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RESUMO 
As microalgas têm a capacidade de crescer em águas residuais, assimilando os 
nutrientes e compostos orgânicos aí presentes, removendo assim, a carga 
poluente. Os efluentes são um meio de crescimento de baixo custo para a 
produção de biomassa algal que pode ser usada em diversos sectores, tais como 
alimentação animal, fertilizantes, produção de bioenergia e outros produtos como 
pigmentos. 

Existem vários estudos de uso de microalgas para o tratamento de efluentes do 
sector agroalimentar, como por exemplo as indústrias de lacticínios e cervejeira. 
No entanto, a aplicação de microalgas em efluentes da indústria vinícola ainda é 
limitada. 

Realizaram-se ensaios de crescimento de várias espécies de microalgas num 
efluente vinícola e em meio enriquecido com vinhaça (efluente de destilaria 
vínica), de modo a avaliar a sua capacidade de biorremediação e a sua 
produtividade em biomassa que possa ser valorizada, tendo em conta a produção 
de pigmentos. Foram usadas as espécies Scenedesmus obliquus, Chlorella 
protothecoides, Chlorella vulgaris e Spirulina maxima. O efluente vinícola foi 
simulado, variando a sua concentração inicial de carga orgânica, e a vinhaça foi 
recolhida de uma destilaria, sujeita a uma sedimentação (1h) e diluída em água 
(3%, 6% e 12,5%). Todos os ensaios foram realizados em balões Erlenmeyer sob 
agitação de 100 rpm, a T =23 ± 2 °C e iluminação artificial constante (1,5 ± 0,1 
klux).O crescimento das microalgas foi monitorizado por espectrofotometria (540 
nm) e determinação do peso seco livre de cinzas, através de filtração (1,6 m) de 
um volume de amostra, secagem “overnight” a 105 °C e incineração durante 1 h a 
550 °C. O filtrado foi caracterizado em termos de azoto total (TN) e carbono 
orgânico total (TOC), usando um aparelho TOC-L (Shimadzu). O conteúdo em 
pigmentos (clorofilas e carotenoides) foi quantificado por espectrofotometria, 
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aplicando as equações de Strickland e Parsons [5], após extração com acetona a 
90%. 

Verificou-se que os efluentes vinícolas e a vinhaça diluída (até 12,5%) podem ser 
utilizados como meio de cultura de baixo custo para o cultivo das microalgas 
testadas. Contudo, a espécie S. maxima demostrou não se adaptar ao meio com 
vinhaça. 

Obteve-se uma remoção da maioria do TOC (70 a 90%), geralmente ao final de 10 
dias após inoculação, exceto usando a espécie S. obliquus em efluente vinícola, 
que mostrou resultados inferiores. No entanto, devido ao facto da vinhaça ser um 
efluente bastante rico e não ter sido esterilizado (excepto para C. protothecoides), 
houve o crescimento de outros organismos, que contribuiu para a remoção de 
TOC e TN. 

Combinando a produtividade em termos de biomassa, pigmentos e remoção da 
carga orgânica, as microalgas do género Chlorella mostram-se como as mais 
promissoras no tratamento destes efluentes. 

Tendo em conta apenas os ensaios com vinhaça, o cultivo das espécies S. obliquus 
e C. protothecoides nas diluições 12,5% e 6%, respetivamente, revelaram ser a 
melhor opção para a produção de biomassa e de carotenoides, pigmentos com 
elevado valor comercial. 
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