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RESUMO:

As algas são organismos de muita importância para todos os seres vivos pois produzem a

maior parte de gás oxigênio presente na atmosfera, e também são a base da cadeia alimentar

dos ambientes aquáticos. Servem também para produzir remédios, suplementos alimentares,

cremes, entre várias outras coisas. São organismos com dois tipos de estrutura celular:

procariontes ou eucariontes. As microalgas vivem em diferentes ambientes aquáticos ou

úmidos. Trabalhar com microalgas possui vantagens, elas podem ser cultivadas em diversos

sistemas de produção, com volume variando desde poucos litros até bilhões de litros. Apesar

de muitas espécies até algumas desconhecidas, somente quatro têm produção comercial

significativa: Spirulina (Arthrospira), Chlorella, Dunaliella e Haematococcus pluvialis, mas se

sabe pouco sobre o volume e o valor do comercial. Além de serem fontes de biomoléculas para

o desenvolvimento de novos produtos, com aplicações nas indústrias alimentícia, cosmética,

farmacêutica e petroquímica, entre outras, as microalgas também podem ser utilizadas para o

sequestro biológico A possibilidade de criação de painéis de microalgas poderiam, além de ser



uma ótima ferramenta de sequestro de carbono e produção de matéria orgânica, vista que as

microalgas são organismos fotossintetizantes e consomem gás carbônico.
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INTRODUÇÃO

As algas são organismos de grande importância para todos os seres vivos pois elas

produzem a maior parte do oxigênio presente na atmosfera, são a base da cadeia alimentar do

ambiente aquático e podem ser utilizadas para fabricação de remédios, cremes, suplementos

alimentares entre várias outras coisas. Dentro deste grupo biológico estão as microalgas, Estas

são elementos de um grupo muito heterogêneo de organismos, estão naturalmente presentes

em diferentes ambientes aquáticos/úmidos, incluindo rios, lagos, oceanos e solos. São

organismos com dois tipos de estrutura celular: procariontes ou eucariontes, que podem formar

colônias, com pouca ou nenhuma diferenciação celular além de serem dotados de pigmentos,

responsáveis por coloração variada e por metabolismo fotoautotrófico

Trabalhar com microalgas possui diversas vantagens, elas podem ser cultivadas em

diversos sistemas de produção, com volume variando desde poucos litros até bilhões de litros,

podendo estes cultivos possuir ainda, baixo custo de produção, muitas empresas desenvolvem

cultivos a céu aberto, sob condições naturais de iluminação e temperatura, e com baixo ou

nenhum controle de parâmetros ambientais.

A biomassa de microalgas pode ser fonte de uma vasta gama de compostos de elevado

valor comercial, como cremes, cosméticos, medicamentos, suplementos alimentares, entre

vários outros. Segundo Derner (2016), apesar do considerável e desconhecido número de

espécies, conforme dados da literatura somente quatro microalgas têm produção comercial

significativa: Spirulina (Arthrospira), Chlorella, Dunaliella e Haematococcus pluvialis, entretanto

pouco se sabe sobre o volume e o valor deste comércio.

Além de serem fontes de biomoléculas para o desenvolvimento de novos produtos, com

aplicações nas indústrias alimentícia, cosmética, farmacêutica e petroquímica, entre outras, as

microalgas também podem ser utilizadas para o sequestro biológico E também nos oceanos,

que ocorrem cerca de 50% da fixação do CO2 , além disso, muitas vezes o processo de fixacäo



(fotossíntese) supera o processo de liberação (respiração), fato que ocorre na zona eufótica e

isso se dá graças a presença das microalgas.

As atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, a incineração de lixo

doméstico e queimadas em campos e florestas, atividades estas que foram magnificadas a

partir da revolução industrial, criaram um grande e atual problema para a humanidade, a

liberação de milhões de toneladas de gases de efeito estufa como o CO2, principal responsável

pelo processo de aquecimento global. Uma forma de minimizar o impacto desse gás na

atmosfera é fazendo a “remoção” do seu excesso, processo conhecido como sequestro de

carbono. O sequestro de carbono ocorre naturalmente através da absorção e armazenamento

em longo prazo pelas plantas, nos solos, nas formações geológicas e no oceano. No presente

projeto pretende-se realizar este sequestro de carbono através das microalgas, em painéis

urbanos que possam ser instalados em vários tipos de construções verticais, que possam unir

arte e ecologia dentro das cidades.

OBJETIVO

Criar um painel vertical de produção de microalgas, que seja ao mesmo tempo, um mecanismo

de produção de biomassa, que seja capaz de realizar o sequestro de carbono da atmosfera,

reduzindo portanto os gases de efeito estufa, e ainda que seja uma produção artística capaz de

ser instalada em construções urbanas

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

As algas são organismos de grande importância para todos os seres vivos pois elas produzem

a maior parte do oxigênio presente na atmosfera, são a base da cadeia alimentar do ambiente

aquático e podem ser utilizadas para fabricação de remédios, cremes, suplementos alimentares

entre várias outras coisas. Dentro deste grupo biológico estão as microalgas, Estas são

elementos de um grupo muito heterogêneo de organismos, estão naturalmente presentes em

diferentes ambientes aquáticos/úmidos, incluindo rios, lagos, oceanos e solos. São organismos

com dois tipos de estrutura celular: procariontes ou eucariontes, que podem formar colônias,



com pouca ou nenhuma diferenciação celular além de serem dotados de pigmentos,

responsáveis por coloração variada e por metabolismo fotoautotrófico

Trabalhar com microalgas possui diversas vantagens, elas podem ser cultivadas em diversos

sistemas de produção, com volume variando desde poucos litros até bilhões de litros, podendo

estes cultivos possuir ainda, baixo custo de produção, muitas empresas desenvolvem cultivos a

céu aberto, sob condições naturais de iluminação e temperatura, e com baixo ou nenhum

controle de parâmetros ambientais.

As atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, a incineração de lixo

doméstico e queimadas em campos e florestas, atividades estas que foram magnificadas a

partir da revolução industrial, criaram um grande e atual problema para a humanidade, a

liberação de milhões de toneladas de gases de efeito estufa como o CO2, principal responsável

pelo processo de aquecimento global. Uma forma de minimizar o impacto desse gás na

atmosfera é fazendo a “remoção” do seu excesso, processo conhecido como sequestro de

carbono. O sequestro de carbono ocorre naturalmente através da absorção e armazenamento

em longo prazo pelas plantas, nos solos, nas formações geológicas e no oceano. No presente

projeto pretende-se realizar este sequestro de carbono através das microalgas, em painéis

urbanos que possam ser instalados em vários tipos de construções verticais, que possam unir

arte e ecologia dentro das cidades.

Assim, questionou-se se seria possível produzir microalgas em painéis verticais, que fossem ao

mesmo tempo, intervenções artísticas urbanas capazes de retirar o CO2 da atmosfera,

reduzindo o aquecimento global e produzindo biomassa ao mesmo tempo.

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)

O presente projeto consiste em duas etapas distintas de desenvolvimento. A primeira

etapa consiste na elaboração de um cultivo de microalgas da espécie Chlorella vulgaris no

laboratório do Colégio Interativa. As algas foram cultivadas em Erlenmeyers de 3000 ml, com

adição de nutriente NPK na proporção de 2 gramas por litro. O cultivo foi mantido em

iluminação artificial com 12 horas ininterruptas de luz e 12 horas de escuro, com aeração



externa. A cada semana foram coletadas amostras para a contagem de crescimento das

microalgas, que será realizada na câmara de Neubauer em microscópio óptico.

A partir de pesquisas bibliográficas foi elaborado o desenho inicial do painel de microalgas.

Nosso primeiro protótipo foi elaborado com uma placa de MDF, na qual será fixada a uma

imagem retirada do jogo Minecraft (Imagem 1) que será contornada por mangueiras

transparente ¾ com 1,0cm e caixas de acrílico integradas por pequenas cascatas que criarão

um fluxo turbulento com a finalidade de capturar CO2 da atmosfera. A água será bombeada, por

uma bomba submersa, para a parte superior do painel a partir de um reservatório com o cultivo

matriz das microalgas.

Imagem 1 - Esmeralda minecraft. Fonte: theminecraft.com

Após a montagem do painel serão analisados 3 parâmetros, o primeiro será o crescimento

das microalgas que será analisada usando a mesma metodologia para análise de crescimento

do cultivo no laboratório.

O segundo parâmetro será o consumo de gás carbônico atmosférico realizado nas

cascatas do painel. A análise será realizada através de sensores específicos para o CO2. Ao

final será analisada ainda a capacidade de resfriamento dos ambientes internos ao painel,

verificando a possibilidade do painel funcionar como um resfriado de ambientes. Todos os

dados serão tabulados e avaliados a partir de gráficos elaborados no Microsoft Excel.



MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:

- Placa de MDF de 120 cm  X 120 cm

- 1X placa de mdf de 1,5 por 1,5

- 72X braçadeiras brancas

- 16X garrafas de 600 ml

- 2X conexões em T

- 12X caixas transparentes

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Imagem 2 - Cultivo de microalgas. Fonte: autores

O cultivo de microalgas montado no Colégio Interativa mostrou um crescimento
exponencial das microalgas durante as três semanas de análise, conforme pode
ser observado no gráfico 1. Este tempo de cultivo foi mantido com uma única
inserção de nutrientes e tem como finalidade ser utilizado de comparação com o
crescimento das algas dentro do painel.



Gráfico 1 - Crescimento das microalgas em condição de cultivo no laboratório.

Montagem do protótipo

Imagem 3 -  Montagem das caixas de microalgas. Fonte: autores



A montagem do protótipo passou por várias etapas, sendo a primeira dela a

montagem das caixas onde ocorrerá o crescimento das microalgas. em cada caixa

foram feitos dois orifícios, um para a entrada de água e outro para o acoplamento

de uma torneira que irá controlar o fluxo de água para a caixa subsequente.

Posteriormente as caixas foram organizadas sobre uma placa de MDF, na qual foi

desenhada a posição de cada uma delas, tendo como base o desenho da

esmeralda do Minecraft, conforme pode ser observado na figura 4.

Imagem 4 - Placa de MDF. Fonte: autores



imagem 5 - Esquema de como será montado o painel. Fonte: autores

Na imagem 5 está exposto como o painel de microalgas irá ser montado no

MDF, já com todas as caixas prontas. A intenção é que ao sair de uma das caixas

através das torneiras, crie-se um fluxo turbulento no funil que permitirá com que as

algas absorvam o gás carbônico atmosférico, realizando portanto o sequestro de

carbono. ao passar por todas as caixas a água, junto com as microalgas, retornará

para o reservatório inicial, onde será bombeada novamente para parte superior do



painel, iniciando um novo ciclo de cultivo. Ao final a biomassa produzida poderá ser

reaproveitada para diversas finalidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que é possível montar um painel de microalgas que seja ao mesmo tempo,

uma maneira de realizar o sequestro de carbono da atmosfera, produzir biomassa em um

esquema vertical que possa ser aplicada a qualquer superfície de ambientes urbanos,

assim podendo atuar ainda como um processo artístico vivo capaz de realizar o sequestro

de carbono, além de levar as pessoas a refletir sobre os problemas ambientais atuais.
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