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Duração aproximada Informação 

Parte 1 0 – 3 min 

Breve introdução do tema no contexto ambiental e energético, 

relacionado a emissões de CO2 e energias renováveis, e 

inserção do trabalho no projeto, por meio de imagens 

informativas e áudio. 

Parte 2 3 – 5 min 

Demonstração dos principais materiais e métodos utilizados, 

por meio de tabelas de dados, filmagens e fotos das atividades 

desenvolvidas no laboratório. 

Parte 3 5 – 8 min 
Apresentação de resultados obtidos, por meio de tabelas, 

gráficos, imagens e áudio. 

Parte 4 8 – 10 min 

Conclusões sobre os resultados e ideias para novos trabalhos, 

baseado nas experiências anteriores. Essa parte será 

apresentada por meio de um diálogo entre pesquisadores do 

laboratório e por meio de imagens, esquemas e gráficos 

demonstrativos. 

Parte 5 10 – 13 min 

Apresentação da principal técnica que será utilizada na 

continuação do projeto, a espectroscopia de fluorescência 2D 

e sua aplicação na determinação de propriedades das 

microalgas. Essa parte será apresentada por meio de um 

diálogo entre pesquisadores no laboratório e por meio de 

imagens, esquemas e gráficos demonstrativos. 

 



Detalhamento dos temas abordados em cada uma das partes. 

 

Parte 1: aquecimento global, energias renováveis e as vantagens das microalgas, 

inserção do estudo no projeto do grupo de pesquisa, principais objetivos. 

 

Parte 2: detalhamento dos procedimentos realizados no laboratório: preparação de 

meios de cultivo e de material em geral, inóculos de microalgas, utilização da planta de 

fotobiorreatores, planejamento experimental, metodologias de determinação de 

biomassa e lipídios. 

 

Parte 3: resultados em três etapas: melhor metodologia de determinação de lipídios, 

resultados preliminares de produção de biomassa e lipídios e resultados 

complementares. Análise por meio de ferramentas estatísticas, indicando a significância 

dos parâmetros estudados, temperatura e concentração de nitrato no meio de cultivo. 

 

Parte 4: conclusões principais, problemas experimentais enfrentados e novas ideias 

para trabalhos futuros: avaliação da utilização de meio de cultivo proveniente de 

diferentes fontes salinas, monitoramento do crescimento por diferentes comprimentos 

de onda em espectrofotometria visível, substituição dos aeradores nos fotobiorreatores 

para evitar acúmulo de células, utilização de espectroscopia de fluorescência 2D para 

monitoramento do crescimento celular e acúmulo de lipídios. 

 

Parte 5: descrição da metodologia, suas principais aplicações, vantagens e como pode 

ser aplicada na continuação do estudo. 

 

 


