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Figura 4 - Ilustração do fenómeno de cavitação (adaptado de http://www.kormax.co.kr/en/evolution-of-ultrasonic-
welding/piezoelectirc-effect/?ckattempt=1; https://www.theprocesspiping.com/introduction-to-cavitation/).  
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 CENTRO DE ACOLHIMENTO:  CVR -  CENTRO PARA A 3.

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

Figura 5 - Instalações do Centro para a Valorização de Resíduos 

Este trabalho foi realizado no CVR - Centro para a Valorização de Resíduos (figura 5), em colaboração 

com o Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. O CVR é uma instituição privada sem 

fins lucrativos, fundada em 2002, que presta serviços de investigação, análise científica e aplicação de 

soluções reais na área da valorização de resíduos. Localiza-se em Guimarães, integrado no Campus da 

Universidade do Minho, possuindo instalações laboratoriais próprias onde desenvolve as suas 

atividades. 

O CVR atua em vários campos dentro de um processo, desde serviços de análises laboratoriais à 

prestação de serviços de consultoria especializada. Conta com colaboradores permanentes, desde 

técnicos a investigadores, com formação ao nível da biologia, biotecnologia, tecnologia do ambiente, 

engenharia de materiais, química, biológica e mecânica, e conta ainda com a colaboração de vários 

investigadores de universidades portuguesas.  

O departamento de I&DT desempenha um importante papel na prestação de apoio técnico e cientifico 

para o desenvolvimento de soluções para o tratamento de resíduos, nomeadamente a incorporação de 

resíduos como materiais na construção civil, a recuperação de metais e sais metálicos a partir de 

resíduos de efluentes, processos de valorização energética de resíduos, reciclagem de resíduos de 

construção e demolição, processos de produção de biocombustíveis e combustíveis derivados de 

resíduos, valorização de resíduos agroindustriais, análise de ciclo de vida e desenvolvimento de 

sistemas integrados na gestão de resíduos. O Centro possui ainda com um Laboratório de 

caracterização de resíduos, um laboratório de emissões gasosas e avaliação de ruído e um laboratório 

de materiais e geotecnia. 
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O CVR conta com mais de 80 associados fundadores e aderentes de diferentes tipologias, 

nomeadamente empresas das indústrias da fundição, dos serviços de gestão de águas residuais e de 

gestão de resíduos, metalomecânica, cerâmica, da construção civil, do papel, centros tecnológicos, 

entidades municipais e instituições públicas sem fins lucrativos. 

 

  



	

15 

 MATERIAIS E MÉTODOS 4.

4.1  Crescimento da microalga Chlorel la vulgar is   

O crescimento da microalga Chlorella vulgaris foi feito em meio de cultura líquido, em frascos 

Erlenmeyer de 5 L com um volume de trabalho de 2 L, dado ser esta a quantidade necessária para 

cada ensaio. O inóculo utilizado foi disponibilizado pelo grupo de investigação B.Factory do Centro de 

Engenharia Biológica da Universidade do Minho. O pré-inoculo foi feito em volumes sucessivamente 

maiores (100 mL e 1 L em frascos Schott de 250 mL e 1 L, respetivamente), e o crescimento foi feito 

em meio mineral definido utilizando ureia como fonte de nitrogénio, tal como descrito por Fernandes et 

al., 2010. Foi utilizado um caudal de arejamento de 4 L/min. O caudal foi medido através de 

controladores mássicos Alicat Scientific, Estados Unidos da América (E.U.A.). As culturas foram 

incubadas à temperatura ambiente e como fonte luminosa foram usadas luzes LED de 24 V, dispostas 

uniformemente de um dos lados, sendo a intensidade de luz incidente de 100 μE/(m2 s). 

Todos os materiais utilizados foram esterilizados em autoclave e os trabalhos realizados na câmara de 

fluxo laminar em condições de assepsia. 

A figura 6 mostra a montagem experimental utilizada para o crescimento das culturas em laboratório.  

Figura 6 - Montagem experimental utilizada para o crescimento fototrófico das culturas de C. vulgaris 
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4.2  Concentração celu lar nas cul turas de Chlorel la vulgar is  

Numa fase inicial, utilizando uma cultura de C. vulgaris, estabeleceu-se uma relação entre (i) o peso 

seco das células de C. vulgaris, (ii) a densidade ótica da cultura a 670 nm e 750 nm, e (iii) a 

concentração celular da cultura. A concentração celular na amostra original (nºcélulas/µL) foi 

determinada através de contagens em câmara de Neubauer, de acordo com a equação 1. Os materiais 

e equipamentos utilizados nestas determinações estão ilustrados na figura 7. 

Figura 7 - Ilustração de alguns materiais e equipamentos utilizados - (A) filtros após determinação do peso seco de células 
de C. vugaris; (B) microscópio utilizado para contagens celulares; (C) câmara de Neubauer utilizada nas contagens 

celulares; (D) placa para leitura por espectrofotometria ELISA. 

	

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑛º 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
�𝐿

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑚2 ×𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑐â𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑚 ×𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜

 (Eq. 1) 

4.3  Equipamento de ul t rassons 

O equipamento de ultrassons utilizado nesta experiência foi especificamente desenhado e concebido 

para o projeto U2SCOFFEE cápsulas de cafeína, um projeto de cooperação entre a Bicafé, o CVR, o 

INEGI, a FFUP e o ICETA. A figura 8 ilustra o equipamento de ultrassons utilizado e os seus 

componentes principais. 

A 

B 

C 

D 
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Figura 8 - (A) Equipamento de ultrassons utilizado nos ensaios; (B) Descrição dos componentes principais do 
equipamento de ultrassons (adaptado de Hossain et al., 2014). 

Como se verifica na figura 8, é usado um gerador sonoro com software integrado (2), que transmite 

um sinal elétrico a um transdutor piezoelétrico standard de 20 kHz (1), ambos concebidos pela MPI 

Ultrasonics, sediada na Suíça. O sinal de entrada é convertido, através do efeito piezoelétrico direto, 

numa deformação do material. Dependendo da frequência do sinal de entrada, o transdutor encontra-

se assim em estados de tração/compressão, e estando acoplado a um radiador acústico (3), também 

conhecido como sonda acústica, transfere o seu estado de vibração a este e, consequentemente à 

amostra (Hossain et al., 2014). O radiador acústico é fabricado na liga de titânio (Ti-6Al-4V), de acordo 

com os requisitos e normas da indústria alimentar. O funcionamento do transdutor está previsto para 

uma gama de frequências desde 19,6 até 20,1 kHz e uma gama de potências de 200 até 800 W, o 

que corresponde a uma gama de intensidade acústica desde aproximadamente 7 até 28 W/cm2. O 

funcionamento do transdutor prevê a utilização de ar comprimido, a uma pressão de 5 bar, para 

facilitar o arrefecimento dos materiais piezoelétricos. 

4.4  Ensaios de rutura e l ibertação de compostos com o s istema de 

ul t rassons 

As culturas de C. vulgaris foram crescidas em laboratório tal como descrito em 3.1, até atingirem uma 

densidade ótica de cerca de 1.0 a 750 nm, sendo depois realizados os ensaios no sistema de 
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ultrassons no espaço de 1 a 3 horas. Após pesquisa bibliográfica sobre as condições de funcionamento 

dos ultrassons para rutura celular de microalgas, foram definidos os parâmetros iniciais de operação a 

utilizar, os quais foram depois adaptados e otimizados de acordo com os objetivos pretendidos. Na 

figura 9 encontram-se representados esquematicamente os ensaios realizados. As amostras foram 

submetidas aos ultrassons com a frequência constante de 19,8 kHz usando um modo de operação 

não pulsado ou pulsado. Em ambos os casos, o equipamento de ultrassons foi operado 

intermitentemente durante 20 minutos, alternando 1 minuto em funcionamento com 1 minuto de 

pausa. A diferença entre os dois modos de operação residiu então no período de funcionamento, 

podendo este ocorrer de forma contínua ou sob a forma de pulsos (2 segundos de funcionamento e 1 

segundo pausa). O tratamento não pulsado foi testado a 400 W ou 800 W de potência. O tratamento 

pulsado foi também realizado a estes dois valores de potência, mas variando o tempo total de 

tratamento, i.e. 20 minutos ou 3 ciclos de 20 minutos (correspondendo a um tempo total de 60 

minutos). Em seguida, testaram-se ainda diferentes pré-tratamentos das amostras (por congelamento). 

A concentração celular foi determinada no início e no final do tratamento ultrassónico, bem como após 

cada ciclo nos casos em que o tratamento compreendeu a realização de 3 ciclos. A percentagem de 

rutura celular foi calculada com base na diferença entre a concentração inicial e final. A 

presença/concentração de clorofilas, amido, açúcares simples e proteína foi avaliada no sobrenadante 

das amostras após centrifugação a 10000 g, durante 10 min. 

 

Figura 9 - Representação esquemática dos ensaios realizados.  
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4.5  Métodos anal í t icos  

4.5.1 Peso seco, densidade ótica e contagens celulares 

O peso seco da microalga foi analisado por gravimetria de acordo com o método descrito no Standard 

Methods (Pawlowski, 1994), utilizando filtros Whatman GF/C (tamanho de poro de 0,45 mm; diâmetro 

de 47 mm) e secando as amostras em estufa a 105 °C até peso constante. 

A densidade ótica foi medida num espectrofotómetro Biotek Synergy HT a 750 nm em microplacas de 

96 poços de leitura ELISA.  

As contagens celulares foram realizadas ao microscópio utilizando a objetiva de 40x e uma ocular de 

10x. Utilizou-se uma câmara de Neubauer de profundidade de 0,1 mm2, com divisão reticular de 3x3 

quadrados grandes com 1 mm2 cada um. O quadrado grande no centro é ainda dividido em 5x5 

quadrados com um comprimento lateral de 0,2 mm cada e uma área de 0,04 mm2 cada. Por sua vez, 

estes quadrados são subdivididos em 16 quadrados pequenos de 0,0025 mm2 (figura 10).  

Figura 10 - Ilustração do reticulado da câmara de Neubauer (Abelho, 2010). 

4.5.2 Quantificação de amido 

A quantificação de amido nas amostras foi realizada através de método colorimétrico baseado na 

reação entre uma solução de iodo e o amido, tal como descrito por Pimstone (1964). De forma 

sucinta, o método baseia-se na adição de H2SO4 a 5 % (v/v) e de uma solução de iodo a 0.005 mol/L 

ao sobrenadante das amostras previamente centrifugadas. De seguida é feita uma leitura num 

espectrofotómetro ELISA (Biotek Synergy HT) a um comprimento de onda de 650 nm. 



	

20 

4.5.3 Quantificação de proteínas 

A quantificação de proteínas foi feita através do método de Lowry, usando o kit PierceTM BCA Protein 

Assay (nº 23225) (Thermo ScientificTMPierceTM). O método inicia-se com a preparação de um reagente 

de trabalho, com a junção de dois reagentes, preparado a partir de 50 partes da solução A (carbonato 

de sódio, bicarbonato de sódio, ácido bicinconínico e tartarato de sódio em 0,1 mol/L de NaOH) e 1 

parte de solução B (4 % de sulfato cúprico). Numa microplaca de 96 poços de leitura ELISA, a 25 µL 

de amostra foram adicionados 200 µL da solução de trabalho e incubados durante 30 minutos a 37 ºC 

para desenvolvimento de cor. Posteriormente foram medidas as absorvâncias através de 

espectrofotometria ELISA (Biotek Synergy HT) a um comprimento de onda de 562 nm. 

4.5.4 Quantificação de açúcares simples totais 

A concentração de açúcares simples no sobrenadante das amostras após centrifugação foi 

determinada por cromatografia líquida de alta performance (HPLC), utilizando uma coluna Aminex 87H 

da Biorad com 300 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, à temperatura de 60 ºC. A 

deteção foi feita por índice de refração. A fase móvel utilizada foi H2SO4 (0.05 M) a um caudal de 0,6 

mL/min, com um volume de injeção de 20 µL e um tempo de corrida de 25 min. 

4.5.5 Observação da libertação de clorofilas 

A libertação de clorofilas após ensaios de rutura foi verificada por espectrofotometria UV-visível. Assim, 

200 µL de cada amostra foram colocados em microplaca preta de fundo transparente de 96 poços e 

foi realizada uma espectrofotometria de varrimento para comprimentos de onda entre os 300 e os 700 

nm em espetrofotómetro ELISA (Biotek Synergy HT), uma vez que tipicamente os espectros de 

absorção das clorofilas apresentam picos de absorção vermelha da clorofila a entre 660 e 665 nm e 

picos de absorção azul entre 428 e 432 nm. O mesmo se aplica à clorofila b, que pode absorver entre 

642 - 652 nm e 452 - 469 nm (Hynstova et al., 2018). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 5.

5.1  Relações entre peso seco, densidade ót ica e concentração celu lar 

para C. vulgar is   

Tendo em vista uma determinação expedita da concentração celular de C. vulgaris nas diferentes 

culturas e amostras, procurou-se estabelecer uma relação entre o peso seco, a D.O. e a concentração 

celular. Verificou-se um bom coeficiente de correlação entre o peso seco e a D.O. (figura 11), 

observando-se valores de R2 um pouco menores entre a concentração celular e os outros dois 

parâmetros analisados (figuras 12 e 13). Este facto estará provavelmente associado às dificuldades 

verificadas durante o processo de contagem ao microscópio, as quais resultam da necessidade de 

garantir uma amostra completamente homogénea para que as contagens sejam precisas e 

reprodutíveis.  

A concentração das culturas ao longo do período de crescimento foi estimada através da medição de 

D.O. e relacionada com o peso seco, através da correlação exposta na figura 12. Definiu-se 1 g/L como 

valor mínimo de concentração para iniciar os ensaios no sistema de ultrassons, o qual corresponde a 

valores de D.O. de aproximadamente 1 a 750 nm. 

 

 

Figura 11 -  Relação entre peso seco e densidade ótica a 750 nm de uma cultura de C. vulgaris. 
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Figura 12 - Relação entre peso seco e concentração celular de uma cultura de C. vulgaris. 

 

 

 

Figura 13 - Relação entre densidade ótica a 750 nm e concentração celular de uma cultura de C. vulgaris. 

5.2  Ensaios de rutura de Chlorel la vulgar is  com o s istema de ul t rassons 

Inicialmente a rutura celular de C. vulgaris foi testada no sistema de ultrassons operado em modo não 

pulsados, a 400 W e a 800 W. Ao fim de algum tempo de tratamento (< 20 min), o sistema não 

suportou estas condições de funcionamento e entrou em overload, cessando a geração de sinal. Numa 

primeira fase colocou-se a hipótese deste problema estar relacionado com um aumento da 
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temperatura, uma vez que se sabe que esta é uma situação recorrente durante a operação destes 

sistemas, sendo por isso fundamental garantir uma boa refrigeração. Neste caso em concreto, a 

refrigeração é efetuada através de uma linha de ar comprimido, e a temperatura no interior do sistema 

foi periodicamente monitorizada (tabela 3). Os resultados assim obtidos sugerem, contudo, que o 

overload não foi potenciado pelo aumento da temperatura, uma vez que outros ensaios foram levados 

até ao fim sem que o sistema deixasse de funcionar, com a amostra a temperaturas mais elevadas. 

Por exemplo, o ensaio realizado a 400W (denominado 400 W(1) na tabela 3) sofreu overload a uma 

temperatura de 31,8 ºC enquanto que o ensaio realizado a 800 W terminou a 45,2 ºC sem paragem 

do sistema. Neste momento pensa-se que o overload possa acontecer por algum problema relacionado 

com o gerador do sistema, que ainda não foi possível detetar. Assim, decidiu-se realizar todos os 

ensaios seguintes em modo pulsado, para evitar o sobreaquecimento da amostra ou algum problema 

relacionado com a continuidade de operação do equipamento, não se verificando qualquer outra 

situação de overload. As medições de temperatura realizadas nos ensaios em modo pulsado vieram 

confirmado o anteriormente exposto, i.e. houve ensaios que atingiram temperaturas superiores a 50 ºC 

(400 W e 800 W 3 ciclos) sem paragem do equipamento (tabela 3). 

As percentagens de rutura celular atingidas nas diferentes condições testadas estão compiladas na 

tabela 4. Na figura 14 apresenta-se à laia de exemplo uma imagem das contagens realizadas ao 

microscópio.  

Foram realizados 3 ensaios não pulsados, dois a 400 W de potência e um a 800 W, verificando-se uma 

percentagem de rutura maior nos tratamentos a 400 W (21 e 26 %) do que nos a 800 W (7 %), mesmo 

acontecendo overload do sistema nestes casos (tabela 3). Passando aos tratamentos pulsados, 

verificou-se que a percentagem de rutura a 400 W não foi afetada nem beneficiada por este modo de 

operação, mantendo-se aproximadamente a mesma percentagem de rutura. Já no tratamento a 800 

W, verifica-se um ligeiro aumento desta em relação ao tratamento não pulsado (i.e. 14 % versus 7 %, 

respetivamente). 
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Tabe la  3 - Variação da temperatura ao longo dos ensaios 



	

25 

 

Figura 14 - Imagem ao microscópio das células antes (A) e após (B) o tratamento com ultrassons. 

 

Tabela 4 – Concentração celular (C) e peso seco (P) antes e após tratamento com ultrassons 

* Valores de peso seco estimado, calculados a partir das concentrações celulares e da relação anteriormente apresentada 
entre peso seco e concentração celular. 
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o equipamento de ultrassons foi operado sempre à mesma frequência, induzindo vibrações constantes 

em todos os casos, variando apenas o deslocamento da oscilação da sonda com as vibrações, supõe-

se que, sendo esse deslocamento maior para intensidades maiores, a câmara de acrílico utilizada no 

equipamento de ultrassons (ver figura 8) seja de diâmetro reduzido, induzindo assim uma limitação 

para a propagação das bolhas que inferem o fenómeno de cavitação. Assim, à intensidade de 400 W 

são reunidas condições mais favoráveis para que o fenómeno de cavitação ocorra e sejam atingidas 

percentagens de rutura mais elevadas.  

A fim de conseguir percentagens de rutura maiores, foram realizados 3 ciclos de operação seguidos, 

num total de tempo de tratamento de 60 minutos. Com efeito, este modo de operação levou a valores 

de rutura celular mais elevados nas duas potências testadas, relativamente aos ensaios de apenas 1 

ciclo. Novamente foram obtidos melhores resultados para a potência de 400 W do que para 800 W, e 

foi nestas condições que se obteve a maior percentagem de rutura (52 %). A percentagem de rutura 

aumentou gradualmente ao longo dos ciclos – no final do 1º ciclo a eficiência era de 26 % e 12 % para 

400 W e 800 W, respetivamente, passando para 43 % e 21 % no final do 2º ciclo. 

Em alternativa à operação durante 3 ciclos, foram realizados os ensaios com pré-congelamento, como 

forma de promover uma fragilização prévia da parede celular e assim potenciar a rutura posterior em 

ultrassons. No entanto, este pré-tratamento não aumentou significativamente a percentagem de rutura 

para nenhuma das potências (tabela 4). 

A possibilidade do aumento da temperatura da amostra, decorrente da operação do equipamento de 

ultrassons, facilitar o rompimento das células foi também equacionada, mas a observação dos valores 

compilados na tabela 3 mostrou que esse não será um fator preponderante. 

5.3  Quant i f icação de compostos l ibertados para o meio 

Após os tratamentos, foi-se tentar perceber quais os compostos e quantidades dos mesmos que 

haviam sido libertados para o meio. Tendo em conta a composição típica das células de C. vulgaris 

(tabela 2 e Fernandes, B. 2013), decidiu-se que seria interessante tentar quantificar clorofilas, 

açucares (amido e monómeros mais simples), proteínas ou lípidos. Contudo, os lípidos não foram 

quantificados por limitações de tempo. 

Foram calculados os valores teóricos máximos que se poderiam esperar, com base na percentagem de 

rutura máxima obtida (i.e. 52 %) e nos valores médios destes componentes presentes em C. vulgaris. 

Estes valores médios foram obtidos experimentalmente por Fernandes, B. (2013) a partir de uma 
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cultura de C. vulgaris, nas mesmas condições de crescimento (Fernandes et al., 2010). Assim, 

consideraram-se as seguintes percentagens relativas ao peso seco médio das células de C. vulgaris: 

5,1 % de amido, 42 % de lípidos, 63,5 % de proteínas e 0,51 % de clorofilas. No caso do presente 

estudo, seria então expectável extrair no máximo: 

• 0,52×5,1 = 2,65 % 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 

• 0,52×42 = 21,84 % 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 

• 0,52×63,5 = 33,02 % 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 

• 0,52×0,51 = 0,27 % 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

Considerando um valor médio de peso seco inicial estimado (tabela 4) de 1,9 g/L, é possível calcular 

um valor teórico máximo esperado em g/L de cada um dos componentes nas amostras analisadas: 

• 0,0265×1,9 =  0,05 𝑔/𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 

• 0,2184×1,9 = 0,41 g/L 𝑑𝑒 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 

• 0,3302×1,9 = 0,63 𝑔/𝐿 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 

• 0,0027×1,9 = 0,0051 g/L 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

5.3.1 Verificação da libertação de Clorofilas 

Durante o procedimento de centrifugação das amostras verificou-se uma alteração gradual da cor do 

sobrenadante após o tratamento ultrassónico (figura 15) relativamente ao t0, pelo que se suspeitou da 

libertação de clorofilas. Para análise da clorofila potencialmente libertada para o meio selecionou-se a 

amostra submetida ao tratamento de 3 ciclos a 400 W pulsado (que corresponde à maior percentagem 

de rutura celular). De ressalvar que havendo interesse na extração de clorofilas se deve ter o cuidado 

de preservar convenientemente as amostras, dada a sua fotossensibilidade. 

Como é possível verificar na figura 16, onde o t0 corresponde à amostra antes do tratamento e t1, t2 e 

t3 ao fim de cada ciclo de tratamento, verifica-se um aumento sucessivo dos picos de absorção a 

aproximadamente 400 nm e a aproximadamente 665 nm de t1 para t3, indicando a libertação 

crescente de clorofilas ao longo do tratamento. Estes comprimentos de onda encontram-se descritos 

na literatura para clorofilas extraídas com solventes em vez de meio aquoso (meio de cultura usado 

para o crescimento da C.vulgaris e ensaios de rutura da presente dissertação), como sendo os 

espectros de absorção das clorofilas que apresentam picos de absorção azul da clorofila a entre 428 e 

432 nm e picos de absorção vermelha entre 660 e 665 nm. O mesmo se apresenta para a clorofila b, 

que pode absorver entre 642 - 652 nm e 452 - 469 nm (Hynstova et al., 2018).  
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Figura 15 - Diferença de cor do sobrenadante após centrifugação ao longo dos ciclos de tratamento ultrassónico 
(correspondente a 3 ciclos a 400 W). 

 

 

Figura 16 - Gráfico da comparação da presença de clorofilas ao longo dos ciclos (3 ciclos a 400 W). 

5.3.2 Açúcares 

Para a quantificação do amido foi necessário elaborar uma curva de calibração (figura 17). A análise 

das amostras revelou valores de absorvância a 650 nm sempre inferiores a 0,046, sendo estes muito 

próximos do limite inferior da curva de calibração (i.e. 0,125 g/L) e do limite de deteção do aparelho. 

Tendo em conta que se esperava um valor máximo de amido libertado para o meio de 0,05 g/L (de 

acordo com os cálculos teóricos anteriormente apresentados), não seria efetivamente expectável 
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conseguir quantificar amido por este método, caso tivesse sido efetivamente libertado. Assim, sugere-

se que em trabalhos futuros, seja promovida a acumulação de amido no interior das células, tal como 

descrito por Fernandes et al. (2013), sendo então interessante testar a eficácia dos ultrassons para 

rutura e extração deste tipo de compostos. 

 

Figura 17 - Curva de calibração do método de quantificação do amido. 

Para além da presença de amido, colocou-se a hipótese de haver libertação de açúcares simples, tais 

como glucose, xilose, arabinose, ramnose, manose e galactose, uma vez que são estes os açúcares 

usualmente presentas na parede celular de C. vulgaris (Safi et al., 2014). A análise das amostras por 

HPLC revelou a presença de picos que puderam ser associados a glucose e xilose por comparação 

direta das amostras com padrões contendo estes mesmos compostos. A concentração foi calculada 

com base numa curva de calibração, obtendo-se os resultados apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Comparação das concentrações glucose e xilose antes e depois do tratamento ultrassónico 
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 t0  t f  t0  t f  

400 W N. P.  (2)  s.s.* s.s s.s. s.s. s.s. s.s. 

400 W P.  s.s. s.s. s.s. 11,77 23,53 11,77 
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400 W P.  3 c ic los  s.s. s.s. s.s. s.s. s.s. s.s. 
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*s.s. – sem significado 

y	=	0.0546x	+	0.0354	
R²	=	0.99774	

0	

0.05	

0.1	

0.15	

0.2	

0.25	

0.3	

0.35	

0.4	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Ab
s	(
65
0	
nm

)	

Concentração	de	amido	(g/L)	



	

30 

Contrariamente ao esperado, parece ter havido maior libertação de glucose e xilose nas amostras 

submetidas a ultrassons a 800 W, correspondendo a concentrações libertadas na ordem dos 22-78 

mg/L para glucose e 10 mg/L para xilose. No entanto, salienta-se que estes valores são relativamente 

baixos e foram obtidos através de uma única análise, merecendo portanto avaliação futura para aferir 

estas observações. 

5.3.3 Proteínas 

As proteínas que poderão ser quantificadas no sobrenadante das amostras serão provavelmente 

oriundas da parede celular, uma vez que esta é rica neste tipo de compostos em C. vulgaris. Foi 

elaborada uma curva de calibração para o método utilizado, apresentada na figura 18.  

 

 

Figura 18 - Curva de calibração para quantificação de proteínas. 

Na tabela 6 encontram-se os valores de concentração de proteína medidos nas diferentes amostras. 

Salienta-se a libertação de cerca de 194 mg/L no ensaio submetido a operação pulsada a 400 W 

durante 3 ciclos, sendo este valor interessante quando considerando que o valor máximo esperado era 

de 630 mg/L. Relativamente às outras amostras, o facto do valor no t0 ser tão elevado levantou a 

dúvida se o processo de congelação usado para preservação das amostras antes da análise (o qual por 

acaso não foi aplicado à amostra 400 W 3 ciclos) poderá ter provocado alguma libertação de proteína 

para o meio. Esta hipótese requer confirmação, mas, caso se verifique, o congelamento poderá 

representar uma estratégia de pós-tratamento a estudar. 
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Tabela 6 - Comparação da concentração de proteínas antes e depois do tratamento ultrassónico 

 Concentração 
(mg/L) 

Concentração 
l iber tada 
(mg/L)  t0  t f  

400 W N. P.  (2)  238,30 275,30 37,00 

400 W P.  269,30 292,97 23,67 

800 W P.  246,60 244,60 s.s. 

400 W P.  3 c ic los  81,80 275,80 194,00 

800 W P.  3 c ic los  311,60 342,60 31,00 
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  CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 6.

A extração de compostos de valor produzidos por microalgas, em particular por culturas de C. vulgaris, 

constitui uma das principais dificuldades associadas ao uso destes microrganismos para aplicações 

industriais e biotecnológicas. A rutura da parede celular rígida destas microalgas é frequentemente o 

passo limitante. O processo de ultrassons testado neste trabalho revelou-se uma estratégia bastante 

eficaz para esse fim, tendo-se atingido valores máximos de rutura celular de 52 % e 32 % quando o 

sistema foi operado a 400 e 800 W, respetivamente, em modo pulsado durante 3 ciclos (60 minutos). 

Os resultados experimentais obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

- O sistema de ultrassons deve ser operado em modo pulsado, uma vez que o modo de operação não 

pulsado induz overload frequente; 

- A eficiência de rutura celular foi superior nos tratamentos em 3ciclos (60 minutos) relativamente à 

operação com apenas 1ciclo (20 minutos); 

- A operação a 400 W foi mais eficaz, de um ponto de vista da rutura celular, do que a operação a 800 

W; 

- O pré-tratamento das amostras por congelação não aumentou de forma importante a eficiência do 

sistema; 

- A operação em modo pulsado a 800 W facilitou a libertação de açúcares simples; 

- A operação em modo pulsado a 400 W durante 3 ciclos favoreceu a libertação de clorofilas e proteína. 

No decorrer deste trabalho foram identificadas algumas dificuldades relacionadas com os métodos 

experimentais, que poderão ser melhoradas no futuro. Por exemplo, métodos 

alternativos/complementares poderão ser considerados para avaliar a rutura celular, uma vez que o 

método de contagem celular ao microscópio é muitas vezes influenciado por dificuldades de 

homogeneização das amostras, sendo difícil a recolha e contagem de amostras representativas. Outro 

aspeto importante a ter em conta na análise dos compostos extraídos é a necessidade de centrifugar 

as amostras imediatamente após o tratamento de ultrassons, para separação do pellet e do 

sobrenadante, que deverão depois ser guardados separadamente para análise. Por outro lado, pode 

também ser importante concentrar a amostra antes de realizar a análise dos compostos libertados 

para o sobrenadante, de forma a minimizar os erros analíticos associados. Como perspetivas de 

trabalho futuro, sugere-se a realização do crescimento das culturas em condições de acumulação de 

um produto específico de interesse, o que facilitará a avaliação da eficiência de extração desse mesmo 
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composto. Quanto ao sistema de ultrassons, sugere-se que em estudos futuros sejam testadas 

potências de funcionamento mais baixas (por ex. 200 e 600 W), tendo por base o facto de se terem 

obtido melhores resultados a 400 W do que a 800 W. Outra solução seria o redimensionamento do 

sistema de ultrassons, uma vez que uma câmara de acrílico de maior diâmetro provavelmente irá 

permitir obter maiores rendimentos a potências mais elevadas.  
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