
ERRATA 

 
 

Na página IV (Abreviaturas), linha 3, onde se lê “Anteroxatina” deve ler-se “Anteraxantina”. 

 

Na página 7, linha 11, onde se lê “fotossíntesse, processo biológico em que se pode distinguir duas 

fases, luminosas (dependente” deve ler-se “ fotossíntese, processo biológico em que se pode 

distinguir duas fases, luminosa ( dependente”.  

 

Na página 11, linha 25, onde se lê “a composição do ácido gordo” deve ler-se  “o perfil de ácidos 

gordos na composição do extracto lipídico”.  

 

Na página 29, linha 26, onde se lê “actividade de 20 µCi ml-1” deve ler-se “actividade de 20 µCi 

ml
-1
”. 

 

Na página 30, linha 28, onde se lê “V- volume de amostra incubado (ml)” deve ler-se “V- volume 

de amostra incubado (litro)”. 

 

Na página 37, figura 11, gráfico  relativo à relação linear entre o peso seco e a concentração celular, 

falta um ponto cujas coordenadas são (7.25E+6, 1). 

 

Na página 39, na linha 1, onde se lê “Scenedesmus sp.1 para apresentou uma taxa máxima de” deve 

ler-se “Scenedesmus sp.1 apresentou uma taxa máxima de”.  

 

Na página 44, linha 28 e 29, onde se lê “tamanho das células desta espécie. Nesta espécie, 

observou-se reduzida linearidade entre a quantidade dos pigmentos e os dias de cultivo.” deve ler-se 

“tamanho das células desta espécie.”. 

 

Na página 48, figura 18, no título dos gráficos da esquerda para a direita lê-se “Scenedesmus sp.1” 

“Ankistrodesmus fusiformis” onde se deve ler “Ankistrodesmus fusiformis” “Scenedesmus sp.1”. 

 

Na página 50, linha 19, onde se lê “decréscimo de rETRmax, Fv/Fm e α na espécie de Scenedesmus.” 

deve ler-se “decréscimo de rETRmax e α na espécie de Scenedesmus.” 

 

Na página 50, linha 30, onde se lê “de 689 µmol fotões m-2 s-1” deve ler-se “de 689 µmol fotões m-2 

s-1”.  

 

Na página 57, linha 12, onde se lê “(=78,7 µmol C L
-1
 h

-1
)” deve ler-se “ (=393,5 µmol C L

-1
 h

-1
). 

 

Na página 57, linha 14, onde se lê “(=66,6 µmol C L
-1
 h

-1
)” deve ler-se “(=333 µmol C L

-1
 h

-1
). 

 

Na página 62, tabela 12, onde se lê “ Lípidos totais (%)” deveria ler-se “Lípidos totais (% peso seco 

de biomassa)”. 

 

Na página 64, linha 2, onde se lê “azoto e fósforo, presentes no meio de cultura.” deve ler-se 

“carbono, azoto e fósforo, presentes no meio de cultura.”. 

 

Na página 65, na linha 4, 5 e 6, onde se lê “e C22:6n3 (ácido docosahexaenóico, DHA) em 

A.fusiformis. Na fase estacionária desta microalga foi também possível quantificar C20:5n3 (ácido 

eicosapentaenóico, EPA) e C22:5n3 (ácido docosapentaenóico), em apenas uma cultura”  deve ler-

se “e C20:1 (ácido eicosanóico) em A.fusiformis. Na fase estacionária desta microalga foi também 



possível quantificar C20:5n3 (ácido eicosapentaenóico, EPA), C22:5n3 (ácido docosapentaenóico) 

e C22:6n3 (ácido docosahexaenóico, DHA)”. 

 

 

Na página 65, na linha 20 e 21, onde se lê “em quantidades quase nulas: C20:4n6 (ácido 

araquidónico) na fase exponencial (na cultura S2) e na fase estacionária (nas culturas S2 e S8)” deve 

ler-se “em quantidades reduzidas: C20:1 (ácido eicosanóico), C20:4n6 (ácido araquidónico) e em 

apenas uma cultura, C22:5n3 (ácido docosapentaenóico)”.  

 

Na página 68, na tabela 13 e respectiva legenda, onde se lê “temperatura no dia da colheita das culturas 

(T, ºC), taxa de crescimento (cel L-1 d-1; g L-1d-1)” deve ler-se “temperatura máxima no dia da colheita das 

culturas (Tmax, ºC), taxa de crescimento (cel mL-1 d-1; g L-1d-1)”. 

 

Na página 70, linha 1-4, onde se lê “Deste modo, o facto de se ter observado uma maior quantidade 

de ácidos gordos ómega 3 invés de ácidos gordos ómega 6, sugere uma vantagem na escolha destas 

microalgas em estudo para produção de biodiesel, sendo também associado a um maior valor 

nutritivo.” deve ler-se  “ O facto de se ter observado uma maior quantidade de ácidos gordos ómega 

3 invés de ácidos gordos ómega 6 sugere também um maior valor nutritivo nestas microalgas”.  

 

 

Na página 70, linha 11 e 12, onde se lê “A maior produção destes ácidos gordos ocorreu na fase 

estacionária de A.fusiformis e foram ácidos gordos ómega3” deve ler-se “Foram identificados 

essencialmente C20:1 e ácidos gordos ómega 3 na fase estacionária de A.fusiformis” . 

 

Na página 73, linha 13, onde se lê “O facto de se ter observado uma maior quantidade de ácidos 

gordos ómega 3 invés de ácidos gordos ómega 6, também sugere uma vantagem na escolha destas 

microalgas em estudo para produção de biodiesel, sendo também associado a um maior valor 

nutritivo (Sn3/Sn6).” deve ler-se  “A observação de uma maior quantidade de ácidos gordos ómega 

3 invés de ácidos gordos ómega 6 está associado a um maior valor nutritivo (Sn3/Sn6).” 

 

 


