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RESUMO 

A demanda por energia aumenta continuamente em nível mundial, impulsionadas tanto pelo 

aumento da industrialização como também pelo aumento populacional, sendo grande parte 

dessas necessidades ainda supridas fontes não renovável e altamente poluente e, portanto, 

limitados às reservas existentes. Assim, a procura por combustíveis derivados de fontes 

renováveis vêm aumentando a cada dia, sendo intensa a busca por biomassa tais como as 

microalgas, as quais, por serem fontes de lipídios e pigmentos antioxidantes, vêm sendo 

estudadas com respeito a seu potencial para produção de biodiesel e luteína, que possui alto 

valor comercial. Dessa forma, este estudo buscou avaliar a viabilidade da utilização de 

microalgas de ambientes extremófilos do Brasil Central na produção de biodiesel e luteína. As 

microalgas dulcícolas T. minimum, P. morum, D. communis, N. digitus, E. planctonicus e A. 

obliquus foram coletadas em ambientes extremófilos, isoladas e cultivadas em laboratório, 

tendo sua produtividade lipídica comparada com a da semente de soja e a produtividade de 

luteína comparada com as flores de Marigold, que é a principal matéria-prima para tal 

pigmento. As microalgas extremófilas apresentaram potencial para biodiesel, gerando 

porcentagem de ésteres metílicos de ácidos graxos variando de 9,6 a 21,3%, sendo A. obliquus 

com maior teor de ácidos graxos, E. planctonicus com maior teor de luteína e D. communis 

com maior destaque na produtividade de biomassa, biodiesel e luteína. D. communis também 

apresentou perfil de ácidos graxos adequados para biodiesel, além de produzir até 21 vezes 

mais biodiesel que a semente de soja. Através das estimativas comparativas concluiu-se que 

D. communis consumiria até 4,8% da área e 42 vezes menos água do que a usada pelo cultivo 

de soja para produzir a mesma quantidade de biodiesel. Verificou-se que o cultivo de 

microalgas para a produção de biodiesel pode ser feito com o uso de meios de menor 

complexidade e custo, usando inclusive águas residuais que podem ser encontradas em usinas 

de biodiesel. Assim, apesar do meio de cultivo convencional BBM apresentar maior 

produtividade em biodiesel, os meios com menos nutrientes (DAF+OGR e DAF), também 

proporcionaram adequados rendimentos em biodiesel, sendo 72% mais econômicos que o 

meio BBM. Assim, verificou-se que para A. obliquus cultivada no meio de menor custo, 

DAF+OGR, a produtividade em biodiesel foi 46 vezes superior ao da soja, com uso de 7,2% 

de água e 2,2% da área usada no cultivo de soja para produção de mesma quantidade de 

biodiesel, mostrando o potencial das microalgas para a cadeia de produção e uso de biodiesel. 

 

Palavras-chave: microalgas, biodiesel, luteína, meios de cultivo, extremófilo 
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ABSTRACT 

Global energy needs are steadily increasing, driven by the rise in both industrialization and 

population. The major sources of energy are non-renewable and highly polluting. Therefore, 

the demand for renewable fuels is increasing. One source of renewable fuels is biomass, such 

as that of microalgae. Microalgae biomasses are a source of lipids and antioxidant pigments 

and have great potential for biodiesel production and lutein, which have high commercial 

value. Therefore, in this study I tested the feasibility of producing biodiesel and lutein from 

microalgae of extremophiles environmental of Central Brazil. The freshwater microalgae T. 

minimum, P. morum, D. communis, N. digitus, E. planctonicus and A. obliquus were 

collected, isolated, and cultivated in the laboratory, comparing their lipid productivity with 

that of soybean and lutein productivity with that of Marigold, which is the main raw material 

for this pigment . The percentage of Fatty Acid Methyl Esters (FAME) of microalgae varied 

from 9.6 to 21.3%, being A. obliquus the species with the highest content of fatty acids, E. 

planctonicus with the highest content of lutein and D. communis the one with the highest 

productivity of biomass, biodiesel and lutein. The D. communis fatty acid profile was also 

suitable for biodiesel production, since it produced up to 21 times more biodiesel than 

soybean, but consuming up to 4.8% of the area and 42 times less water. Microalgae 

cultivation for biodiesel production can be done with less complex and low-cost culture 

media, including waste water from biodiesel plants. Thus, although the BBM medium had 

higher biodiesel productivity, the less nutritive media (DAF + OGR and DAF) also yielded 

adequate biodiesel amounts, being 72% cheaper than BBM. Thus, the biodiesel yield of A. 

obliquus grown in DAF + OGR was 46 times higher than that of soybeans, using 7.2% of 

water and 2.2% of the area. These results demonstrate the potential of microalgae in the 

biodiesel production chain. 

Key-words: microalgae, biodiesel, lutein, culture media, extremophiles. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As necessidades energéticas mundiais aumentam continuamente, impulsionadas tanto 

pelo aumento da industrialização como também pelo aumento populacional, sendo grande 

parte dessas necessidades ainda supridas por combustíveis derivados de fontes não renováveis 

e, portanto, limitados às reservas existentes (SHAHID; JAMAL, 2008). 

Assim, os usos cada vez mais intensos dos combustíveis fósseis estão gerando dois 

grandes problemas: o primeiro restringe-se as emissões de gases poluentes, como óxidos de 

carbono (COx), de enxofre (SOx) e de nitrogênio (NxOy), que colaboram para a chuva ácida e o 

efeito estufa acarretando impactos ambientais incalculáveis. O segundo relaciona-se com o 

esgotamento das reservas existentes o que conduz à crise energética e ao aumento dos preços 

dos combustíveis, que têm grande impacto na segurança energética e na vida das sociedades 

(AMIN, 2009).  

O processo de produção de combustíveis renováveis deve também ser capaz de 

contribuir para a diminuição dos níveis de gases poluentes contribuintes do aquecimento 

global (SHEEHAN et al., 1998). Isso implica que as novas fontes de produção de 

combustíveis devem possuir potencial de captação de CO2 atmosférico, sendo capazes de 

neutralizar ou diminuir as emissões resultantes da combustão dos mesmos, ou seja, 

proporcionar taxas neutras ou negativas de emissão de CO2 e outros gases relacionados ao 

efeito de estufa. Portanto, numa era de grandes preocupações ambientais, os biocombustíveis, 

dentre todas as fontes de energias renováveis, têm sido apresentados como a melhor 

alternativa para substituição total ou parcial de combustíveis fósseis, devido as diversas 

vantagens ambientais conhecidas (HUBER; IBORRA; CORMA, 2006), as quais visam galgar 

um dos grandes desafios da atualidade: a sustentabilidade. 

A instabilidade que leva a baixo (U$ 12,72 em 1998) e alto (U$ 111,67 em 2012) 

preço do barril de petróleo (Figura 1) e os impactos que provocam ao meio ambiente têm 

motivado empresas a buscarem soluções científicas e tecnológicas sustentáveis, também 

denominadas ambientalmente amigáveis, como a energia solar, eólica, e biomassa vegetal, 

esta última principalmente para a produção de biodiesel (DEMIRBAS; DEMIRBAS, 2010). 
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Figura 1- Série histórica anual do preço do barril de petróleo do tipo Brent durante 1977 a 2015. 

 

Fonte: adaptado de BP (2015). 

 

Sob o ponto de vista químico, o biodiesel é um biocombustível constituído por uma 

mistura de ésteres alquílicos (metílicos ou etílicos) de ácidos graxos, derivados da reação de 

álcoois (metanol ou etanol) com óleos e gorduras animais ou vegetais, tendo qualidade para 

ser utilizado em motores do ciclo diesel (KNOTHE; GERPEN; KRAHL, 2005). No Brasil, 

assim como é obrigatória a adição de etanol anidro à gasolina (um teor de 20 a 27,7% 

dependendo da oferta de etanol anidro no mercado), também é obrigatória a adição de 8% de 

biodiesel ao diesel (BRASIL, 2016). 

Para a produção de biodiesel, além do uso convencional de oleaginosas como soja, 

algodão, e de matérias-primas graxas animais como gordura suína, bovina e de aves 

(SUAREZ; PINTO, 2011), o mercado vem também buscando novas alternativas de biomassa, 

dentre as quais se destacam as microalgas, as quais no Brasil ainda são principalmente 

utilizadas para a alimentação de organismos como peixes, camarões e moluscos marinhos. 

Algumas grandes empresas e instituições de pesquisa têm colocado muito esforço e 

capital nas pesquisas de bioenergia algal como, por exemplo, Exxon Oil, NASA, Algae 

Biomass Organization (ABO) e Boeing Commercial Airplanes (BUDIMAN, 2009). 

Sob o ponto de vista biológico, as microalgas são microrganismos unicelulares, 

coloniais, cenobiais ou tricomiais (LEE, 2008) que realizam fotossíntese e são eucarióticos. 

Comparativamente às plantas terrestres, as algas, em especial as microalgas, apresentam 

muitas vantagens que se devem a vários aspectos fisiológicos e bioquímicos: eficiência de 

conversão fotossintética da luz solar em cerca de 6 a 12 vezes maior a apresentada por plantas 

superiores, o que garante maiores rendimentos em termos de produtividade (ZHU; LONG; 
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ORT, 2008; PACKER, 2009); enorme diversidade ecológica, específica, morfológica, 

genética e metabólica, o que permite a seleção de espécies mais adequadas a determinadas 

condições, locais de cultivo e sistemas de colheita (DISMUKES et al., 2008); possibilidade de 

suas vias biossintéticas serem manipuladas e direcionadas, através da alteração das condições 

de cultivo e estresses ambientais, para a produção e acumulação substancial dos compostos 

desejáveis, como lipídios para a produção de biocombustíveis (HU et al., 2008). 

As características metabólicas das microalgas fazem destes microrganismos uma fonte 

potencial de recursos a serem explorados. Associado ao metabolismo fotossintético, a 

respiração e a fixação de nitrogênio constituem rotas metabólicas passíveis de serem 

exploradas biotecnologicamente, uma vez que a produtividade por unidade de área instalada 

destes organismos é elevada quando comparada a processos convencionais de produção de 

alimentos e de energia. As microalgas são capazes de produzir, no mínimo, 30 vezes mais 

óleo por unidade de área de solo quando comparadas com as plantas terrestres oleaginosas 

(SHEEHAN et al., 1998), como foi observado por Menezes et al. (2013), que concluíram que 

a espécie de microalga Choricystis sp. pode produzir 115% mais ésteres de ácidos graxos do 

que a apresentada pela soja, a qual, das 51 plantas autorizadas para produção de biodiesel, é a 

principal oleaginosa utilizada atualmente para produção de biodiesel no Brasil (ANP, 2017), 

como observado na Tabela 1. Demirbas (2011) fez um levantamento do potencial de produção 

de óleo por algumas microalgas, sendo que as que mais se destacaram em termos de 

rendimento de óleo por massa de biomassa microalgal foram Botryococcus braunii (29 a 

75%) e Schizochytrium sp. (50 a 77%). 

 

Tabela 1 - Média percentual das matérias-primas usadas para produção de biodiesel por região brasileira em 

2014. 

Matéria-prima 
Média Percentual em função da Região (%) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Óleo de Soja (%) 75 60 86 40 73 

Gordura Bovina (%) 18 21 11 55 24 

Óleo de Algodão (%) - 17 2 3 - 

Outros Materiais Graxos (%) 7 3 2 3 3 

Fonte: adaptado de ANP (2014). 

 

A importância da identificação de microalgas é relevante, pois cada espécie produz 

quantidades e tipos diferentes de lipídeos (DEMIRBAS, 2011). Neste sentido, as principais 

classes de microalgas estudadas para a produção de biomassa são: Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae, Crysophyceae e Euglenophyceae.  
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Segundo Molina-Grima et al. (2003), as microalgas ainda apresentam rica reserva de 

proteínas, lipídeos, carotenoides, além de outros conteúdos celulares que podem ser utilizados 

em outras áreas, como cosméticos, desde que bem explorados em termos tecnológicos. 

Dentre os carotenoides, a luteína é um pigmento amarelado que é encontrado na 

maioria das plantas e outros microrganismos fotossintetizantes como as microalgas (SERIVI  

et al., 2017). A luteína tem poder antioxidante e pode ser usado como tratamento em doenças 

cardiovasculares (LEERMAKERS et al., 2016) e degeneração macular (MA et al., 2012), por 

isso o mercado da luteína tem alto valor comercial sendo previsto uma taxa de crescimento 

anual de 3,9% (BCC, 2015). 

 A principal matéria-prima utilizada para extração da luteína são as flores da Marigold 

(Tagete sp.). Neste sentido, a China domina a maior fonte de luteína utilizando T. erecta como 

principal espécie de flor (LIN; LEE; CHANG, 2015). As principais vantagens das microalgas 

em relação à Marigold são: 1) a taxa de crescimento das microalgas é de 5 a 10 vezes maior 

que a de plantas; 2) as microalgas podem ser cultivadas em água salgada ou salobra e em 

terras não aráveis, assim, não competem por recursos com a agricultura convencional; 3) as 

biomassas de microalgas podem ser colhidas durante todo o ano; 4) a produção de luteína é de 

3 a 6 vezes superior ao da Marigold (FERNÁNDEZ-SEVILLA et al., 2010; YEN et al., 2013; 

LIN; LEE; CHANG, 2015). No entanto, são necessários estudos de investigação e 

desenvolvimento para se conseguir um cultivo rápido de microalgas com elevado teor de 

luteína e extração a custos acessíveis (LIN; LEE; CHANG, 2015). 

 O cultivo rápido de microalga depende muito de cada espécie a ser cultivada, pois 

cada uma possui propriedades fisiológicas diferentes (LEE, 2008). Por conta disso, vários dos 

meios são modificados por pesquisadores (CHEI et al., 2008; OHSE et al., 2008; HE; LI; 

LIU, 2012) visando o aumento de biomassa, lipídios ou coproduto de interesse. 

Assim sendo, inúmeros trabalhos foram realizados no sentido de explorar o potencial e 

a viabilidade econômica do uso da biomassa de microalgas para a geração de 

biocombustíveis, sendo a maioria focada na possibilidade de utilização do CO2, 

principalmente o derivado da utilização de combustíveis fósseis, para potencializar o 

crescimento das algas (PACKER, 2009). 

Para a produção de biomassa algal e de seus coprodutos, altas densidades celulares são 

necessárias para obter produtividades volumétricas razoáveis e para tornar o processo 

economicamente viável. Para algumas cepas algais, o cultivo heterotrófico, ou seja, a inclusão 

de materiais orgânicos como fonte de carbono, em vez do cultivo apenas autotrófico 



16 

 

(fotossíntese), representa uma estratégia viável para obter elevadas concentrações de 

biomassa. Regimes alimentares heterotróficos e a adição de CO2 (cultivos mixotróficos) são 

descritos na literatura para microalgas (WU; SHI, 2007; BUMBAK et al., 2011) e 

cianobactérias (LODI et al., 2005). Neste caso, vários materiais de resíduos orgânicos podem 

ser aplicados como substratos de carbono. 

De acordo com a literatura, algumas espécies de microalgas apontam rendimento 

muito maior quando cultivadas em regime mixotrófico (heterotrófico+autotrófico). A fonte de 

carbono é um dos principais componentes na produção de biomassa microalgal (RADMANN; 

COSTA, 2008). Desta forma, o glicerol é uma fonte de carbono interessante em cultivos 

mixotróficos no qual o foco é a produção de lipídeos, devido a sua disponibilidade resultante 

do processo de produção do próprio biodiesel a partir de oleaginosas convencionais. Neste 

sentido, Cerón García et al. (2006) utilizaram glicerol como fonte de carbono e registraram 

um aumento de 10 vezes na biomassa da diatomácea Phaeodactylum tricornutum em relação 

as obtidas no cultivo de controle. 

Efluentes de indústrias alimentícias ou até mesmo de lagoas de estabilização são 

propícios ao desenvolvimento algais, principalmente as de maturação (D’ALESSANDRO, 

2012) por possuírem altas concentrações de nutrientes. Estes ambientes apresentam registros 

de microalgas que podem se tornar uma provável fonte de bicombustíveis.  

Há ainda os aspectos geográficos e climatológicos que são importantes para definir os 

tipos de ácidos graxos que serão produzidos pelas microalgas. Microalgas que se 

desenvolvem em regiões de clima frio normalmente produzem grandes quantidades de ácidos 

graxos  poli-insaturados, os quais são indesejáveis para a produção de biodiesel devido a sua 

baixa estabilidade oxidativa (KNOTHE, 2005). Por sua vez, microalgas que se desenvolvem 

em regiões quentes, produzem menores quantidades de lipídeos, mas esses possuem ácidos 

graxos com graus de insaturação que podem ser adequados à produção de biodiesel. 

Além desses aspectos, é importante também que o cultivo de microalgas seja feito em 

condições que permitam o desenvolvimento apenas do espécime desejado, o que pode ser 

feito utilizando-se condições extremas de pH, temperatura ou de nutrientes. 

Assim sendo, visando garantir a produção de grandes quantidades de biomassa 

microalgal de um único espécime que produza ácidos graxos em quantidade e qualidade 

adequada, torna-se necessário prospectar espécimes condicionadas a condições extremas, e 

que se adaptem a situações de alta produtividade e de baixo custo, como as proporcionadas 

por meios heterotróficos advindos de resíduos de atividades antrópicas. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a possibilidade da utilização de microalgas dulcícolas de ambientes 

extremófilos do Brasil Central para a produção de biodiesel e luteína. 

  

2.1 Objetivos específicos 

 

 Coletar e isolar microalgas de ambientes extremófilos (ácidos, eutrofizados e de águas 

geotermais); 

 Cultivar as microalgas e analisar a taxa de crescimento; 

 Cultivar microalgas selecionadas em meios convencionais e alternativos; 

 Avaliar o perfil, o teor e a produtividade de FAME e comparar com a da soja; 

 Avaliar a o teor e a produtividade de luteína e comparar com a da marigold;  

 Realizar estimativas de consumo de água e área da microalga utilizada para produção 

de biodiesel e compará-las com a da soja. 

 

3 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese apresenta-se subdividida em três capítulos organizados na forma de artigo para 

publicação científica, relacionados a seguir: 

 

 Capítulo I - Conceitos e estudos sobre lipídios e pigmentos de microalgas: uma 

revisão (Capítulo publicado na Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol.58, p. 

832-841, Fator de Impacto dos últimos 5 anos de 7,896 - recebido em 11/12/2015 

publicado em 17/12/ 2015); 

 

 Capítulo II - Avaliação comparativa da produção de biodiesel e luteína usando 

microalgas extremófilas e matérias-primas convencionais; 

 

 Capítulo III - Avaliação da viabilidade da produção de microalga extremófila em 

meio de cultivo convencional e alternativo 

 



18 

 

O primeiro artigo é um levantamento bibliográfico que aborda os principais temas 

discutidos na produção de biodiesel utilizando microalgas, tais como conceitos, taxa de 

crescimento, tipos e produção de ácidos graxos e pigmentos, microalgas extremófilas, meios 

de cultivo, parede celular de microalgas, metabolismo lipídico e cultivo em grande escala, 

além de apontar 10 medidas para viabilizar a produção de biodiesel de microalgas.  

O segundo artigo avalia o rendimento de ácidos graxos e de pigmentos de microalgas 

coletadas em diferentes ambientes extremófilos correlacionado com a produtividade lipídica 

de uma oleaginosa convencional. Este artigo visa mostrar, através de estimativas, qual é o 

cenário da produtividade lipídica de microalgas em raceways sem qualquer tipo de otimização 

em comparação com a produção a partir de soja para biodiesel e marigold para luteína. 

O terceiro artigo enfoca a produção de biodiesel utilizando microalga de um ambiente 

extremófilo cultivada em um meio nutritivo alternativo, na presença e na ausência de água de 

lavagem de óleos residuais de fritura, em comparação com um meio convencional rico em 

nutrientes, o BBM. Este artigo também visou à elaboração de um meio de cultivo mais barato. 
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CAPÍTULO I 

 

Conceitos e estudos sobre lipídios e pigmentos de microalgas: uma revisão 

D’Alessandro, E. B., Antoniosi Filho, N. R.
 

 

Laboratório de Métodos de Extração e Separação, Instituto de Química, Universidade Federal 

de Goiás – Campus II, Samambaia, Goiânia, Goiás, Brasil, 74690-900 

 

RESUMO 

 

Nesta revisão são descritos os conceitos relacionados a microalgas como, biodiesel, lipídios, 

ácidos graxos (FA), triacilglicerídeos (TAG) e pigmentos (ficobilinas, clorofilas e 

carotenoides). Além disso, são apresentados os fatores que induzem a acumulação desses 

metabólitos e a sua importância econômica. Foi feita uma abordagem especial para as 

microalgas extremófilas utilizadas na produção de biodiesel. Em relação às etapas da 

produção de biodiesel, foi dado um enfoque maior nos estudos de quebra da parede celular já 

que esta etapa é determinante no rendimento de produção de biodiesel a partir de microalgas. 

Palavras-chave: biodiesel, carotenoides, estresse, extremófila, lipídios, metabolismo 
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ABSTRACT 

 

This review describes compounds produced microalgae, such as biodiesel, lipids, fatty acids 

(FA), triacylglycerides (TAG), and pigments (phycobilins, chlorophylls, and carotenoids). We 

discuss the factors inducing the accumulation of these metabolites and their economic 

importance. We focused on cell wall breaking methods of microalgae used to produce 

biodiesel. A special approach was made to extremophile microalgae used in biodiesel 

production. The type of methodology used in the cultivation and the use of extremophiles 

microalgae can permit feasible biodiesel production. 

Keywords: biodiesel, carotenoids, stress, extremophile, lipid metabolism. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, a diminuição das reservas petrolíferas, o aumento dos níveis de gás 

carbônico na atmosfera e o aquecimento global, fizeram com que os governos adotassem 

novas políticas com interesse em energias renováveis, em especial aquelas derivadas de 

biomassa, tal como os biocombustíveis. Assim, espécies vegetais ricas em lipídeos ou 

carboidratos são utilizadas para produção de, respectivamente, derivados de ácidos graxos ou 

oxicompostos tais como alcoóis. Algumas das culturas utilizadas na produção de 

biocombustíveis são a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum Linn.), a beterraba (Beta 

vulgaris Linn.), a mandioca (Manihot esculenta Crantz), a soja (Glycine max Linn (Merril)), a 

canola (Brassica napus Linn var. oleifera Moench) e a palma (Elaeis guineensis Jacq.) 

(YUAN et al., 2008). 

Dentre os principais biocombustíveis tem-se o biodiesel, que é um líquido amarelado, 

derivado de óleos e gorduras vegetais ou animais, produzido geralmente através da 

transesterificação na presença de álcool (metanol ou etanol) e catálise alcalina, gerando uma 

mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos (MEHER; SAGAR; NAIK, 2006; HOEKMAN 

et al., 2012). Tal processo foi desenvolvido em 1937, quando o cientista belga George 

Chavanne patenteou o "Processo para a transformação de óleos vegetais para os seus usos 

como combustíveis", apresentando o método de transesterificação (KNOTHE, 2001).  

A produção de biodiesel é atualmente baseada principalmente no uso de matérias-

primas graxas tais como óleo de palma, óleo de canola, sebo animal e óleo da semente de soja 

(SINGH; SINGH, 2010), o que encarece o preço do biocombustível já que muitas dessas são 

commodities cujos preços são regulados internacionalmente (KOIRALA et al., 2015). Desta 

forma, cerca de 80% do preço do biodiesel é derivado do custo da matéria-prima graxa 

(MENDES; COSTA, 2010), o que torna necessário a busca por novas fontes graxas, de forma 

a baratear o preço do biodiesel.  

Neste sentido, tem aumentado o interesse na produção de biodiesel utilizando 

microalgas como matéria-prima, especialmente pelo fato de algumas microalgas produzirem 

cerca de cento e cinquenta vezes mais óleo por hectare do que a soja (SATYANARAYANA; 

MARIANO; VARGAS, 2011), a qual é a principal oleaginosa utilizada no Brasil para 

produção desse biocombustível. Porém, ainda é grande o desafio de produzir biodiesel de 

microalga de forma economicamente viável (GREENWELL; LAURENS; SHIELDS, 2010). 

Segundo Demirbas (2010) existem vantagens de produzir biocombustível com 

microalgas, como: 1) alta taxa de crescimento do espécime; 2) menor demanda de água que 
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outras culturas de solo; 3) alta eficiência na mitigação do CO2; 4) necessidade de menores 

áreas para ocupação do empreendimento. Entretanto, também existem desvantagens, tais 

como: 1) dependência de incidência e penetração da luz no meio aquático para que haja alta 

produção de biomassa 2) dificuldade de desenvolver procedimentos simples e baratos de 

conversão dos lipídios em biodiesel.  

Além disso, existem outras dificuldades notadamente com relação a seleção e 

identificação de espécies que possam ser interessantes do ponto de vista de período de 

produção e rendimento em biomassa, lipídios e outros compostos de interesse, que a biomassa 

seja de fácil separação a partir do meio de cultivo, e que os espécimes selecionados sejam 

adaptados a condições de cultivo de baixo custo e resistentes ao ataque de outros organismos 

invasores. 

Assim, para permitir o cultivo de microalgas em grande escala são utilizados sistemas 

fechados (fotobiorreatores) e/ou lagoas abertas (raceways), sendo que ambas apresentam 

vantagens e desvantagens. O sistema fechado é muito mais caro que sistema aberto devido ao 

custo de construir e operar; entretanto o sistema fechado exige menos luz e área para cultivo, 

além de ter produtividade volumétrica cerca 13 vezes mais alta do que os raceways (CHISTI, 

2007). 

Vários conhecimentos já foram adquiridos para melhorar a produção de biodiesel de 

microalga, sendo que já se sabe, por exemplo, que: 1) o estresse pode aumentar o conteúdo 

lipídico (LV et al., 2010); 2) a manipulação na forma de cultivo pode aumentar a 

produtividade de biomassa (ZHENG et al., 2012); 3) algumas microalgas conseguem 

sobreviver em ambientes extremófilos, o que facilita a produção em lagoa aberta amenizando 

o processo de contaminação por outros organismos (RUIZ-DOMÍNGUEZ et al., 2015); 4) o 

metabolismo lipídico de algumas microalgas já é conhecido, tendo sido estudado utilizando 

ferramentas moleculares e de bioinformática (RISMANI-YAZDI et al., 2012); 5) algumas 

microalgas produzem pigmentos de alto valor, como astaxantina, luteína e β-caroteno, os 

quais podem auxiliar na prevenção e tratamento de doenças (MICHALAK e CHOJNACKA, 

2015).  

Assim, o cultivo de microalgas para produção de biodiesel envolve diversos aspectos 

que vão desde a seleção e produção das espécies, até a avaliação dos tipos e quantidades de 

lipídios presentes, bem como do potencial mercadológico de coprodutos do processo. 
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2. Lipídios em microalgas 

Os lipídios são compostos bioquímicos insolúveis em água e solúveis na maioria dos 

solventes orgânicos, e são classificados em dois grupos, os polares e os apolares. Lipídios 

polares incluem os fosfolipídios e glicolipídios e, os apolares incluem os acilglicerídeos (tri, 

di e monoglicerídeos) e ácidos graxos livres. Nas microalgas, os lipídios apolares são usados 

como fonte de energia enquanto que os lipídios polares são usados para a formação da 

membrana celular. É importante destacar também a presença de outros componentes - tais 

como esteroides e pigmentos - que não contém ácidos graxos e, portanto, não são convertidos 

em biodiesel (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012). A preocupação inerente a presença 

desses componentes que não possuem ácidos graxos é justificada pelo fato de que 

normalmente uma maior produção de pigmentos implica em uma menor produção de ácidos 

graxos. Assim sendo, apesar de muitos trabalhos enfocarem que algumas microalgas 

produzem altos teores de lipídios (MATA; MARTINS; CAETANO, 2010; BOGEN et al., 

2013), nem sempre isso significa uma alta produção de biodiesel. Neste sentido, os teores 

percentuais de lipídios por peso seco das microalgas podem variar desde valores baixos, como 

1,5%, a valores altos como 75% (Tabela 1), sendo que uma determinada microalga pode 

produzir diferentes quantidades de lipídios dependendo do meio de cultivo e da forma que foi 

cultivada. Como exemplo cita-se a Chlorella vulgaris cujo conteúdo lipídico variou de 12% a 

26% e a Botryococcus braunii que variou de 14% a 75%.  

As divisões Euglenophyta e Dinophyta são pouco estudadas para produção de 

biodiesel, mas apresentam quantidade de lipídios superior a algumas Chlorophyta (Tabela 1) e 

podem ser uma potencial matéria-prima para produção de biodiesel. Vale observar que as 

principais Chlorophyta estudadas para produção de biodiesel são unicelulares como 

Auxenochlorella protothecoides, Chlorella vulgaris, Chlamydomonas rheinhardii e 

Dunaliella salina, e visto que apresentam taxa de crescimento mais rápida, a produtividade 

lipídica acaba sendo maior em relação as outras divisões taxonômicas. 

 As Cyanophyta também são estudadas para produção de biodiesel e algumas possuem 

alta taxa de crescimento celular, porém não despertam tanto interesse para produção de 

biomassa em grande escala uma vez que algumas produzem substâncias, como a microcistina, 

que são potencialmente tóxicas e bioacumulativas, e sendo ingeridas podem provocar doenças 

como o câncer (ZANCHETT; OLIVEIRA-FILHO, 2013). 

Além do teor de lipídios, é importante também avaliar os tipos de ácidos graxos 

presentes em microalgas, já que disso depende as propriedades de qualidade do biodiesel, 
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especialmente no que se refere a estabilidade oxidativa, ao ponto de entupimento de filtro a 

frio e os teores de mono, di e triglicerídeos (KNOTHE; KRAHL; GERPEN, 2010). 

 

Tabela 1- Conteúdo lipídico de diferentes cianobactérias e microalgas. 

Divisão Teor de lipídios (%) Referência 

Cyanophyta   
Lyngbya birgei  12 ± 2,8 (BARMAN et al., 2012) 

Spirulina maxima 6-7 (DEMIRBAS, 2010) 

Spirulina platensis  8,5 ± 2 (BARMAN et al., 2012) 

Spirulina platensis 4-9 (DEMIRBAS, 2010) 

Synechocystis pevalekii  9 ± 2 (BARMAN et al., 2012) 

Chlorophyta   

Ankistrodesmus falcatus 1,58 (ABUBAKAR et al., 2012) 

Ankistrodesmus gracilis 7,9-20,5 (FIORESI; SIPAÚBA-TAVARES, 2008) 

Auxenochlorella protothecoides 39,3 ± 0,8 (SIEGLER et al., 2012) 

Auxenochlorella protothecoides 32,9 ± 0,6 (SIEGLER et al., 2012) 

Botryococcus braunii 14,0-28,6 (LEE; YOON; OH, 1998) 
Botryococcus braunii 25-75 (MATA; MARTINS; CAETANO, 2010) 

Chlamydomonas rheinhardii 21 (DEMIRBAS, 2010) 

Chlorella pyrenoidosa 2 (DEMIRBAS, 2010) 

Chlorella sorokiniana  19 (LI et al., 2015) 

Chlorella spp. 10,5 (ABUBAKAR et al., 2012) 

Chlorella vulgaris 12,0 ± 0,56 (WAWRIK; HARRIMAN, 2010) 

Chlorella vulgaris 26 ± 0,5 (SIEGLER et al., 2012) 

Chlorella vulgaris 14-22 (DEMIRBAS, 2010) 

Chlorococcum infusionum  11,3 ± 1 (BARMAN et al., 2012) 

Dunaliella bioculata 8 (DEMIRBAS, 2010) 

Dunaliella salina 6 (DEMIRBAS, 2010) 
Scenedesmus acuminatus 1,58 (ABUBAKAR et al., 2012) 

Scenedesmus dimorphus 16-40 (DEMIRBAS, 2010) 

Scenedesmus obliquus 12-14 (DEMIRBAS, 2010) 

Scenedesmus obliquus 6,18 ± 0,20 (RADMANN; COSTA, 2008) 

Scenedesmus quadricauda 1,9 (DEMIRBAS, 2010) 

Spirogyra sp. 11-21 (DEMIRBAS, 2010) 

Spirogyra orientalis  21 ± 2,5 (BARMAN et al., 2012) 

Heterokontophyta   

Navicula minima  16,2 ± 0,6 (BARMAN et al., 2012) 

Nitzschia spp 3,68 (ABUBAKAR et al., 2012) 

Phaeodactylum tricornutum 9,40 ± 1,77 (WAWRIK; HARRIMAN, 2010) 

Euglenophyta   
Euglena acus 5,78 (ABUBAKAR et al., 2012) 

Euglena gracilis 14-20 (DEMIRBAS, 2010) 

Rhodophyta   

Catenella repens  8±1,5 (BARMAN et al., 2012) 

Ceramium manorensis  8±1,9 (BARMAN et al., 2012) 

Geledium pusillum  9,7±2,8 (BARMAN et al., 2012) 

Dinophyta   

Gymnodinium sp. 29,6 
(MANSOUR; VOLKMAN; BLACKBURN, 

2003) 
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3. Ácidos graxos em microalgas 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias com 4 a 36 carbonos, sendo 

algumas saturadas e outras insaturadas. Os ácidos graxos que não contém insaturações são 

chamados de saturados (SFA), os que contêm apenas uma ligação insaturada são chamados de 

monoinsaturados (MUFA), as com duas são di-insaturados (DUFA), as com três são tri-

insaturados (TUFA) e as com mais de três são poli-insaturados (PUFA), apesar de existirem 

trabalhos que denominam de PUFA aqueles ácidos com três ou mais insaturações como pode 

ser observado no trabalho de Li et al. (2013). A maioria dos ácidos graxos de microalgas varia 

do C14:0 a C22:6 sendo majoritários os monoinsaturados e os saturados, e os mais comuns 

são C16:0, C18:0, C16:1, C18:1, C16:2, C18:2 e C18:3. O número de ligações duplas nas 

cadeias de ácidos graxos, geralmente, fica em torno de duas ou três, porém dificilmente 

excede seis. As Tabelas 2 a 6 (adaptado de COSTA, 2015) apresentam, respectivamente, os 

principais ácidos graxos saturados, monoinsaturados, di-insaturados, tri-insaturados e poli-

insaturados presentes em microalgas. A nomenclatura é dada de acordo com o número de 

átomos de carbonos e de ligações insaturadas. Assim, o ácido oléico que tem uma cadeia de 

18 átomos de carbonos e uma insaturação é expresso por C18:1 cis9 ou C18:1 c9; o mirístico 

que tem 14 átomos de carbonos e apenas ligações simples, sem a presença de insaturações, é 

expresso por C14:0 (NELSON; COX, 2006).  

Também, dependendo da posição da primeira ligação dupla a partir da extremidade 

metila terminal da cadeia carbônica, um ácido graxo pode ser classificado como ômega-3, 

ômega-6 ou outros possíveis dependendo do ácido graxo. Assim, o ácido linolêico (C18:2 c9, 

c12) é um ácido 6, pois a instauração na posição 12 está a 6 átomos de carbono do grupo 

metila terminal, o qual consiste do décimo oitavo átomo de carbono da cadeia. 

Na produção de biodiesel é importante conhecer a composição de ácidos graxos, pois 

esta influencia diretamente a qualidade do biodiesel. Assim, grandes quantidades de ácidos 

graxos poli-insaturados (PUFA) podem ter impactos positivos sobre a propriedade de 

escoamento, especialmente em clima frio, mas podem ter efeitos adversos na estabilidade 

oxidativa (KNOTHE, 2005). Porém existem antioxidantes para biodiesel que podem corrigir 

tal problema (KNOTHE, 2008). Por outro lado, grandes quantidades de ácidos graxos 

saturados (SFA) proporcionam propriedades de combustão ótimas, mas podem causar 

problemas de escoamento a frio (JEONG et al., 2008). Neste sentido, a normativa europeia 

EN14214 estipula que conteúdo de ácido linolênico, e consequentemente de ácidos graxos tri-

insaturados, deve ser de no máximo 12%, e o de poli-insaturados de no máximo 1%. 
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Assim, diversos autores têm avaliado a composição de ácidos graxos em microalgas, 

destacando-se Mansour et al. (1999; 2003; 2005), Riccardi et al. (2010), Lim et al. (2012), 

Bogen et al. (2013), Mahapatra et al. (2013), Zhu e Dunford (2013) e Cepák et al.(2014). 

 

Tabela 2 - Principais ácidos graxos saturados (SFA) em microalgas. 

Ácido graxo Nome comum Representações 

 Butanóico Butírico C4:0 

 Hexanóico Capróico C6:0 

 Octanóico Caprílico C8:0 

 Decanóico Cáprico C10:0 

 Hendecanóico Undecílico C11:0 

 Dodecanóico Láurico C12:0 
 Tridecanóico Tridecílico C13:0 

 Tetradecanóico Mirístico C14:0 

 Pentadecanóico Pentadecílico C15:0 

 Hexadecanóico Palmítico C16:0 

 Heptadecanóico Margárico C17:0 

 Octadecanóico Esteárico C18:0 

 Nonadecanóico Nonadecílico C19:0 

 Eicosanóico Araquídico C20:0 

 Heneicosanóico Heneicosóico C21:0 

 Docosanóico Behênico C22:0 

 Tricosanóico - C23:0 

 Tetracosanóico Lignocérico C24:0 
 Hexacosanóico Cerótico C26:0 

 Octacosanóico Montânico C28:0 

Fonte: adaptado de Costa (2015) 

 

Tabela 3. Principais ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) em microalgas. 

Ácido graxo Nome comum Representações 

cis-9-tetradecenóico Miristoleico C14:1c9 ou C14:15 

 cis-9-hexadecenóico Palmitoleico C16:1c9 ou C16:17 

 cis-6-octadecenóico  Petroselínico C18:1c6 ou C18:112 

 cis-8-octadecenóico _ C18:1c8 ou C18:110 

 cis-9-octadecenóico Oléico C18:1c9 ou C18:19 

 cis-10-octadecenóico _ C18:1c10 ou C18:1 8 

 cis-11-octadecenóico Vacênico C18:1c11 ou C 18:17 

 cis-12-octadecenóico _ C18:1c12 ou C 18:16 

 cis-13-octadecenóico _ C18:1c13 ou C 18:16 

 cis-5-eicosenóico _ C20:1c5 ou C 20:115 

 cis-9-eicosenóico Gadoleico C20:1c9 ou C 20:111 

 cis-11-eicosenóico Gondóico C20:1c11 ou C 20:19 

 cis-11-docosenóico Cetoleico C22:1c11ou C 22:111 

 cis-13-docosenóico Erúcico C22:1c13 ou C 22:19 

 cis-15-tetracosenóico Nervônico C24:1c15 ou C 24:19 

Fonte: adaptado de Costa (2015) 
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Tabela 4. Principais ácidos graxos di-insaturados (DUFA) em microalgas. 

Ácido graxo Nome comum Representações 

cis-7, cis-10-hexadecadienóico - C16:2 c7, c10 ou C16:26 

 cis-9, cis-12-octadecadienóico Linoléico (L) C18:2 c9, c12 ou C18:26 

 cis-8, cis-11-eicosadienóico - C20:2 c8, c11 ou C20:29 

 cis-11, cis-14-eicosadienóico - C20:2 c11, c14 ou C20:26 

 cis-13, cis-16 -docosadienóico - C22:2 c13, c16 ou C22:26 

Fonte: adaptado de Costa (2015). 

 

Tabela 5. Principais ácidos graxos tri-insaturados (TUFA) em microalgas. 

Ácido graxo Nome comum Representações 

cis-6, cis-9, cis-12 octadecatrienóico  -linolênico 
C18:3 c6 c9 c12  

ou C 18:36 

 cis-9, cis-12, cis-15 octadecatrienóico  -linolênico (Ln) 
C18:3 c9 c12 c15 

ou C18:33 

 cis-5, cis-8, cis-11eicosatrienóico - 
C20:3 c5 c8 c11 

ou C20:39 

 cis-8, cis-11, cis-14 eicosatrienóico  di-homo--linolênico 
C20:3 c8 c11 c14 

ou C20:36 

 cis-11, cis-14, cis-17 eicosatrienóico  di-homo--linolênico 
C20:3 c11 c14 c17 

ou 20:33 

 cis-13, cis-16, cis-19 docosatrienóico - 
C22:3 c13,16,19 

ou C22:33 

Fonte: adaptado de Costa (2015). 

 

Tabela 6. Principais ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) em microalgas. 

Ácido graxo Nome comum  Representações 

cis-6, cis-9, cis-12, cis-15 octadecatetraenóico estearaquidônico 
C18:4 c6 c9 c12 c15 

ou C18:43 

cis-5, cis-8, cis-11, cis-14 eicosatetraenóico araquidônico 
C20:4 c5 c8 c11 c14 

ou C20:46 

cis-7, cis-10, cis-13, cis-16 docosatetraenóico adrênico 
C22:4 c7 c10 c13 c16 

ou C22:46 

cis-8, cis-11, cis-14, cis-17 eicosatetraenóico - 
C20:4 c8 c11 c14 c17 

ou C20:43 

cis-10, cis-13, cis-16, cis-19 docosatetraenóico - 
C22:4 c10 c13 c16 c19 

ou C22:43 

cis-5, cis-8, cis-11, cis-14, cis-17 

eicosapentaenóico 
EPA 

C20:5 c5 c8 c11 c14 c17 

ou C20:53 

cis-4, cis-7, cis-10, cis-13, cis-16 

docosapentaenóico 
docosapentaenóico 

C22:5 c4 c7 c10 c13 c16 

ou C22:56 

cis-7, cis-10, cis-13, cis-16, cis-19 

docosapentaenóico 
DPA 

C22:5 c7 c10 c13 c16 c19 

ou C22:53 

cis-4, cis-7, cis-10, cis-13, cis-16, cis-19 

docosahexaenóico 
DHA 

C22:6 c4 c7 c10 c13 c16 c19 

ou C22:63 

Fonte: adaptado de Costa (2015). 
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4. Fatores que influenciam o aumento de lipídio em microalgas 

É importante observar que as microalgas armazenam os acilglicerídeos durante o dia e 

os consome durante a noite para suportar os requisitos energéticos de manutenção e de 

reprodução via divisão celular (RADAKOVITS et al., 2010).  

Existem vários fatores que influenciam no acúmulo de lipídios que, geralmente, são 

induzidos em condições de estresse, sendo as principais: diferentes concentrações de 

nutrientes (nitrogênio, fósforo, ferro, etc.), alta salinidade, alta temperatura, intensidade de luz 

e fontes alternativas de carbono orgânico. Porém, os estresses provocados nos cultivos de 

microalgas além de aumentar o acúmulo de lipídios podem reduzir a taxa de crescimento, 

afetando assim a produtividade lipídica  (CONVERTI; CASAZZA; ORTIZ, 2009).  

Lei et al. (2012) utilizou o meio BBM para induzir diferentes estresses em 

Haematococcus pluvialis e registraram que a depleção de nitrogênio, o aumento na 

concentração de ferro (450 µM de FeSO4), o aumento da salinidade (45mM de sódio), a baixa 

temperatura (4ºC) e a alta temperatura (42ºC) aumentaram a porcentagem de ácidos graxos 

em 32, 9, 22, 1 e 23%, respectivamente. Apesar do aumento da salinidade ter aumentado a 

concentração dos ácidos graxos em 22% o estresse salino ou uso de microalgas marinhas para 

a produção de biodiesel não é satisfatório, pois a biomassa da microalga pode conter alta 

concentração de sódio e de outros elementos inorgânicos que acabaria contaminado o 

biodiesel, o que inviabilizaria o uso do biocombustível (SILVA et al., 2015). 

 Zhang e Hong (2014) cultivaram Chlorella sp. e Scenedesmus sp. em dois meios 

diferentes, um com mais nutrientes e outro com menos. O acúmulo de lipídios foi maior no 

cultivo com menos nutrientes para ambas as microalgas, pois a deficiência de nutrientes 

influencia no acúmulo de lipídios em microalgas. Wan et al. (2013) cultivaram 

Nannochloropsis oceanica em meio f/2 e na fase estacionária fizeram a diluição do meio com 

três razões diferentes de f/2 fresco (1/10, 1/5 e 2/5) e perceberam que a porcentagem de 

lipídios foi de 42,7 para 64,3%, resultado superior ao obtido por Van Vooren et al. (2012), os 

quais fizeram apenas o stress com nitrogênio sem diluições com meio fresco. Grama et al. 

(2014) verificaram aumento na produtividade lipídica de Acutodesmus sp. com o aumento da 

intensidade luminosa e concluíram que a melhor condição foi de 600 mE m
-2

 s
-1

 com 

produtividade lipídica de 85 mg L
-1

 dia
-1

. 

Zhang et al. (2013) concluíram que Chlorella vulgaris produziu mais lipídios em 

culturas fotoautotróficas misturadas com bactérias do que em culturas puras heterotróficas e 

autotróficas. Estudos anteriores mostraram que culturas fotoautotróficas misturadas são mais 
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benéficas e de baixo custo, sem a necessidade de adicionar fontes de carbono orgânico, sendo 

assim mais viáveis e econômicas para produzir biodiesel em comparação com aqueles sob 

condições autotróficas ou heterotróficas.  

 

5. Tipos de pigmentos em microalgas 

Pigmentos naturais têm um papel importante no metabolismo fotossintético e de 

pigmentação das algas, e também exibem várias atividades biológicas benéficas como 

antioxidante, anticancerígena, anti-inflamatória, antiobesidade, antiangiogénico, neuroprotetor 

entre outras (GUEDES; AMARO; MALCATA, 2011; CICCONE et al., 2013). São 

conhecidas pelo menos três classes de pigmentos encontrados nas microalgas: ficobilinas, 

clorofilas e carotenoides. 

5.1. Ficobilinas 

Ficobilinas (ou ficobiliproteinas) são solúveis em água, sendo relativamente fáceis de 

isolar e purificar, porque compõem grande proporção das proteínas totais da célula. 

Ficobilinas funcionam como acessório para coleta da luz quando é realizada a fotossíntese, e 

são encontradas em microalgas. Nas algas vermelhas (Rhodophytas e Glaucophytas), por 

exemplo, quatro classes de ficobilinas são produzidas: aloficocianina (verde azulado), 

ficocianina (azul), ficoeritrina (roxo), ficoeritrocianina (laranja) (SEKAR; 

CHANDRAMOHAN, 2008; CUELLAR-BERMUDEZ et al., 2015). Algumas estruturas de 

ficobilinas são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Algumas estruturas de ficobilinas. 

                    

Fonte: próprio autor. 

 

As ficobilinas são amplamente utilizadas na indústria e em laboratórios de imunologia, 

pois possuem altas propriedades de absorção tornando-os poderosos fluorescentes que podem 

ser usados como marcador na biologia molecular, como reagente nos imunoensaios 
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fluorescentes e corante na microscopia fluorescente (SPOLAORE et al., 2006). O número de 

patentes sobre essas substâncias é alto, com 297 registros, sendo a maioria com base em 

aplicações como marcadores fluorescentes. Os Estados Unidos possuem a maioria das 

patentes relacionadas com aplicações fluorescentes, enquanto que o Japão possuem as 

patentes relacionadas com a produção, purificação e aplicação para fins terapêuticos e de 

diagnósticos (SEKAR; CHANDRAMOHAN, 2008). Apesar do alto número de patentes, a 

variedade de cianobactérias e algas vermelhas estudadas para tal finalidade ainda é pequeno. 

5.2. Clorofilas 

Clorofilas são pigmentos esverdeados e lipossolúveis, com anel de porfirina na sua 

estrutura (CUELLAR-BERMUDEZ et al., 2015). São moléculas responsáveis pela realização 

da fotossíntese, convertendo energia solar em energia química. A maioria das microalgas 

possui clorofila a, mas algumas podem ter clorofila b e c (Figura 2), como as Dinophyta 

(BARSANTI; GUALTIERI, 2006). As microalgas contêm de 0,5 a 1,0% de clorofila por peso 

seco (SPOLAORE et al., 2006).  

 

Figura 2 – Estrutura química de clorofilas. 

      

Fonte: próprio autor. 

 

Clorofilina é um derivado da clorofila no qual o magnésio é substituído por cobre ou 

sódio e as cadeias de fitol são perdidas (CASTRO et al., 2009). Clorofilinas têm sido usadas 

para controlar o odor do corpo de pacientes geriátricos (YOUNG; BEREGI, 1980) e como 

suplemento alimentar (TUMOLO; LANFER-MARQUEZ, 2012). Vários trabalhos têm 

relatado que clorofila e clorofilinas também têm ação antimutagênicas e anticarcinogênicas 

(PARK; SURH, 1996; FERRUZZIA; BLAKESLEE, 2007; CHIMPLOY et al., 2012; DU et 

al., 2014). 



34 

 

5.3. Carotenoides 

Os carotenoides (Figura 3) são substâncias lipossolúveis, apresentam coloração 

variada como castanho, vermelho, laranja ou amarelo e desempenham duas funções 

importantes na fotossíntese: 1) Absorvem luz em regiões do espectro visível nos quais a 

clorofila não absorve de forma eficiente 2) atua como fotoprotetor de sistemas fotossintéticos. 

O mecanismo de fotoproteção envolve a supressão dos estados mais energéticos da clorofila, 

resultante da absorção do excesso de radiação luminosa, evitando a formação de espécies de 

oxigênio reativo (ROS), o que torna os carotenoides um antioxidante (VARELA et al., 2015).  

Os principais carotenoides de microalgas são: β-caroteno, licopeno, astaxantina, zeaxantina, 

violaxantina e luteína, sendo β-caroteno, astaxantina e luteína os mais estudados (DEL 

CAMPO; GARCÍA-GONZÁLEZ; GUERRERO, 2007). 

 

Figura 3 - Estruturas de carotenoides. 

 

  

 

Fonte: próprio autor. 

 

O β-caroteno possui cor amarelo-alaranjada e é um pigmento com a demanda bastante 

crescente sendo utilizado como corante para produtos alimentícios ou complemento 

nutricional, principalmente por ser um precursor da vitamina A (retinol) (OMENN et al., 

1996; EDGE; MCGARVEY; TRUSCOTT, 1997). A procura por carotenoides naturais vem 

aumentando a cada dia, pois a forma natural possui propriedades que a artificial não possui. 

Assim, por exemplo, Jayappriyan et al. (2014) verificaram que o β-caroteno extraído de 
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Dunaliella salina apresentou maior taxa de apoptose nas células cancerígenas da próstata do 

que o sintético.  

Segundo a revisão de Rao e Rao (2007) mais de 600 tipos de carotenoides foram 

identificados na natureza, porém apenas 40 se encontram em uma típica dieta humana. Destes 

40, cerca de 20 carotenoides foram identificados no sangue e tecidos humanos. Cerca de 90% 

dos carotenoides na dieta e no corpo humano são representados por β-caroteno, α-caroteno, 

licopeno, luteína e criptoxantina.  

Alencar et al. (2011) fizeram um estudo de quantificação de β-caroteno na 

cianobactéria Spirulina comercial e Spirulina platensis cultivada em laboratório, e verificaram 

diferença de 14 vezes mais β-caroteno naquelas cultivadas em laboratório sugerindo a 

padronização do cultivo e fabricação do produto até o mercado consumidor. A principal fonte 

industrial de β-caroteno é a microalga marinha Dunaliella salina, que produz quantidades 

equivalentes acima de 14% do peso seco (SPOLAORE et al., 2006), produzindo de 10 a 100 

vezes mais a quantidade encontrada na cenoura, que é considerada a segunda fonte desse 

pigmento. A microalga Dunaliella tem desde há muito tempo sido reconhecida como eficiente 

produtora deste carotenoide. Dada a sua elevada importância comercial, mais sobre β-

caroteno e Dunaliella pode ser encontrado nos trabalhos de Ben-Amotz e Avron (1983), Lers, 

Biener e Zamir (1990) Ben-Amotz (1999), García-González et al. (2005), Raja, Hemaiswarya 

e Rengasamy (2007), Davidi et al. (2015),  e também na patente de Ben-Amotz e Mori 

(2014). 

A astaxantina confere cor rósea, é insolúvel em água e é um subproduto derivado do β-

caroteno, pois sob condições de estresse o β-caroteno é convertido em astaxantina através das 

enzimas β-caroteno oxigenase (CRTO) e β-caroteno hidroxilase (CRTR-B), e acumulada em 

vesículas lipídicas fora do cloroplasto (GRÜNEWALD; HIRSCHBERG; HAGEN, 2001). A 

astaxantina sequestra radicais livres pela supressão do oxigênio reativo e possui maior 

atividade antioxidante em comparação com os demais tipos de carotenoides, sendo auxiliares 

nos tratamentos de doenças como, arteriosclerose e problemas cardíacos (CICCONE et al., 

2013), diabetes (UCHIYAMA; NAITO; HASEGAWA, 2002), problemas de pele (LYONS; 

O’BRIEN, 2002) doenças inflamatórias crônicas e de prevenção de determinados tipos de 

câncer (GAMMONE; RICCIONI; D’ORAZIO, 2015). 

 A microalga Haematococcus pluvialis pode produzir e acumular astaxantina a 

concentrações de 1-8% do peso seco. Esta concentração dentro da célula faria o cultivo de H. 

pluvialis mais bem sucedida em comparação com D. salina. No entanto, o cultivo de H. 
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pluvialis é mais complexo do que D. salina, e a produtividade é inferior. Além disso, a 

extração, purificação e concentração são um fardo pesado sobre o custo de produção. Como o 

custo do produto final também é sensível a produtividade de algas e da duração do período de 

crescimento, este processo ainda não é economicamente viável (BARSANTI; GUALTIERI, 

2006), porém existem formas para provocar estresse e aumentar a concentração deste 

carotenoide em H. pluvialis (WANG et al., 2003), além de melhorar a tecnologia usada no 

processo tornando a produção viável (LI et al., 2011). O aumento deste carotenoide 

secundário na microalga é equivalente a capacidade de sobrevivência das células em relação 

ao estresse oxidativo gerado por determinadas condições de condições de luz, radiação UV-B 

e nutrientes (LEMOINE; SCHOEFS, 2010). 

A luteína confere cor amarelada em baixas concentrações ou vermelho-alaranjada em 

altas concentrações e atua protegendo os tecidos dos danos causados por radicais livres. Este 

pigmento protegem os fotorreceptores ao filtrar a luz de comprimento de onda azul (500 nm). 

Essa radiação é prejudicial a mácula dos olhos e, portanto, a ingestão de luteína é importante, 

pois atua diretamente no globo ocular e reduz em 40% a incidência da luz danosa a retina 

(ANDRADE et al., 2014). A luteína destaca-se também, na prevenção da aterosclerose, 

catarata, retinopatia diabética e da degeneração da retina, (SEDDON et al., 1994; MA; LIN, 

2010). Um das microalgas mais estudadas para produção de luteína é a Muriellopsis sp. sendo 

que e o conteúdo de luteína pode variar de 0,4 a 0,6 % da biomassa seca (BLANCO et al., 

2007), portanto pode ser considerada uma fonte comercial de grande importância (DEL 

CAMPO et al., 2000). 

Já foram estudadas várias microalgas para produção de luteína, como Muriellopsis sp. 

(BLANCO et al., 2007), Chlorella zofingensis (DEL CAMPO et al., 2004), Chlorella 

protothecoides (SHI; JIANG; CHEN, 2002) Scenedesmus almeriensi (SÁNCHEZ et al., 

2008), porém poucas foram cultivadas em grande escala (raceway ou fotobiorreatores). 

Segundo Fernández-Sevilla, Acién Fernández e Molina Grima (2010) apenas Muriellopsis sp. 

e Scenedesmus almeriensis foram testadas em condições de crescimento para produção de 

biomassa, ou seja, em um sistema de grande escala construído ao ar livre e por um período de 

tempo razoável que assumi o funcionamento de modo contínuo e viável.  

Segundo Lin, Lee e Chang (2015) a principal fonte de produção de luteína são as 

pétalas de uma planta chamada popularmente de cravo de defunto (Tagetes patula ou 

“marigold”). Del Campo et al. (2007) registraram que Murielopsis cultivada em grande 

escala (fotobiorreator de 55L) pode produzir 180 mg/m
2
/dia de luteína, e se extrapolarmos o 

cálculo para um ano, o sistema é capaz de produzir mais de 65 g luteína ou mais de 14 kg/m
2
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de biomassa seca que, segundo os autores, não pode ser atingido por uma cultura de cravo de 

defunto, especialmente tendo em mente que apenas as pétalas são usadas. 

 

6. Visão de mercado e produção de pigmentos 

Spolaore et al.  (2006) estimaram que os preços os produtos de ficobilinas variam de 

U$3 a U$25/mg para pigmento natural, mas podem chegar a U$ 1500/mg com certos 

pigmentos específicos (com anticorpos ou outras moléculas fluorescentes). Bermejo-Román 

et al. (2002) estimaram o custo da produção de -ficoeritrina utilizando Porphyridium 

cruentum como matéria-prima, e obtiveram o valor de U$56.566,00/kg de biomassa seca, já 

Brennan e Owende (2010) estimaram o custo de ficobilinas de Spirulina sp. e obtiveram um 

valor de € 11/mg (convertendo para dólar U$ 16,61/mg, valor de 2009 1€ = U$1,51). 

O mercado mundial de carotenoides foi de U$ 1,2 bilhões em 2010, e é esperado um 

aumento para U$ 1,4 bilhões em 2018, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 

2,3%, sendo que β-caroteno tem a maior quota de mercado (BBC-RESEARCH, 2011). O 

custo de mercado da astaxantina - utilizando microalga como matéria-prima a um custo de 

produção do peso seco de microalga de US$ 5-20/kg (LORENZ e CYSEWSKI, 2000) - tem 

valor comercial de US$2500/Kg a U$3000/kg enquanto que a forma artificial custa por volta 

de U$1000/kg. Porém Li et al. (2011) fizeram um levantamento dos custos e concluíram que 

na China é possível vender astaxantina por um preço menor (U$718/kg) se forem empregados 

fotobiorreatores de baixo custo, duas fases utilizando raceways (lagoas), baixo custo de mão 

de obra e outros produtos (reagentes, etc.). 

Assim, vários carotenoides têm alto valor comercial e podem agregar valor à produção 

de biodiesel de microalgas, principalmente por sua alta demanda como nutracêutico. Desta 

forma, os pigmentos antioxidantes, classificados como nutracêuticos, são atualmente os 

produtos mais comercializados a partir de microalgas, o que leva algumas vezes ao interesse 

em aumentar a concentração dessas substâncias nas microalgas. 

Condições de estresse de cultivo que incluem alterações nos níveis de nutrientes ou na 

intensidade de luz induzem as microalgas a ativar a produção de ROS como molécula de 

sinalização para controle de processos, tais como programação de morte celular, resposta ao 

estresse abióticos, defesa de patógeno e de sinalização sistêmica. Vale observar que ROS são 

formas reduzidas de oxigênio atmosférico (O2), e tipicamente resultam da excitação de O2 

para formar oxigênio singlete (
1
O2) ou a partir da transferência de um, dois ou três elétrons 

para O2 formando respectivamente, uma radical superóxido (O2
●

 
-
), peróxido de hidrogênio 
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(H2O2) ou radical hidroxila (
●
HO), portanto são capazes de oxidar vários componentes 

celulares sem restrições e pode conduzir à destruição oxidativa da célula (MITTLER, 2002). 

Assim, as microalgas possuem a produção de ROS como mecanismo de defesa em 

relação aos estresses que levam a produção de enzimas antioxidantes - como a superóxido 

dismutase, catalase, peroxidase e glutationa redutase - assim como moléculas antioxidantes 

não enzimáticas, tais como fitoquelatinas, polissacarídeos, polifenóis e pigmentos (CIRULIS; 

SCOTT; ROSS, 2013; STAHL; SIES, 2003).  

Apesar das vias de indução a produção de pigmentos em microalgas serem 

conhecidas, ainda são poucos os estudos que relacionam o ROS com a indução a produção de 

pigmentos em microalgas. 

 

7. Membrana celular de microalgas 

A utilização de produtos de microalgas, tais como pigmentos e ácidos graxos para a 

produção de biodiesel, possui várias etapas e a quebra da célula da microalga é uma das mais 

cruciais, pois influencia na produtividade lipídica e de pigmentos. Estudos sobre o 

rompimento celular têm avançado nos últimos anos (GERDE et al., 2012; HALIM et al., 

2012; LEE, LEWIS; ASHMAN, 2012), pois se sabe que a eficácia dos métodos de 

rompimento celular muda de uma espécie de microalga para outra, e está relacionada com a 

composição da membrana celular e de sua morfologia (GÜNERKEN et al., 2015). Além 

disso, Greenwell et al. (2010) apontam que o meio de cultivo pode influenciar na rigidez da 

membrana celular, deixando-a mais ou menos rígida. Neste último caso, os custos dos 

processos de quebra e extração podem ser significativamente menores. 

A interação dos lipídios com os solventes utilizados no processo é de extrema 

importância, pois existem várias pesquisas que mostram a variação do teor de lipídios 

extraídos de uma mesma microalga por diferentes tipos de solventes e formas de extração 

(WAHLEN; WILLIS; SEEFELDT, 2011; SHENG; VANNELA; RITTMANN, 2011; 

RYCKEBOSCH; MUYLAERT; FOUBERT, 2012; SATHISH; SIMS, 2012; SOARES et al., 

2014), o que consequentemente pode estar sendo influenciado não só pelas diferentes 

solubilidades dos ácidos graxos nos solventes utilizados, mas também pela capacidade do 

solvente permear e romper a membrana celular.  

Segundo Günerken et al. (2015) existem dois métodos para quebra celular: (1) o 

mecânico subdividido em moagem, homogeneização de alta velocidade, homogeneização de 

alta pressão, ultrassonificação, micro-ondas e campo elétrico pulsado; e (2) o não mecânico 
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subdividido em químico e enzimático. O método mecânico é o melhor para escala industrial, 

porém demanda alto consumo de energia. Por outro lado, o método não mecânico - apesar de 

consumir menos energia e fornecer o rompimento celular uniforme – apresenta tempo de 

tratamento mais longo e pode afetar a qualidade do produto. Além disso, o processo não 

mecânico apresenta maior dificuldade de controle em comparação aos métodos mecânicos.  

Entre os novos desenvolvimentos mecânicos sobre rompimento celular de microalga 

está o laser, e entre o não mecânico está o uso de peróxido de hidrogênio (H2O2). Mcmillan et 

al. (2013) avaliaram 5 métodos de quebra celular em N. oculata, que são micro-ondas, banho 

aquecido, liquidificador, ultrassom e laser (1064nm), sendo que o melhor foi o laser com 

média de 96,5% de quebra e o menos eficiente foi o ultrassom com média 67,6% de quebra. 

Steriti et al. (2014) fizeram dois tratamentos com C. vulgaris, um utilizando H2O2 e o outro 

utilizando H2O2+FeSO4, e concluíram que a extração de lipídios no primeiro tratamento foi de 

6,9 para 9,2%, já no segundo tratamento a extração foi de 6,9 para 17,4%. Estes autores 

também otimizaram o tempo em que a biomassa algal ficou exposta ao peróxido, que foi de 4 

min., pois acima desse tempo o peróxido já começa a degradar os lipídios. 

Assim, de forma geral, é importante que a membrana celular de uma microalga 

selecionada para a produção de biodiesel e/ou outros coprodutos como pigmentos, apresente 

rigidez que permita com que a biomassa de microalgas seja movimentada no sistema de 

cultivo e isolada a partir deste, mas que tal rigidez não seja excessiva a ponto de inviabilizar o 

processo de extração dos componentes via métodos mecânicos ou não. 

 

8. Microalgas extremófilas 

Conteúdo e produção lipídica, produtividade de biomassa e potencial de 

adaptabilidade a diferentes condições de crescimento também são importantes parâmetros 

para selecionar microalgas na produção de biodiesel. Por este motivo, recentemente, algumas 

pesquisas têm sido publicadas com microalgas coletadas em ambientes extremos, ou então 

coletadas em ambientes convencionais, mas cultivadas em ambientes extremos, visando 

aumentar a produtividade em biomassa e/ou alterar o perfil e conteúdo de ácidos graxos. É 

importante também observar que uma mesma espécie de microalga pode produzir diferentes 

tipos de ácidos graxos se cultivada em ambiente extremófilo ou convencional. 

Assim, algumas microalgas são adaptadas para sobreviverem em ambientes 

extremófilos como em águas termais, ácidas, alcalinas, salinas ou eutrofizadas e, assim, o 

estudo de microalgas extremófilas vem aumentando nos últimos anos.  
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Com respeito ao estudo de ambientes com temperaturas extremas, Teoh et al. (2013) 

fizeram um estudo comparativo do perfil de ácidos graxos de Chlamydomonas coletadas em 

três ambientes: (1) na Antártida, (2) em ambiente temperado e (3) em ambiente tropical. Tais 

amostras coletadas foram cultivadas em diferentes temperaturas, os autores perceberam que 

com o aumento da temperatura a Chlamydomonas coletada na Antártida teve o percentual de 

ácidos graxos saturados aumentado de 21,1% a 4 
o
C para 32,6% a 20 

o
C, enquanto que a 

Chlamydomonas coletada em região temperada teve aumento de 48,7% a 4 
o
C para 51,6% a 

25 ºC e Chlamydomonas tropical teve aumento de 28,7 a 18 
o
C para 69,8% a 33ºC. Portanto 

microalgas de ambientes mais quentes ou cultivadas em altas temperaturas podem ter a 

porcentagem de ácidos graxos saturados aumentada, indicando que a microalgas deixa de 

produzir ácidos graxos insaturados que mantém o líquido celular no estado líquido à baixas 

temperaturas, para dar preferência a produção de ácidos graxos saturados que fornecem mais 

energia para a microalga. Neste sentido, An et al. (2013) verificaram genes que foram mais 

sensíveis a temperaturas mais baixas, e associaram a proteção da célula à produção de ácidos 

graxos insaturados.  

Assim sendo, como microalgas são normalmente grandes produtoras de ácidos graxos 

poli-insaturados, os quais são indesejados para a produção de biodiesel, pois diminuem a 

estabilidade oxidativa do biocombustível, a coleta de espécies que adaptadas a ambientes de 

altas temperaturas, bem como o cultivo dessas espécies à altas temperaturas, pode 

proporcionar a obtenção de perfis de ácidos graxos mais adequados a produção de biodiesel, 

proporcionados pelo aumento da produção de ácidos graxos menos insaturados. 

Ainda com respeito a avaliação de espécies adaptadas a condições extremas de 

temperatura, Ghozzi et al. (2013) coletaram amostras de microalgas e cianobactérias de 

diferentes fontes geotermais da Tunísia cujas temperaturas variaram de 40 a 61 ºC, sendo que 

acima de 60 ºC foram encontradas quatorze táxons de cianobactérias e apenas três de 

microalgas, o que indica que as cianobactérias são mais adaptadas as altas temperaturas do 

que as microalgas. 

Onay et al. (2014) coletaram Micractinium sp. H.tetrachotoma e Scenedesmus sp.de 

águas geotermais (43-44 ºC) da Turquia, e as cultivaram em três temperaturas (25, 37 e 50ºC), 

sendo que todas tiveram decaimento da produtividade de biomassa a 50 ºC e, apenas 

Micractinium sp. teve aumento na produtividade de biomassa a 37 ºC, porém o conteúdo 

lipídico foi maior a 25 ºC do que a 37 ºC (22,7 e 10,7% respectivamente). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Smith-Bädof et al. (2013), que também fizeram estudos com 

algas de águas geotermais. Portanto, microalgas coletadas em ambientes termofílicos podem 
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ser resistentes a altas temperaturas, mas geralmente a produtividade de biomassa e de ácidos 

graxos é maior quando cultivadas em condições convencionais, de 20 a 30 ºC.  

Ruiz-Domínguez et al. (2015) isolaram Coccomyxa sp. de águas ácidas do Rio Tinto 

(Huelva, Espanha) visando a produção de lipídios e antioxidantes. Tal rio tem pH ácido (1,7-

3,1) e altas concentrações de metais potencialmente tóxicos. Os autores concluíram que 

Coccomuxa sp. acidófila pode ser produzida em culturas altamente ácidas (pH ≤ 2,5) e, com 

isso, permitir o cultivo ao ar livre com interferência mínima de contaminação bacteriana.  

Skorupa et al. (2014) estudaram a interferência da luz visível e ultravioleta (UV) nos 

eventos celulares de Cyanidioschyzon, uma microalga vermelha que cresce em ambientes 

ácidos (pH 0,2 a 4,0) e de altas temperatura (38 a 56 ºC) e concluíram que ambas as luzes 

podem ser fotoinibidoras, portanto a escolha da luz e a intensidade luminosa a ser usada em 

um cultivo de microalga pode ser determinantes em relação a produtividade de biomassa e 

consequentemente afetar a produção lipídica. Assim, é necessário testar diferentes 

intensidades luminosas para encontrar a que mais influencia na taxa de crescimento e no 

metabolismo lipídico das microalgas, por exemplo, Ho, Chen e Chang  (2012) concluíram que 

a intensidade luminosa apropriada para cultivar Scenedesmus obliquus foi de 420 µmol m
2
 s

-1
, 

já Chen et al. (2011) cultivaram Chlorella sp. e desenvolveram uma estratégia luminostática 

baseada na distribuição da luz detectada por análises de imagens e teor de clorofila, o que 

permitiu aumento da produtividade de biomassa em 74,3%  em relação a intensidade 

luminosa constante. 

As águas eutrofizadas com altas concentrações de nutrientes e metais tóxicos podem 

ser consideradas extremófilas para algumas microalgas. Um exemplo de cultivo de microalga 

utilizando água eutrofizada seria o uso de efluente derivado de estação de tratamento de 

esgotos, como foi observado por Park et al. (2011). A maior diferença entre essas águas 

eutrofizadas e outros meios de cultivo é a alta concentração de nitrogênio, fósforo e metais 

tóxicos (PITTMAN; DEAN; OSUNDEKO, 2010). Em águas de esgoto boa parte do 

nitrogênio frequentemente está na forma de amônia, o qual em alta concentração pode inibir o 

crescimento algal (TAM; WONG, 1996; KÄLLQVIST; SVENSON, 2003). Nessas águas 

ainda se encontram metais como cádmio, zinco, ferro, níquel, cobre que inibem o crescimento 

algal, tal como foi observado por Wang et al. (2012). Além disso, suspeita-se que tais metais 

possam influenciar a catálise envolvida na produção do biodiesel e/ou estarem presentes no 

produto final, gerando vapores tóxicos quando da combustão do biocombustível. 
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Microalgas aéreas também são estudadas, pois algumas também são consideradas 

extremófilas já que podem crescer sobre ou no interior de uma variedade de habitat terrestres, 

como rochas, solo, plantas vasculares, etc. (RICHMOND, 2004; LEE, 2008). Essas 

microalgas são mais expostas a difíceis e rápidas mudanças climáticas do que microalgas 

aquáticas e, portanto, produzem vários carotenoides (cantaxantina, β-caroteno, astaxantina, 

luteína, etc) para se adaptarem as condições ambientais, tal como foi observado por Abe et al. 

(2007) e Aburai, Sumuda e Abe (2015). Nas microalgas aéreas, as principais fontes 

estressantes para produção de carotenoides é o aumento da intensidade luminosa e a 

deficiência de nitrogênio. Aburai et al. (2013) cultivaram microalgas aéreas sob alta 

intensidade luminosa e perceberam que a coloração do conteúdo celular das microalgas 

passou de verde para vermelho, indicando a produção de grandes quantidades de carotenoides 

do tipo éster livre (astaxantina e adonixantina), bem como de outros carotenoides (luteína, 

cantaxantina, e β-caroteno).  

Assim, as condições de cultivo influenciam diretamente os teores e os tipos de 

pigmentos e ácidos graxos que são sintetizados por microalgas. Notadamente quando o 

objetivo é a produção de biodiesel, deve-se diminuir a produção de pigmentos para aumentar 

a produção de ácidos graxos. Além disso, deve-se conduzir o cultivo de forma a gerar 

situações de estresse que envolvam a depleção de nitrogênio (RISMANI-YAZDI et al., 2012) 

e o aumento da temperatura (LI et al., 2013) da água, de forma a estimular a produção de 

lipídeos, especialmente aqueles com menor grau de instauração. Neste sentido, é importante 

conhecer os mecanismos biológicos envolvidos na produção de lipídeos, de forma a 

maximizar sua obtenção a partir de microalgas. 

 

9. Metabolismo de ácidos graxos e acilglicerídeos  

A maior parte do conhecimento envolvendo o metabolismo lipídico em organismos 

fotossintéticos é baseada na planta modelo Arabidopsis (LI-BEISSON et al., 2013), tanto é 

que Lei et al. (2012) usaram sequências genéticas de Arabidopsis para melhor entender o 

metabolismo lipídico da microalga H. pluvialis. 

Sabe-se que as microalgas acumulam lipídios quando o crescimento e a divisão celular 

estabilizam. Por exemplo, Wan et al. (2013) demonstraram a existência da diminuição da taxa 

de crescimento com o aumento do acúmulo de lipídios, e Mansour et al. (2003) mostraram 

através do cultivo de Gymnodinium sp. que o maior acúmulo de lipídios se deu na fase linear, 

porém o maior rendimento em lipídios se deu na fase estacionária, devido ao aumento da 
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densidade celular. Essa relação é economicamente importante para produção de biodiesel de 

microalgas. 

A síntese do caminho lipídico em microalgas que se tem estudado ultimamente é 

conhecida como “de novo”, sabendo-se que tais substâncias podem ser sintetizadas em três 

locais: os ácidos graxos são sintetizados no cloroplasto e os triacilglicerídios (TAG) no 

retículo endoplasmático (ER) e tilacoides, como mostram Radakovits et al. (2010) e Liu e 

Benning (2013).  

Em resumo, acetil-CoA (CoA) é convertida em malonil-CoA através da ação de acetil-

CoA-carboxilase (ACCase) combinado com HCO3
-
, que é considerado a primeira etapa na 

biossíntese de ácidos graxos de vários organismos. O segundo passo é a conversão malonil-

CoA em malonil-ACP através da enzima malonil-CoA:ACP transacilase (MAT) em seguida 

malonil-ACP é convertido em 3-cetoacil-ACP através do 3-cetoacil-ACP sintase (KAS) que é 

quando inicia o ciclo de ácidos graxos. Finalizados, através da enzima acil-ACP tioesterase 

graxo (FAT), os ácidos graxos livres são exportados para o citosol da célula. Ainda no 

cloroplasto, acil-ACP e glicerol-3-fosfato (G3P) formam os diacilglicerídios (DAG) e em 

seguida os TAG, que são exportados para o citosol através dos tilacoides. No citosol, o fosfato 

de dihidroxiacetona é convertido em G3P através da enzima G3P-desidrogenase (G3PDH). 

G3P junto com acil-CoA catalisam a formação dos TAG através de várias enzimas produzidas 

pelo ER, como GPAT (glicerol-3-fosfato aciltransferase), LAAPT (ácido lisofosfatídico 

aciltransferase), LPAT (lisofosfatidilcolina aciltransferase) e DAGAT (diacilglicerol 

aciltransferase). 

As enzimas envolvidas no metabolismo lipídico podem sofrer variações significativas 

nos níveis de expressão gênica, pois dependem das condições ambientais. Por exemplo, na 

microalga Haematococcus pluvialis a expressão do gene FAD foi aproximadamente seis 

vezes maior no cultivo de baixa temperatura (4 ºC) do que no controle (22 ºC) correlacionado 

com o aumento do teor de C18:33 (de 1,83 para 2,66 mg g
-1

 peso seco) como mostram Lei 

et al. (2012), ou seja, cultivos em baixa temperatura pode induzir a expressão do gene FAD 

insaturado e majorar o conteúdo de ácido linolênico. Conclusão semelhante foi comentada por 

An et al. (2013) quando cultivaram Chlamydomonas sp. coletada da Antártica e observaram 

que a expressão gênica de Δ9ACPCiFAD, ω3CiFAD1 e ω3CiFAD2 foram mais sensível a 

0ºC do que a 5, 10 e 15 ºC, indicando que pode ser um mecanismo de defesa da célula para se 

proteger de danos em torno de 0 ºC. Entretanto, Δ6CiFAD foi mais sensível a 15 ºC do que a 

baixas temperaturas, indicando que pode ser um mecanismo de defesa contra temperaturas 
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acima de 10 ºC. O maior teor de ácidos graxos caracterizados da Chlamydomonas sp. em 

todas as temperaturas estudadas pelos autores foi C18:3 (média de 28,2%).  

Um tema discutido para aumentar o teor de TAG consiste em bloquear as vias 

metabólicas responsáveis pela produção de compostos energéticos, como amido 

(RADAKOVITS et al., 2010). Recentemente a enzima G3PDH foi estuda por Zhang et al. 

(2014) na microalga Phaeodactylum tricornutum e verificaram correlação positiva da enzima 

com o aumento da concentração de TAG em um cultivo deficiente de nitrogênio, ou seja, de 

alguma forma o ambiente cultivado favoreceu a produção de G3PDH que resultou no 

aumento da produção de TAG. Portanto, o estudo aprofundado nas expressões gênicas 

envolvidas no metabolismo lipídico de microalgas pode melhorar o conhecimento da 

produção e acúmulo de FA e TAG e ajudar os cientistas a estimularem a produção de ácidos 

graxos, viabilizando economicamente a produção de biodiesel de microalgas.  

 

10. Conclusões 

As microalgas são consideradas promissoras para serem utilizadas como matéria-

prima para a produção de ácidos graxos e consequentemente para biodiesel. Para cultivar 

microalgas com a finalidade de produção de ácidos graxos deve-se atentar para as seguintes 

características: (1) utilizar microalgas de água doce, pois as de água salgada contaminam o 

biodiesel com sódio e outros compostos inorgânicos que inviabiliza o uso do biodiesel; (2) 

utilizar microalgas de ambientes extremófilos, pois são menos susceptíveis a contaminações 

por parte de outros microrganismos; (3) preferencialmente as microalgas devem ser aptas a se 

desenvolver em meios de cultivo de baixo custo ou então em meios extremófilos e que 

consistam de descarte nutritivo a fim de reduzir os gastos com reagentes; (4) as microalgas 

escolhidas devem possuir capacidade de produzir grande quantidade de biomassa em pouco 

tempo, tanto em pequena quanto em grande escala; (5) devem também ter a capacidade de 

suportar situações de estresse que induzam a produção de ácidos graxos, tais como alterações 

de temperatura, luminosidade ou depleção de nutrientes; (6) devem apresentar membrana 

celular com pouca adesão às partes do sistema de cultivo; (7) precisam possuir membrana 

celular que permita a permeação de solventes ou a ação mecânica visando a extração dos 

ácidos graxos e demais componentes de interesse; (8) devem apresentar adequados 

percentuais de ácidos graxos saturados e insaturados; (9) na hipótese da microalga escolhida 

produzir percentuais de ácidos insaturados superiores ao desejado para produção de biodiesel, 

tais ácidos graxos devem preferencialmente ser do tipo poli-insaturados, os quais podem ser 
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fracionados e comercializados com alto valor de mercado. A fração mais saturada é então 

utilizada para a produção de biodiesel; e (10) devem produzir pigmentos de alto valor 

comercial, como astaxantina, β-caroteno ou luteína, de forma a viabilizar economicamente a 

cadeia produtiva.  

Assim, a utilização de microalgas dulcícolas extremófilas, como matéria-prima para a 

produção de ácidos graxos e pigmentos, pode gerar viabilidade a produção de biodiesel de 

microalgas. 

 

Referências 

ABE, K.; HATTORI, H.; HIRANO, M. Accumulation and antioxidant activity of secondary 

carotenoids in the aerial microalga Coelastrella striolata var. multistriata. Food Chem., v. 

100, p. 656-661. doi:10.1016/j.foodchem.2005.10.026, 2007. 

ABUBAKAR, L. U.; MUTIE, A. M.; KENYA, E. U.; MUHOHO, A. Characterization of 

algae oil (oilgae) and its potencial as biofuel in Kenya. Journal of Applied Phytotechnology 

in Environmental Sanitation, v. 1(4), p. 147-153, 2012. 

ABURAI, N.; OHKUBO, S.; MIYASHITA, H.; ABE, K. Composition of carotenoids and 

identification of aerial microalgae isolated from the surface of rocks in mountainous districts 

of Japan. Algal Research, v. 2(3), p. 237–243. doi: 10.1016/j.algal.2013.03.001, 2013. 

ABURAI, N.; SUMIDA, D.; ABE, K. ffect of light level and salinity on the composition and 

accumulation of free and ester-type carotenoids in the aerial microalga Scenedesmus sp. 

(Chlorophyceae). Algal Research, v. 8, p. 30-36. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2015.01.005, 2015. 

ALENCAR, D. B. D.; PIRES-CAVALCANTE, K. M. D. S.; SABOYA, J. P. D. S.; SOUSA, 

M. B. D.; FARIAS, W. R. L.; SAKER-SAMPAIO, S. Contents of β-carotene in supplements 

and biomass of Spirulina. Ciência e Agrotecnologia, 35, n.2: 386-391. 2011. 

AN, M.; MOU, S.; ZHANG, X.; YE, N.; ZHENG, Z.; CAO, S.; DONG XU, X. F.; WANG, 

Y.; MIAO, J. Temperature regulates fatty acid desaturases at a transcriptional level and 

modulates the fatty acid profile in the Antarctic microalga Chlamydomonas sp. ICE-L. 

Bioresource Technology, v. 134, p. 151-157, 2013. 

ANDRADE, D. S.; COLOZZI-FILHO, A.; GUEDES, C. L. B.; LIMA, F. A. F.; 

MACHINESKI, G. S.; MATOS, M. A.; SILVA, H. R. Principais produtos da biomassa algal 

e suas aplicações biotecnológicas. In: SOUTO, A. R., et al. Microalgas de águas 

continentais: potencialidades e desasfios do cultivo. Londrina: IAPAR, v. 1, 2014. Cap. 6, p. 

265-343. 

BARMAN, N.; SATPATI, G. G.; SENROY, S.; KHATOON, N.; SEN, R.; KANJILAL, S.; 

PRASAD, R.; PAL, R. Mapping Algae of Sundarban Origin as Lipid Feedstock for Potential 

Biodiesel Application. Journal of Algal Biomass utilization, p. 42-49, 2012. 



46 

 

BARSANTI, L.; GUALTIERI, P. Algae: anatomy, biochemistry, and biotechnology. Boca 

Raton: Taylor & Francis, 2006. 

BBC-RESEARCH. The Global Market for Carotenoids.  2011. 

BEN-AMOTZ, A. Dunaliella B-carotene: from science to commerce. In: SECKBACH, J. 

Enigmatic Microorganisms and Life in Extreme Environments. Springer 

Science+Business Media Dordrecht, v. I, 1999. p. 399-410. 

BEN-AMOTZ, A.; AVRON, M. On the factors which determine massive B-carotene 

accumulation in the halotolerant alga Dunaliella bardawil. Plant Physiology, 72, n.3: 593-

597. doi: http://dx.doi.org/10.1104/pp.72.3.593. 1983. 

BEN-AMOTZ, A.; MORI, N. Method for producing B-carotene. US 8,722,057 B2, 13 

maio 2014. 

BERMEJO ROMÁN, R.; ALVÁREZ-PEZ, J. M.; ACIÉN FERNÁNDEZ, F. G.; MOLINA 

GRIMA, E. Recovery of pure B-phycoerythrin from the microalga Porphyridium cruentum. 

Journal of Biotechnology, 93, n.1: 73-85. doi: 10.1016/S0168-1656(01)00385-6. 2002. 

BLANCO, A. M.; MORENO, J.; CAMPO, J. A. D.; RIVAS, J.; GUERRERO, M. G. Outdoor 

cultivation of lutein-rich cells of Muriellopsis sp.in open ponds. Appl Microbiol Biotechnol, 

73: 1259–1266. doi:10.1007/s00253-006-0598-9. 2007. 

BOGEN, C.; KLASSEN, V.; WICHMANN, J.; RUSSA, M. L.; DOEBBE, A.; 

GRUNDMANN, M.; URONEN, P.; KRUSE, O.; MUSSGNUG, J. H. Identification of 

Monoraphidium contortum as a promising species for liquid biofuel production. Bioresource 

Technology, v. 133, p. 622–626, 2013. 

BRENNAN, L.; OWENDE, P. Biofuels from microalgae—A review of technologies for 

production,processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 14: 557–577. doi:10.1016/j.rser.2009.10.009. 2010. 

CASTRO, D. J.; LÖHR, C. V.; FISCHER, K. A.; WATERS, K. M.; WEBB-ROBERTSON, 

B.-J. M.; DASHWOOD, R. H.; BAILEY, G. S.; WILLIAMS, D. E. Identifying efficacious 

approaches to chemoprevention with chlorophyllin, purified chlorophylls and freeze-dried 

spinach in a mouse model of transplacental carcinogenesis. Carcinogenesis, 30(2): 315-320. 

doi:10.1093/carcin/bgn280. 2009. 

CEPÁK, V.; PřIBYL, P.; KOHOUTKOVÁ, J.; KAšTÁNEK, P. Optimization of cultivation 

conditions for fatty acid composition and EPA production in the eustigmatophycean 

microalga Trachydiscus minutus. J Appl Phycol, 26: 181–190. doi:10.1007/s10811-013-

0119-z. 2014. 

CHEN, X.; GOH, Q. Y.; TAN, W.; HOSSAIN, I.; CHEN, W. N.; LAU, R. Lumostatic 

strategy for microalgae cultivation utilizing image analysis and chlorophyll a content as 

design parameters. Bioresource Technology, 102: 6005-6012. 

doi:10.1016/j.biortech.2011.02.061. 2011. 

CHIMPLOY, K.; DÍAZ, G. D.; LI, Q.; CARTER, O.; DASHWOOD, W.-M.; MATHEWS, C. 

K.; WILLIAMS, D. E.; BAILEY, G. S.; DASHWOOD, R. H. E2F4 and ribonucleotide 



47 

 

 

 

reductase mediate S-phase arrest in colon cancer cells treated with chlorophyllin. 

International Journal of Cancer, 125(9): 2086–2094. doi:10.1002/ijc.24559. 2012. 

CHISTI, Y. Biotechnology Advances. Biodiesel from microalgae, 25: 294 – 

306.doi:10.1016/j.biotechadv.2007.02.001. 2007. 

CICCONE, M. M.; CORTESE, F.; GESUALDO, M.; CARBONARA, S.; ZITO, A.; RICCI, 

G.; PASCALIS, F. D.; SCICCHITANO, P.; RICCIONI, G. Dietary Intake of Carotenoids and 

Their Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects in Cardiovascular Care. Mediators of 

Inflammation: http://dx.doi.org/10.1155/2013/782137. 2013. 

CIRULIS, J. T.; SCOTT, J. A.; ROSS, G. M. Management of oxidative stress by microalgae. 

Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 91: 15-21. doi: 

dx.doi.org/10.1139/cjpp-2012-0249. 2013. 

CONVERTI, A.; CASAZZA, A. A.; ORTIZ, E. Y. Effect of temperature and nitrogen 

concentration on the growth and lipid content of Nannochloropsis oculata and Chlorella 

vulgaris for biodiesel production. Chem. Eng. Process: 48, 1146-1151. 2009. 

COSTA, D.C. Avaliação da composição de ácidos graxos e da viabilidade de microalgas 

como matéria-prima para a produção de biodiesel. Dissertação de mestrado, Instituto de 

Química, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 2015. 272p. 

CUELLAR-BERMUDEZ, S. P.; AGUILAR-HERNANDEZ, I.; CARDENAS-CHAVEZ, D. 

L.; ORNELAS-SOTO, N.; ROMERO-OGAWA, M. A.; PARRA-SALDIVAR, R. Extraction 

and purification of high-value metabolites from microalgae: essential lipids, astaxanthin and 

phycobiliproteins. Microbial Biotechnology, 8, n.2: 190-209. doi: 10.1111/1751-

7915.12167. 2015. 

DAVIDI, L.; LEVIN, Y.; BEN-DOR, S.; PICK, U. Proteome analysis of cytoplasmatic and 

plastidic β-carotene lipid droplets in Dunaliella bardawil. Plant Physiology, 167, n.1: 60-

79.doi: http://dx.doi.org/10.1104/pp.114.248450. 2015. 

DEL CAMPO, J. A.; GARCÍA-GONZÁLEZ, M.; GUERRERO, M. G. Outdoor cultivation of 

microalgae for carotenoid production: current state and perspectives. Applied Microbiology 

Biotechnology, 74, n.6: 1163–1174. doi:10.1007/s00253-007-0844-9. 2007. 

DEL CAMPO, J. A.; MORENO, J.; RODR   UEZ, H.; VARGAS, M. A.; RIVAS, J.; 

GUERRERO, M. G. Carotenoid content of chlorophycean microalgae: factors determining 

lutein accumulation in Muriellopsis sp. (Chlorophyta). Journal of Biotechnology, 76 (1): 51-

59. doi:10.1016/S0168-1656(99)00178-9. 2000. 

DEL CAMPO, J. A.; RODRÍGUEZ, H.; MORENO, J.; VARGAS, M. A.; RIVAS, J.; 

GUERRERO, M. G. Accumulation of astaxanthin and lutein in Chlorella zofingiensis 

(Chlorophyta). Applied Microbiology and Biotechnology, 64: 848-854. doi: 

10.1007/s00253-003-1510-5. 2004. 

DEMIRBAS, A. Use of algae as biofuel sources. Energy Conversion and Management, v. 

51, p. 2738–2749, 2010. 



48 

 

DU, L.; JIANG, N.; WANG, G.; CHU, Y.; LIN, W.; QIAN, J.; ZHANG, Y.; ZHENG, J.; 

CHEN, G. Autophagy inhibition sensitizes bladder cancer cells to the photodynamic effects of 

the novel photosensitizer chlorophyllin e4. Journal of Photochemistry and Photobiology B: 

Biology, 133: 1-10. doi:10.1016/j.jphotobiol.2014.02.010. 2014. 

EDGE, R.; MCGARVEY, D. J.; TRUSCOTT, T. G. The carotenoids as anti-oxidants — a 

review. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 41, n.3: 189-200. 

doi:10.1016/S1011-1344(97)00092-4. 1997. 

FERNÁNDEZ-SEVILLA, J. M.; ACIÉN FERNÁNDEZ, F. G.; MOLINA GRIMA, E. M. 

Biotechnological production of lutein and its applications. Appl Microbiol Biotechnol, 86: 

27–40. doi:10.1007/s00253-009-2420-y. 2010. 

FERRUZZIA, M. G.; BLAKESLEE, J. Digestion, absorption, and cancer preventative 

activity of dietary chlorophyll derivatives. Nutrition Research, 27(1): 1-12. 

doi:10.1016/j.nutres.2006.12.003. 2007. 

FIORESI, T. B.; SIPAÚBA-TAVARES, L. H. Cultivo de Ankistrodesmus gracilis 

(Chlorophyta) em laboratório à base de esterco suíno. Biotemas, v. 21, n.1, p. 7-16, 2008. 

 AMMONE, M. A.; RICCIONI,  .; D’ORAZIO, N. Carotenoids: potential allies of 

cardiovascular health? Food & Nutrition Research, 59: doi: 10.3402/fnr.v59.26762. 2015. 

GARCÍA-GONZÁLEZ, M.; MORENO, J.; MANZANO, J. C.; FLORENCIO, F. J.; 

GUERRERO, M. G. Production of Dunaliella salina biomass rich in 9-cis-β-carotene and 

lutein in a closed tubular photobioreactor. Journal of Biotechnology, 115, n.2: 81-90. 

doi:10.1016/j.jbiotec.2004.07.010. 2005. 

GERDE, J. A.; MONTALBO-LOMBOY, M.; YAO, L.; GREWELL, D.; WANG, T. 

Evaluation of microalgae cell disruption by ultrasonic treatment. Bioresource Technology, 

125: 175-181. doi: 10.1016/j.biortech.2012.08.110. 2012. 

GHOZZI, K.; ZEMZEM, M.; DHIAB, R. B.; CHALLOUF, R.; YAHIA, A.; OMRANE, H.; 

OUADA, H. B. Screening of thermophilic micralgae and cyanobacteria from Tunisian 

geothermal sources. Journal of Arid Environments, 97: 14-17. doi: 

10.1016/j.jaridenv.2013.05.004. 2013. 

GRAMA, B. S.; CHADER, S.; KHELIFI, D.; STENUIT, B.; JEFFRYES, C.; AGATHOS, S. 

N. Characterization of fatty acid and carotenoid production in an Acutodesmus microalga 

isolated from the Algerian Sahara. Biomass and bioenergy , v. 69, p. 265-275, 2014. 

GREENWELL, H. C.; LAURENS, L. M. L.; SHIELDS, R. J. Placing microalgae on the 

biofuels priority list: a review of the technological challenges. J. R. Soc. Interface, 7: 703–

726.doi:10.1098 /rsif.2009.0322. 2010. 

GRÜNEWALD, K.; HIRSCHBERG, J.; HAGEN, C. Ketocarotenoid biosynthesis outside of 

plastids in the unicellular green alga Haematococcus pluvialis. The Journal of Biological 

Chemistry, 276(8): 6023-6029.doi: 10.1074/jbc.M006400200. 2001. 

GUEDES, A. C.; AMARO, H. M.; MALCATA, F. X. Microalgae as sources of carotenoids. 

Marine Drugs, 9: 625-644. doi:10.3390/md9040625. 2011. 



49 

 

 

 

GÜNERKEN, E.; D'HONDT, E.; EPPINK, M. H. M.; GARCIA-GONZALEZ, L.; ELST, K.; 

WIJFFELS, R. H. Cell disruption for microalgae biorefi ne rie s. Biotechnology Advances, 

33: 243-260. doi: 10.1016/j.biotechadv.2015.01.008. 2015. 

HALIM, R.; DANQUAH, M. K.; WEBLEY, P. A. Extraction of oil from microalgae for 

biodiesel production: A review. Biotechnology Advances , v. 30, p. 709-732, 2012. 

HALIM, R.; HARUN, R.; DANQUAH, M. K.; WEBLEY, P. A. Microalgal cell disruption 

for biofuel development. Applied Energy, 91(1): 116-121. doi: 

10.1016/j.apenergy.2011.08.048. 2012. 

HO, S.-H.; CHEN, C.-Y.; CHANG, J.-S. Effect of light intensity and nitrogen starvation on 

CO2 fixation and lipid/carbohydrate production of an indigenous microalga Scenedesmus 

obliquus CNW -N. Bioresource Technology, 133: 244-252. 

doi:10.1016/j.biortech.2011.11.133. 2012. 

HOEKMAN, S. K.; BROCH, A.; ROBBINS, C.; CENICEROS, E.; NATARAJAN, M. 

Review of biodiesel composition, properties, and specifications. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 16(1): 143–169.doi:10.1016/j.rser.2011.07.143. 2012. 

JAYAPPRIYAN, K. R.; RAJKUMAR, R.; VENKATAKRISHNAN, V.; NAGARAJ, S.; 

RENGASAMY, R. In vitro anticancer activity of natural β-carotene from Dunaliella salina 

EU5891199 in PC-3 cells. Biomedicine & Preventive Nutrition, 3, n.2: 99-105. 

doi:10.1016/j.bionut.2012.08.003. 2014. 

JEONG, G. T.; PARK, J. H.; PARK, S. H.; PARK, D. H. Estimating and improving cold filter 

plugging points by blending biodiesels with different fatty acid contents. Bioprocess Eng., 

13: 505-510. doi:DOI/10.1007/s12257-008-0144-y. 2008. 

KÄLLQVIST, T.; SVENSON, A. Assessment of ammonia toxicity in tests with the 

microalga, Nephroselmis pyriformis, Chlorophyta. Water Research, 37(3): 477–484. 

doi:10.1016/S0043-1354(02)00361-5. 2003. 

KNOTHE, G. Historical Perspectives on Vegetable Oil-Based Diesel Fuels. Information, 12: 

1103-1107. 2001. 

KNOTHE, G. Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid alkyl 

esters. Fuel Proces Technol: 86:1059-1070. 2005. 

KNOTHE, G. "Designer" biodiesel: optimizing fatty ester composition to improve fuel 

properties. Energy Fuels, 22: 1358–1364. doi: 10.1021/ef700639e. 2008. 

KNOTHE, G.; KRAHL, J.; GERPEN, J. V. The Biodiesel Handbook. 2nd Edition: AOCS 

Press, 2010. 

KOIRALA, K. H.; MISHRA, A. K.; D'ANTONI, J. M.; MEHLHORN, J. E. Energy prices 

and agricultural commodity prices: Testing correlation using copulas method. Energy, 81: 

430-436. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.12.055. 2015. 



50 

 

LEE, A. K.; LEWIS, D. M.; ASHMAN, P. J. Disruption of microalgal cells for the extraction 

of lipids for biofuels: Processes and specific energy requirements. Biomass and Bioenergy, 

46: 89-101. doi:10.1016/j.biombioe.2012.06.034. 2012. 

LEE, R. E. Phycology. 4. ed. New York: Cambridge University Press, 2008. 547 p. 

LEE, S. J.; YOON, B.-D.; OH, H.-M. Rapid method for the determination of lipid from the 

green alga Botryococcus braunii. Biotechnology Techniques, v. 12, n.7, p. 553–556, 1998. 

LEI, A.; CHEN, H.; SHEN, G.; HU, Z.; CHEN, L.; WANG, J. Expression of fatty acid 

synthesis genes and fattyacid accumulation in Haematococcus pluvialis under different 

stressors. Biotechnology for Biofuels, v. 5:18, 2012. 

LEMOINE, Y.; SCHOEFS, B. Secondary ketocarotenoid astaxanthin biosynthesis in algae: a 

multifunctional response to stress. Photosynthesis Research, 106 (1-2): 155-177. doi: 

10.1007/s11120-010-9583-3. 2010. 

LERS, A.; BIENER, Y.; ZAMIR, A. Photoinduction of Massive β-Carotene Accumulation by 

the Alga Dunaliella bardawil. Plant Physiology, 93, n.2: 389-395. doi: http://dx.doi.org/10.

1104/pp.93.2.389. 1990. 

LI, J.; ZHU, D.; NIU, J.; SHEN, S.; WANG, G. An economic assessment of astaxanthin 

production by large scale cultivation of Haematococcus pluvialis. Biotechnology Advances, 

29: 568–574. doi:10.1016/j.biotechadv.2011.04.001. 2011. 

LI, T.; GARGOURI, M.; FENG, J.; PARK, J.-J.; GAO, D.; MIAO, C.; DONG, T.; GANG, D. 

R.; CHEN, S. Regulation of starch and lipid accumulation in a microalga Chlorella 

sorokiniana. Bioresource Technology, 180: 250-257. doi: 10.1016/j.biortech.2015.01.005. 

2015. 

LI, T.; ZHENG, Y.; YU, L.; CHEN, S. High productivity cultivation of a heat-resistant 

microalga Chlorella sorokiniana for biofuel production. Bioresource Technology, 131: 60–

67.doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.11.121. 2013. 

LI-BEISSON, Y. et al. Acyl-Lipid Metabolism. In: The Arabidopsis Book. American 

Society of Plant Biologists, 2013. p. e0161. doi: 10.1199/tab.0161. 

LIM, D.; GARG, S.; TIMMINS, M.; ZHANG, E.; THOMAS-HALL, S.; SCHUHMANN, H.; 

LI, Y.; SCHENK, P. M. Isolation and Evaluation of Oil-Producing Microalgae from 

Subtropical Coastal and Brackish Waters. PLoS ONE, v. 7(7), p. e40751-

doi:10.1371/journal.pone.0040751, 2012. 

LIN, J.-H.; LEE, D.-J.; CHANG, J.-S. Lutein production from biomass: Marigold flowers 

versus microalgae. Bioresource Technology, 184: 421–428. 

doi:10.1016/j.biortech.2014.09.099. 2015. 

LIU, B.; BENNING, C. Lipid metabolism in microalgae distinguishes itself. Current 

Opinion in Biotechnology, 24: 300-309. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2012.08.008. 

2013. 



51 

 

 

 

LORENZ, R. T.; CYSEWSKI, G. R. Commercial potential for Haematococcus microalgae as 

a natural source of astaxanthin. TiBtech, 18(4): 160-167. doi:10.1016/S0167-7799(00)01433-

5. 2000. 

LV, J.-M.; CHENG, L.-H.; XU, X.-H.; ZHANG, L.; CHEN, H.-L. Enhanced lipid production 

of Chlorella vulgaris by adjustment of cultivation conditions. Bioresource Technology, 

101(17): 6797–6804.doi:10.1016/j.biortech.2010.03.120. 2010. 

LYONS, N. M.; O’BRIEN, N. M. Modulatory effects of an algal extract containing 

astaxanthin on UVA-irradiated cells in culture, 30(1): 73–84. doi:10.1016/S0923-

1811(02)00063-4. 2002. 

MA, L.; LIN, X.-M. Effects of lutein and zeaxanthin on aspects of eye health. Journal of the 

Science of Food and Agriculture, 90: 2-12. doi: 10.1002/jsfa.3785. 2010. 

MAHAPATRA, D. M.; CHANAKYA, H. N.; RAMACHANDRA, T. V. Euglena sp. as a 

suitable source of lipids for potential use as biofuel and sustainable wastewater treatment. J 

Appl Phycol, 25: 855–865. doi: 10.1007/s10811-013-9979-5. 2013. 

MANSOUR, M. P.; FRAMPTON, D. M. F.; NICHOLS, P. D.; VOLKMAN, J. K.; 

BLACKBURN, S. I. Lipid and fatty acid yield of nine stationary-phase microalgae: 

Applications and unusual C24–C28 polyunsaturated fatty acids. Journal of Applied 

Phycology, 17: 287–300. doi: 10.1007/s10811-005-6625-x. 2005. 

MANSOUR, M. P.; VOLKMAN, J. K.; BLACKBURN, S. I. The effect of growth phase on 

the lipid class, fatty acid and sterol composition in the marine dinoflagellate, Gymnodinium 

sp. in batch culture. Phytochemistry, 63: 145-153. 2003. 

MANSOUR, M. P.; VOLKMAN, J. K.; JACKSON, A. E.; BLACKBURN, S. I. The fatty 

acid sterol composition of five marine dinoflagellates. J. Phycol, 35: 710–720. 1999. 

MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel production and 

other ap plications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14: 217–

232.doi:10.1016/j.rser.2009.07.020. 2010. 

MCMILLAN, J. R.; WATSON, I. A.; ALI, M.; JAAFAR, W. Evaluation and comparison of 

algal cell disruption methods: Microwave, waterbath, blender, ultrasonic and laser treatment. 

Applied Energy, 103: 128-134. doi:10.1016/j.apenergy.2012.09.020. 2013. 

MEHER, L. C.; SAGAR, D. V.; NAIK, S. N. Technical aspects of biodiesel production by 

transesterification—a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10(3): 248–

268. doi:10.1016/j.rser.2004.09.002. 2006. 

MENDES, A. P. A.; COSTA, R. C. Mercado brasileiro de biodiesel e perspectivas futuras. 

BNDES Setorial, 31: 253-279. 2010. 

MICHALAK, I.; CHOJNACKA, K. Algae as production systems of bioactive compounds. 

Engineering in Life Sciences, 15: 160-176. doi: 10.1002/elsc.201400191. 2015. 

MITTLER, R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. TRENDS in Plant Science, 

7, n.9: 405-410. 2002. 



52 

 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lipids. In: NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger 

Principles of Biochemistry. 4. ed. New York: Freeman and Company, 2006. Cap. 10, p. 343-

368. 

OMENN, G. S.; GOODMAN, G. E.; THORNQUIST, M. D.; BALMES, J.; CULLEN, M. R.; 

GLASS, A.; KEOGH, J. P.; MEYSKENS, F. L.; VALANIS, B.; WILLIAMS, J. H.; 

BARNHART, S.; HAMMAR, S. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on 

lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med, 334: 1150-1155. doi: 

10.1056/NEJM199605023341802. 1996. 

ONAY, M.; SONMEZ, C.; OKTEM, H. A.; YUCEL, A. M. Thermo-resistant green 

microalgae for effective biodiesel production: Isolation and characterization of unialgal 

species from geothermal flora of Central Anatolia. Bioresource Technology, 169: 62–71. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.06.078. 2014. 

PARK, J. B. K.; CRAGGS, R. J.; SHILTON, A. N. Wastewater treatment high rate algal 

ponds for biofuel production. Bioresource Technology, 102: 35-42. 

doi:10.1016/j.biortech.2010.06.158. 2011. 

PARK, K.-K.; SURH, Y.-J. Chemopreventive activity of chlorophyllin against mouse skin 

carcinogenesis by benzo[a]pyrene and benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide. Cancer 

Letters, 102(1-2): 143–149. doi: 10.1016/0304-3835(96)04173-0. 1996. 

PITTMAN, J. K.; DEAN, A. P.; OSUNDEKO, O. The potential of sustainable algal biofuel 

production using wastewater resources. Bioresource Technology, 102: 17-25. 

doi:10.1016/j.biortech.2010.06.035. 2010. 

RADAKOVITS, R.; JINKERSON, R. E.; AL, D.; POSEWITZ, M. C. Genetic Engineering of 

Algae for Enhanced Biofuel Production. Eukaryotic Cell, 4: 486–

501.doi:10.1128/EC.00364-09. 2010. 

RADMANN, E. M.; COSTA, J. A. V. Conteúdo lipídico e composição de ácidos graxos de 

microalgas expostas aos gases CO2, SO 2 e NO. Quimica Nova, v. 31, n.7, p. 1609-1612, 

2008. 

RAJA, R.; HEMAISWARYA, S.; RENGASAMY, R. Exploitation of Dunaliella for β-

carotene production. Applied Microbiology and Biotechnology, 74, n.3: 517-523. doi: 

10.1007/s00253-006-0777-8. 2007. 

RAO, A. V.; RAO, L. G. Carotenoids and human health. Pharmacological Research, 55, 

n.3: 207–216.doi:10.1016/j.phrs.2007.01.012. 2007. 

RICCARDI, M.; GUERRINI, F.; SERRAZANETTI, G. P.; VENTRELLA, V.; 

PAGLIARANI, A.; PISTOCCHI, R. Lipid and DNA features of Gonyaulax fragilis 

(Dinophyceae) as potential biomarkers in mucilage genesis. Harmful Algae, 9: 359–366. 

doi:10.1016/j.hal.2010.01.004. 2010. 

RICHMOND, A. Handbook of microalgal culture: biotechnology and applied phycology. 1. 

ed.: Blackwell Science Ltd, 2004. 566 p. 



53 

 

 

 

RISMANI-YAZDI, H.; HAZNEDAROGLU, B. Z.; HSIN, C.; PECCIA, J. Transcriptomic 

analysis of the oleaginous microalga Neochloris oleoabundans reveals metabolic insights into 

triacylglyceride accumulation. Biotechnology for Biofuels, 5(74): 1-16. 2012. 

RUIZ-DOMÍNGUEZ, M. C.; VAQUERO, I.; OBREGÓN, V.; MORENA, B. D. L.; 

VÍLCHEZ, C.; VEGA, J. M. Lipid accumulation and antioxidant activity in the eukaryotic 

acidophilic microalga Coccomyxa sp. (strain onubensis ) under nutrient starvation. Journal of 

Applied Phycology, 27(3): 1099-1108.doi: 10.1007/s10811-014-0403-6. 2015. 

RYCKEBOSCH, E.; MUYLAERT, K.; FOUBERT, I. Optimization of an Analytical 

Procedure for Extraction of Lipids from Microalgae. J Am Oil Chem Soc, 89: 189–198. doi: 

10.1007/s11746-011-1903-z. 2012. 

SÁNCHEZ, J. F.; FERNÁNDEZ, J. M.; ACIÉN, F. G.; RUEDA, A.; PÉREZ-PARRA, J.; 

MOLINA, E. Influence of culture conditions on the productivity and lutein content of the new 

strain Scenedesmus almeriensis. Process Biochemistry, 43: 398–405. doi: 

10.1016/j.procbio.2008.01.004. 2008. 

SATHISH, A.; SIMS, R. C. Biodiesel from mixed culture algae via a wet lipid extraction 

procedure. Bioresource Technology, 118: 643–647.doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.118. 2012. 

SATYANARAYANA, K. G.; MARIANO, A. B.; VARGAS, J. V. C. A review on 

microalgae, a versatile source for sustainable energy and materials. International Journal of 

Energy Research, 35: 291–311.doi:10.1002/er.1695. 2011. 

SEDDON, J. M.; AJANI, U. A.; SPERDUTO, R. D.; HILLER, R.; BLAIR, N.; BURTON, T. 

C.; FARBER, M. D.; GRAGOUDAS, E. S.; HALLER, J.; MILLER, D. T.; YANNUZZI, L. 

A.; WILLETT, W. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age-related 

macular degeneration. J. Am. Med. Assoc., 272: 1413–1420. 1994. 

SEKAR, S.; CHANDRAMOHAN, M. Phycobiliproteins as a commodity: trends in applied 

research, patents and commercialization. J Appl Phycol, 20, n.2: 113-136. doi: 

10.1007/s10811-007-9188-1. 2008. 

SHENG, J.; VANNELA, R.; RITTMANN, B. E. Evaluation of methods to extract and 

quantify lipids from Synechocystis PCC 6803. Bioresource Technology, 102: 1697–1703. 

doi:10.1016/j.biortech.2010.08.007. 2011. 

SHI, X.-M.; JIANG, Y.; CHEN, F. High-Yield Production of Lutein by the Green Microalga 

Chlorella protothecoides in Heterotrophic Fed-Batch Culture. Process Biochemistry, 18(4): 

723−727. doi: 10.1021/bp0101987. 2002. 

SIEGLER, H. D. L. H.; AYIDZOE, W.; BEN-ZVI, A.; BURREL, R. E.; MCCAFFREY, W. 

C. Improving the reliability of fluorescence-based neutral lipid content measurements in 

microalgal cultures. Algal Research, 1(2): 176-184, 2012. 

SILVA, B. F.; WENDT, E. V.; CASTRO, J. C.; OLIVEIRA, A. E.; CARRIM, A. J. I.; 

VIEIRA, J. D. G.; SASSI, R.; SASSI, C. F. C.; SILVA, A. L. V; BARBOZA, G. F. O.; 

ANTONISI FILHO, N. R. Analysis of some chemical elements in marine microalgae for 



54 

 

biodiesel production and other uses. Algal Research, 9: 312-321. doi: 

10.1016/j.algal.2015.04.010. 2015.  

SINGH, S. P.; SINGH, D. Biodiesel production through the use of different sources and 

characterization of oils and their esters as the substitute of diesel: A review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 14: 200-216. doi:10.1016/j.rser.2009.07.017. 2010. 

SKORUPA, D. J.; CASTENHOLZ, R. W.; MAZURIE, A.; CAREY, C.; ROSENZWEIG, F.; 

MCDERMOTT, T. R. In situ gene expression profiling of the thermoacidophilic alga 

Cyanidioschyzon in relation to visible and ultraviolet irradiance. Environmental 

Microbiology, 16(6): 1627–1641. doi:10.1111/1462-2920.12317. 2014. 

SMITH-BÄDORF, H. D.; CHUCK, C. J.; MOKEBO, K. R.; MACDONALD, H.; 

DAVIDSON, M. G.; SCOTT, R. J. Bioprospecting the thermal waters of the Roman baths: 

isolation of oleaginous species and analysis of the FAME profile for biodiesel production. 

AMB Express, 3(9)2013. 

SOARES, A. T.; COSTA, D. C. D.; SILVA, B. F.; LOPES, R. G.; DERNER, R. B.; 

ANTONIOSI-FILHO, N. R. Comparative Analysis of the Fatty Acid Composition of 

Microalgae Obtained by Different Oil Extraction Methods and Direct Biomass 

Transesterification. BioEnergy Research, 7(3): 1035-1044. doi:10.1007/s12155-014-9446-4. 

2014. 

SPOLAORE, P.; JOANNIS-CASSAN, C.; DURAN, E.; ISAMBERTA, A. Commercial 

applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101, n.2: 87-96. doi: 

10.1263/jbb.101.87. 2006. 

STAHL, W.; SIES, H. Antioxidant activity of carotenoids. Molecular Aspects of Medicine, 

24, n.6: 345–351. doi:10.1016/S0098-2997(03)00030-X. 2003. 

STERITI, A.; ROSSI, R.; CONCAS, A.; CAO, G. A novel cell disruption technique to 

enhance lipid extraction from microalgae. Bioresource Technology, 164: 70-77. doi: 

10.1016/j.biortech.2014.04.056. 2014. 

TAM, N. F. Y.; WONG, Y. S. Effect of ammonia concentrations on growth of Chlorella 

vulgaris and nitrogen removal from media. Bioresource Technology, 57(1): 45-

50.doi:10.1016/0960-8524(96)00045-4. 1996. 

TEOH, M.-L.; PHANG, S.-M.; CHU, W.-L. Response of Antarctic, temperate, and tropical 

microalgae to temperature stress. J Appl Phycol, 25: 285–297. doi:10.1007/s10811-012-

9863-8. 2013. 

TUMOLO, T.; LANFER-MARQUEZ, U. M. Copper chlorophyllin: A food colorant with 

bioactive properties? Food Research International, 46(2): 451–459. 

doi:10.1016/j.foodres.2011.10.031. 2012. 

UCHIYAMA, K.; NAITO, Y.; HASEGAWA, G. Astaxanthin protects beta-cells against 

glucose toxicity in diabetic db/db mice. Redox Report, 7(5): 290-203. 

doi:10.1179/135100002125000811. 2002. 

VAN VOOREN, G.; LE GRAND, F.; LEGRAND, J.; CUINÉ, S.; PELTIER, G.; , P. J. 

Investigation of fatty acids accumulation in Nannochloropsis oculata for biodiesel application. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2015.04.010


55 

 

 

 

Bioresource Technology, 124: 421–432. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.08.009. 

2012. 

VARELA, J. C.; PEREIRA, H.; VILA, M.; LEÓN, R. Production of carotenoids by 

microalgae: achievements and challenges. Photosynthesis Research: doi:10.1007/s11120-

015-0149-2. 2015. 

WAHLEN, B.; WILLIS, R.; SEEFELDT, L. Biodiesel production by simultaneous extraction 

and conversion of total lipids from microalgae, cyanobacteria, and wild mixed-cultures. 

Bioresource Technology, 102(3): 2724-2730. doi:10.1016/j.biortech.2010.11.026. 2011. 

WAN, C.; BAI, F.-W.; ZHAO, X.-Q. Effects of nitrogen concentration and media 

replacement on cell growth and lipid production of oleaginous marine microalga 

Nannochloropsis oceanica DUT01. Biochemical Engineering Journal, 78: 32-

38.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2013.04.014. 2013. 

WANG, B.; AXE, L.; MICHALOPOULOU, Z.-H.; WEI, L. Effects of Cd, Cu, Ni, and Zn on 

brown tide alga Aureococcus anophagefferens growth and metal accumulation. 

Environmental Science & Technology, 46 (1): 517-524. doi: 10.1021/es202790p. 2012. 

WANG, B.; ZARKA, A.; TREBST, A.; BOUSSIBA, S. Astaxanthin accumulation in 

Haematococcus pluvialis as an active photoprotective process under high irradiance. Journal 

of Phycology, 39: 1116–1124. 2003. 

WAWRIK, B.; HARRIMAN, B. H. Rapid, colorimetric quantification of lipid from algal 

cultures. Journal of Microbiological Methods, v. 80, p. 262–266, 2010. 

YOUNG, R.; BEREGI, J. Use of chlorophyllin in the care of geriatric-patients. Journal of 

the american geriatrics society, 28(1): 46-47. 1980. 

YUAN, J. S.; TILLER, K. H.; AL-AHMAD, H.; STEWART, N. R.; STEWART-JR, C. N. 

Plants to power: bioenergy to fuel the future. Trends in Plant Science, 13(8): 421-

429.doi:10.1016/j.tplants.2008.06.001. 2008. 

ZANCHETT, G.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. Cyanobacteria and Cyanotoxins: From Impacts 

on Aquatic Ecosystems and Human Health to Anticarcinogenic Effects. Toxins, 5(10): 1896-

1917.doi:10.3390/toxins5101896. 2013. 

ZHANG, K.; SUN, B.; SHE, X.; ZHAO, F.; CAO, Y.; REN, D.; LU, J. Lipid production and 

composition of fatty acids in Chlorella vulgaris cultured using different methods: 

photoautotrophic, heterotrophic, and pure and mixed conditions. Ann Microbiol: doi: 

10.1007/s13213-013-0766-y. 2013. 

ZHANG, L.; HAN, J.; YANG, G.; ZHU, B.; PAN, K. Association of triacylglyceride content 

and transcript abundance of genes involving in lipid synthesis of nitrogen deficient 

Phaeodactylum tricornutum. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 32(2): 397-

402. http://dx.doi.org/10.1007/s00343-014-3173-8. 2014. 

ZHANG, Q.; HONG, Y. Comparison of growth and lipid accumulation properties of two 

oleaginous microalgae under different nutrient conditions. Front. Environ. Sci. Eng: doi: 

10.1007/s11783-014-0649-x. 2014. 



56 

 

ZHENG, Y.; CHI, Z.; LUCKER, B.; CHEN, S. Two-stage heterotrophic and phototrophic 

culture strategy for algal biomass and lipid production. Bioresource Technology, 103: 484-

488. doi:10.1016/j.biortech.2011.09.122. 2012. 

ZHU, Y.; DUNFORD, N. T. Growth and Biomass Characteristics of Picochlorum 

oklahomensis and Nannochloropsis oculata. J Am Oil Chem Soc, 90: 841–849. 

doi:10.1007/s11746-013-2225-0. 2013. 



57 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Avaliação comparativa da produção de biodiesel e luteína usando microalgas 

extremófilas e matérias-primas convencionais  

 

D’Alessandro, E.B.
1
; Marques Junior, J.G.

1
; Costa, D.C.

1
, D’Alessandro, N. C.O.

1
; Tavares, 

M.G.O.
1
 Fernandes, V.O.

2
, Antoniosi Filho, N.R.

1
 

 

1) Instituto de Química, Universidade Federal de Goiás, Campus II - Samambaia, Goiânia, 

Goiás, Brasil, 74690-900. 

2) Centro de Ciências Humanas e Naturais, Departamento de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal do Espírito Santo – Vitória, Espírito Santo, Brasil, 29060-900. 

 

RESUMO 

 

O estudo de espécies extremófilas para produção de microalgas em grande escala vem 

aumentando nos últimos anos, pois essas podem se estabelecer com maior facilidade no meio 

de cultivo, inibindo sua contaminação por outros microrganismos. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi coletar, isolar e cultivar microalgas extremófilas visando a sua utilização como 

matéria-prima para produção de biodiesel e luteína, comparando com a produtividade de 

biodiesel produzido a partir da soja e de luteína produzida a partir da marigold. Seis 

microalgas foram coletadas em ambientes extremófilos, são elas: T.minimum em águas ácidas, 

A. obliquus, N. digitus, E. planctonicus em águas termais, D.communis e P.morum em águas 

eutrofizadas. As microalgas apresentaram produtividade em biodiesel 4 a 21 vezes maior que 

a soja sendo que 3 das 6 espécies estudadas apresentam produtividade em luteína superior à 

obtida com o uso de marigold. No cenário de estimativas, a microalga extremófila D. 

communis, que apresentou a maior produtividade em biodiesel e luteína, proporcionou a mais 

elevada produtividade em biomassa (0,116 g L
-1

 dia
-1

), demandando somente 4,8% da área e 

2,4% da água usada pelo cultivo de soja para produzir a mesma quantidade de biodiesel. 

Portanto, microalgas como a D. communis podem ser uma adequada opção para a produção 

de biodiesel e luteína, concomitantemente. 

 

Palavras-chave: ácidos graxos, pigmentos, águas termais, meio de cultivo, viabilidade  

 



58 

 

 

 

ABSTRACT 

Studies about large-scale production of extremophile microalgae have increased recently, 

given their ease cultivation and low rate of contamination in cultures. Here, we collected, 

isolated, and cultivated extremophile microalgae for use in biodiesel and lutein production, 

comparing with the productivity of biodiesel from soybean and Marigold lutein. Six species, 

T. minimum, A. obliquus, N. digitus, E. planctonicus, D.communis and P.morum were 

collected in extremophile environments (hot springs, acidic and eutrophic waters) in the state 

of Goias, central Brazil. The biodiesel yield of microalgae was 4 to 21 times higher that 

soybean. Furthermore, three out of six species had higher lutein productivity than the main 

plant used for lutein production (marigold). D. communis had the higher productivity of both 

lutein and biodiesel. This species also had the highest biomass productivity (0.116 g L
-1

 day
-1

) 

and required only 4.8% of the area and 2.4% of water used in soybean plantation to produce 

the same amount of biodiesel. Therefore, D. communis has the greatest potential to be used 

for biodiesel and lutein production among the species studied. 

 

Key words: fatty acids, medium, pigments, thermal water, viability. 
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1. Introdução 

 

As microalgas produzem uma vasta gama de produtos naturais como ácidos graxos, 

pigmentos, proteínas, carboidratos, vitaminas, antibióticos, etc e despertou o interesse de 

várias indústrias (BOROWITZKA, 1995; GUCCIONE et al., 2014). Os ácidos graxos, por 

exemplo são comumente estudados para a produção de biodiesel e os pigmentos - 

especialmente β-caroteno, luteína e astaxantina - para a produção de nutracêuticos (MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010). 

A produção de biodiesel em grande escala utilizando microalga como matéria-prima 

ainda é um desafio, pois existem vários empecilhos (SINGH; NIGAM; MURPHY, 2011) e o 

principal é o custo final do produto que, segundo alguns pesquisadores, ainda é inviável 

(GREENWELL et al., 2010). Porém, países como os Estados Unidos (LEE, 2011), Israel, 

Índia e Brasil têm investindo bastante em pesquisas que reduzam o custo de produção e que 

viabilizem a produção de biodiesel algal. Uma das estratégias estudadas para produção de 

biodiesel em grande escala é a utilização de microalgas que produzam muita biomassa e 

ácidos graxos em pouco tempo, bem como gerar coprodutos de alto valor agregado, tais como 

proteínas e pigmentos. 

 Os pigmentos originados das microalgas, como β-caroteno, luteína e astaxantina, são 

amplamente visados no mercado, pois além de terem grande valor econômico, e serem de 

origem natural, ainda podem auxiliar em dietas e tratamento de doenças (CUELLAR-

BERMUDEZ et al., 2015; JAYAPPRIYAN et al., 2013; MICHALAK; CHOJNACKA, 

2015). 

 Dentre esses pigmentos, a luteína, que é um antioxidante, tem ganhado atenção devido 

a seu potencial de prevenir e/ou amenizar a degeneração macular (MA; LIN, 2010) e as 

doenças cardiovasculares (DEL CAMPO; GARCÍA-GONZÁLEZ; GUERRERO, 2007). Uma 

das principais microalgas estudadas para extração de luteína é a Muriella sp. (BLANCO et al., 

2007; DEL CAMPO et al., 2000; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010), a qual é uma 

microalga dulcícola que, apesar de produzir um pigmento de alto interesse comercial, não é 

interessante para a produção de biodiesel, pois apresenta baixa produtividade em biomassa 

(DEL RÍO et al., 2015). Além da Muriella sp., outras microalgas têm sido estudadas para a 

obtenção de luteína, sendo que uma estimativa razoável para o conteúdo de luteína em 

microalgas é de 20 g Kg
-1

 para a luteína na forma de ésteres e de 5 g Kg
-1

 para a forma livre 

(LIN; LEE; CHANG, 2015). 



60 

 

 

 

No tocante à produção de biodiesel a partir de microalgas de forma economicamente 

viável, além da agregação de valor a partir da produção de pigmentos, é primariamente 

importante que a produção de ácidos graxos seja elevada e prioritariamente de ácidos 

saturados e monoinsaturados, limitando-se os teores de ácidos graxos tri-insaturados e poli-

insaturados em 12% e 1%, respectivamente (EUROPEAN UNION, 2010). 

Microalgas de clima frio tendem a produzir maiores quantidades de ácidos graxos 

insaturados (UFA) (AN et al., 2013), ou seja, a diminuição de temperatura da cultura aumenta 

o teor de UFA (LI et al., 2014), o que indica que o aumento da temperatura da cultura pode 

aumentar o teor de ácidos graxos saturados (SFA), tal como foi observado por Lei et al. 

(2012) e Cepák et al. (2014). Assim, microalgas coletadas em ambientes sob altas 

temperaturas podem ter níveis adequados de SFA favoráveis à produção de biodiesel 

(GRAMA et al., 2014).  

O estudo de microalgas extremófilas vem aumentando nos últimos anos. Neste 

sentido, Skorupa et al. (2014) estudaram Cyanidioschyzon, uma microalga vermelha que 

cresce em ambientes ácidos (pH 0,2 a 4,0) e de altas temperatura (38 a 56ºC). Teoh et al. 

(2004; 2013) estudaram microalgas como Chlamydomonas, Chlorella e Navicula, coletadas 

em ambientes antárticos e cultivadas a 4ºC. Ruiz-Domínguez et al. (2015) isolaram 

Coccomyxa sp. de águas ácidas do Rio Tinto (Huelva, Espanha), o qual apresenta pH de 1,7-

3,1 e altas concentrações de metais como ferro, cobre, magnésio e alumínio, permitindo que 

tal microalga possa ser cultivada ao ar livre, com interferência mínima de contaminação 

bacteriana. Smith-Bädorf et al. (2013) coletaram microalgas e cianobactérias de águas termais 

das Termas Romanas de Bath que tem uma faixa de temperatura de 39 a 46ºC (Bath, 

Inglaterra) e concluíram que a produtividade de biomassa não foi favorável em relação a 

temperatura extremas. Onay et al. (2014) também coletaram microalgas em águas termais 

(Central Anatolia, Turquia) e concluíram que Micractinium sp, Hindakia tetrachotoma e 

Scenedesmus sp. são candidatos promissores para produção de biodiesel. 

Assim sendo, a produção de biodiesel a partir de microalgas depende da produção em 

grande quantidade de biomassa, sem a presença de microrganismos interferentes, e da 

produção de ácidos graxos em teor e composição adequados, bem como de coprodutos, tais 

como pigmentos, que possam agregar valor à cadeia produtiva.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi coletar, isolar e cultivar microalgas extremófilas 

de ambientes de águas termais e de ambientes artificiais do Brasil Central, sem otimização de 

produção de biomassa ou de lipídeos, comparando a produção de biodiesel de microalgas com 
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a obtida com o uso de soja como matéria-prima graxa para a produção desse biocombustível, 

já que essa oleaginosa tem cultivo estabelecido e produção bastante conhecida. A 

produtividade de luteína a partir das microalgas extremófilas também foi comparada com a 

obtida com o uso de marigold (Tagetes patula e Tagetes erecta), que também é bastante 

conhecida e usada para obtenção desse pigmento de alto apelo comercial. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Ambientes de coleta 

Em 2013 e 2014, com auxílio de uma rede de 20 µm de porosidade, fez-se coletas de 

água em ambientes aquáticos extremófilos do estado de Goiás (Brasil). Tais coletas foram 

feitas em dois ambientes termais: no Rio Quente, na cidade de Rio Quente (17°46'24.33"S - 

48°45'22.91"O), e na Lagoa Quente, na cidade de Caldas Novas (17º41’26”S - 48º34’55”O). 

Também foram coletadas amostras em um ambiente eutrofizado utilizado para piscicultura na 

cidade de Goiânia (16°35'44.46"S - 49°16'54.30"O) e em uma cava de mineração localizada 

na cidade de Mara Rosa (Lago Azul: 13°58'29.98"S - 49°10'45.50"O). Os ambientes 

caracterizados como termais apresentam temperaturas elevadas. Lagoa Quente, também 

conhecida como Lagoa de Pirapitinga, apresenta temperatura que pode chegar até 50ºC 

(CAMPOS; ALMEIDA, 2012). No ponto de coleta localizado em Rio Quente foi registrado 

temperatura de 33ºC, entretanto na nascente foi registrado temperatura de 38ºC.  

O tanque destinado à piscicultura é um ambiente artificial eutrofizado, rico em 

nutrientes e matéria orgânica. Por sua vez, o Lago Azul é uma cava abandonada de mineração 

de ouro, possui coloração azulada devido às concentrações de metais dissolvidos e 

profundidade de aproximadamente 48 m. A condição caracterizada como extremófila é em 

relação ao pH ácido (≤ 4,5). Imagens dos ambientes de coletas podem ser observadas no 

Apêndice A. 

A partir do material retido na rede, fez-se o isolamento, cultivo e identificação das 

microalgas.  

 

2.2 Identificação taxonômica  

As referências usadas para a identificação de Zygnematophyceae Netrium digitus 

foram: Waqar-ul-Haq, Masud-ul-Hasan e Shameel (2007), Felisberto e Rodrigues (2008) e 

Bortolini, Meurer e Bueno (2010); para Chlorophyceae Tetraedron minimum, Pandorina 
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morum, Desmodesmus communis, Eutetramorus planctonicus e Acutodesmus obliquus foram: 

Komárek e Fott (1983), Eterovick e Giani (1997), Waqar-ul-Haq, Masud-ul-Hasan e Shameel 

(2008), Bertolini, Meurer e Bueno (2010), Menezes et al. (2011), Novelo (2012), Alves, 

Gama Jr e Nogueira (2014) e Ramos, Bicudo e Moura (2015). Imagens das microalgas 

identificadas podem ser observadas no Apêndice B. 

 

2.3 Microalgas e Cultivo 

As microalgas foram isoladas com a utilização de um microscópio óptico Zeiss 

Lab.A1, e foram inicialmente cultivadas para conhecer em quanto tempo o cultivo alcançava 

o meio da fase exponencial. Neste ponto, foram inoculadas com biomassa inicial de 0,1g L
-1

 

em galões de 5 L, contendo 2,5 L de meio nutritivo, conforme Tabela 1. Os meios de cultivos 

foram preparados conforme Andersen (2005), e foram definidos como aqueles nos quais as 

microalgas melhor se desenvolveram, após tratamento preliminar usando os meios WC, AF6, 

CHU10 e BBM. 

 

Tabela 1-Microalgas cultivadas, local e data de onde foram coletadas com respectivos meio de cultivo. 

Espécies de Microalgas 
Condição 

extremófila 

Local de  

Coleta 

Data da 

coleta 

Meios de 

Cultivo 

Tetraedron minimum pH ácido Cava de mineração 17/10/2013 AF6 

Pandorina morum Eutrofizado Piscicultura 13/05/2013 CHU10 

Desmodesmus communis Eutrofizado Piscicultura 13/05/2013 BBM 

Netrium digitus Temperatura Rio Quente 19/02/2014 WC 

Eutetramorus planctonicus Temperatura  Rio Quente 19/02/2014 WC 

Acutodesmus obliquus Temperatura Lagoa Quente 19/02/2014 CHU10 

 

Neste trabalho, Scenedesmus obliquus foi tratado como Acutodesmus obliquus, pois, 

apesar de serem morfologicamente e fisiologicamente similares (HEGEWALD; BOCK; 

KRIENITZ, 2013), apresentam filogeneticamente um clado separando os dois gêneros 

(GRAMA et al., 2014; HEGEWALD; WOLF, 2003).  

O desenvolvimento das culturas ocorreu em sala de cultivo, com temperatura de 

27±2 ºC, aeração constante e filtrada a 0,2 µm com vazão de ar atmosférico de 1,5 L min
-1

, e 

iluminação artificial (4 lâmpadas fluorescentes de 16 W do tipo fria totalizando 2200 lux) 

com fotoperíodo integral. A determinação do crescimento celular foi feita através da avaliação 

da densidade óptica a 680 nm, medida em espectrofotômetro Aqualytic PCspectroII. 
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As curvas de crescimento foram elaboradas no programa Excel com a extensão do 

software Xlstat, utilizando regressão não linear através do modelo logístico 

pr1/(1+pr2*(Exp(-pr3*X1))), conforme Ohse et al. (2008). 

 

2.4 Produtividade em Biomassa 

A determinação da produtividade em biomassa foi feita através do método 

gravimétrico, aplicado no início da fase estacionária. Antes da filtragem, as membranas de 

fibra de vidro de 0,45 µm foram acondicionadas em estufa Nova Técnica (NT512) a 50 ºC por 

24 horas, e então conservada, por 15 minutos, em dessecador a vácuo com sílica para remover 

umidade e, em seguida, a membrana seca foi pesada usando balança analítica Tecnal. 

A filtração da biomassa foi feita em duplicata utilizando 10 mL da amostra de cada 

cultivo. Com auxílio de uma bomba a vácuo Fanem (089-CAL) e kit de filtração Nalgene, 10 

mL de amostra de cada cultivo foi filtrada usando a membrana pré-pesada. As membranas 

com a biomassa foram mantidas em estufa nas mesmas condições descritas para o tratamento 

da membrana. A biomassa seca foi pesada e a massa de biomassa foi obtida de acordo com a 

diferença de peso entre a massa inicial (não filtrado) e final (filtrado) da membrana de fibra de 

vidro. As análises foram feitas em duplicatas. 

As massas obtidas foram utilizadas para obter os valores de “Quantidade máxima de 

biomassa”, “Quantidade acumulada de biomassa” e a “Produtividade em biomassa”. A 

“Quantidade máxima de biomassa” corresponde a quantidade em massa de microalgas por 

unidade de volume (g L
-1

), sem subtrair o valor inicial de 0,1 g L
-1

. Por sua vez, a 

“Quantidade acumulada de biomassa” corresponde a quantidade em massa de microalgas por 

unidade de volume (g L
-1

), subtraindo o valor inicial de 0,1 g L
-1

. Finalmente, a 

“Produtividade em biomassa” corresponde a “Quantidade acumulada de biomassa” ao dia 

(g L
-1

 d
-1

). 

 

2.5 Produção de biodiesel 

As biomassas para as análises de biodiesel e pigmentos foram retiradas por 

centrifugação no início da fase estacionária, sendo posteriormente secadas em estufa Nova 

Técnica (NT 512) à 50ºC, por 24h. Pesou-se aproximadamente 100 mg de biomassa seca que 

foi transesterificada (Apêndice C) segundo método de Hartman e Lago (1973) adaptado para 

microescala (ANTONIOSI FILHO, 1995), o qual efetua a conversão de ácidos graxos livres e 

ligados a acilglicerídeos e a outros lipídeos em ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMES) 
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(MENEZES et al., 2013) dando origem ao biodiesel. As transesterificações das amostras 

foram feitas em duplicatas. 

 

2.6 Composição de ácidos graxos  

A composição de ácidos graxos, na forma de ésteres metílicos, foi feita via 

Cromatografia Gasosa de Alta Resolução utilizado um Cromatógrafo a Gás Agilent 7890, 

com detector FID e injetor split/splitless. A coluna capilar foi a DB-WAX (30 m x 0,25 mm x 

0,25 µm). O forno operou sob temperatura inicial de 70 ºC, sendo aquecido à 10 ºC min
-1 

até 

240 ºC, e mantido nesta temperatura por 13 min. sendo novamente aquecido à 5 ºC min
-1

 até 

250 ºC. O injetor foi mantido a temperatura de 350 ºC, com volume de injeção de 2 µL, no 

modo Split, sob razão de split de 10:1. A temperatura do detector FID foi de 350 ºC. 

Hidrogênio 5.0 foi o gás de arraste e nitrogênio 5.0 como gás auxiliar.  

Os FAME foram identificados pela comparação dos tempos de retenção com amostras 

com óleos de composição conhecida (tais como soja, crambe e amendoim), por análise de 

padrões de FAME GLC-36 (Nu-Chek Prep
®
) e por análises via Cromatografia Gasosa de Alta 

Resolução acoplada a Espectrometria de Massas (HRGC-MS), usando um Cromatógrafo a 

Gás modelo Shimadzu 17A acoplado a Espectrômetro de Massas QP-5050 Shimadzu, com 

interface a 280ºC. O hélio foi utilizado como gás de arraste a 38 cm s
-1

. As condições 

operacionais para forno, injetor e coluna capilar foram as mesmas utilizadas para HRGC-FID. 

Cada amostra foi injetada três vezes, tanto por HRGC-FID quanto por HRGC-MS. 

O cálculo do rendimento em ésteres das microalgas foi designado a partir da 

normalização das áreas de FAME dos cromatogramas e seus porcentuais calculados em 

relação a somatória dos picos identificados como ésteres metílicos de ácidos graxos do óleo 

de soja, cujo valor foi adotado como 100% de ésteres obtidos. Para a avaliação da qualidade 

do biodiesel utilizou-se como base a normativa EN 14214 (EUROPEAN UNION, 2010), da 

União Europeia. 

 

2.7 Extração e análise de pigmentos 

O método de extração de pigmentos foi baseado em procedimento descrito por Soares 

et al. (2016). Inicialmente, pesou-se aproximadamente 500 mg de biomassa em frascos de 

erlenmeyer e foram adicionados 15 mL do solvente extrator hexano:etanol (1:1 v/v). A 

mistura foi deixada em banho de ultrassom (Ultrasonic Cleaner Unique - USC-5000, 200W) 

por 40 min. sob temperatura ambiente (23°C ± 2°C). Em seguida, foi adicionado 7,5 mL de 
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solução aquosa de Na2SO4 10%, agitando manualmente por 30 segundos e centrifugando por 

2 min. a 2000 rpm para a separação de fases. A fase superior contendo os pigmentos foi 

coletada e guardada em balão de fundo redondo abrigado de luz.  

O conteúdo no erlenmeyer foi extraído novamente em ultrassom com adição de 10,0 

mL de solvente extrator por 40 min. A mistura foi deixada em repouso para separação de 

fases e o sobrenadante foi retirado e adicionado à fase líquida da primeira extração, já contida 

em balão de fundo redondo. Este procedimento foi repetido por mais três vezes, totalizando 

cinco etapas de extração. 

A fase superior dos extratos de carotenoides contida no balão foi evaporada à 40ºC em 

evaporador rotativo (Quimis - Q344b2), dissolvida em 2,5 mL de metanol e filtrada em 

membrana estéril de PTFE para análise do filtrado via HPLC.  

As análises de pigmentos foram feitas baseada no método de Inbaraj et al. (2006). As 

análises foram feitas em HPLC Agilent G4294B (Agilent 1220 Infinity LC) composto por 

controlador de temperatura de coluna, bomba binária e detector de arranjos de diodos (DAD). 

A fase móvel usada foi metanol/acetonitrila/água (84:14:2, v/v/v) (A) e diclorometano (B), 

com o seguinte gradiente: 100% A e 0% B no início, e mantido por 14 min., em seguida 

decresceu para 95% de A em 25 min., 75% de A em 30 min., 74% de A em 35 min., 45% de 

A em 50 min. e retornando para 100% de A em 55 min. e mantida por 5 min., perfazendo um 

total de 60 min. de análise. O volume de injeção foi de 20 µL. A fase móvel foi bombeada 

numa vazão de 1 mL min.
-1

. O detector adquiriu informações de absorção entre 300 e 800 nm, 

tendo sido utilizada a resposta a 450 nm para análise de luteína. A identificação e 

quantificação da luteína foram feitas por comparação entre os tempos de retenção da amostra 

de padrão de referência, pelos espectros de absorção dos picos e por meio da curva de 

calibração do padrão trans luteína (Sigma). 

 

3. Resultados e Discussão 

Na Figura 1 estão representadas as curvas de crescimento para as seis microalgas 

isoladas e cultivadas de acordo com os meios de cultivo descritos na Tabela 1.  

As curvas foram construídas em diferentes escalas, uma vez que cada microalga 

possui morfologia e conteúdo celular diferente. A reprodução gráfica se refere à densidade 

óptica diária da média das três repetições para cada uma das microalgas estudadas. Os pontos 

indicam os valores médios obtidos e a linha continua descreve a curva ajustada. Percebe-se 

que os coeficientes de determinação (r
2
) variaram de 0,90 a 0,99, o que indica a existência de 
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correspondência entre os dados obtidos e da curva ajustada. O tempo que as microalgas 

levaram para chegar na fase estacionaria variou de 8 a 22 dias, e está de acordo com o 

observado por Kim et al. (2013), que fizeram um levantamento de diferentes culturas com 

tempo de cultivo variando de 7 a 22 dias. 

 

Figura 1- Curva de crescimento das microalgas cultivadas. 

 

Fonte: próprio autor. 
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T. minimum apresentou, na condição testada, fase exponencial lenta chagando na fase 

estacionária no vigésimo segundo dia, o que indica menor viabilidade para uso como matéria-

prima graxa para a produção de biodiesel e pigmentos, devido ao maior tempo necessário para 

alcançar a fase de coleta de biomassa. 

P. morum apresentou fase exponencial retilínea e não acentuada, o que demonstra a 

baixa taxa de reprodutibilidade sendo também inviável para a produção de biodiesel e 

pigmentos. 

As curvas de crescimento de D. communis N. digitus E. planctonicus e A. obliquus 

foram bastante semelhantes e demonstraram fase exponencial acentuada, entrando na fase 

estacionária, respectivamente, no décimo quarto, décimo terceiro, nono e oitavo dia, o que 

indica curto período de cultivo, tal como desejado para a cadeia produtiva de biodiesel e 

pigmentos. 

Em geral, os valores obtidos de produtividade de biomassa (Tabela 2) foram 

semelhantes àqueles encontrados em outros trabalhos e para outras microalgas, que variaram 

de 0,03 a 0,294 g L
-1

 d
-1 

(CEA-BARCIA et al., 2014; GRIFFITHS; HARRISON, 2009; 

RATTANAPOLTEE; KAEWKANNETRA, 2014). 

 
Tabela 2- Quantidade e produtividade de biomassa seca das microalgas com respectivos meios de cultivo. 

Microalgas 

Quantidade máxima 

de biomassa seca  

(g L-1) 

Quantidade acumulada 

de biomassa seca  

(g L-1) 

Produtividade 

em biomassa seca 

(g L-1d-1) 

Meios de 

cultivo 

T. minimum 1,290 ± 0,038 1,21 ± 0,038 0,054 ± 0,002 AF6 

P. morum 0,445 ± 0,001 0,345 ± 0,001 0,023 ± 0,001 CHU10 

D. communis  1,750 ± 0,000 1,650 ± 0,000 0,116 ± 0,001 BBM 

N. digitus 0,735 ± 0,049 0,625 ± 0,077 0,047 ± 0,006 WC 

E. planctonicus  0,440 ± 0,028 0,335 ± 0,007 0,037 ± 0,001 WC 

A. obliquus  0,320 ± 0,028 0,220 ± 0,028 0,028 ± 0,004 CHU10 

 

Dentre as microalgas avaliadas, D. comunis apresentou a maior quantidade máxima de 

biomassa (1,75 g L
-1

), a maior quantidade acumulada de biomassa seca (1,650 g L
-1

) e a maior 

produtividade de biomassa (0,116 g L
-1

 d
-1

). Tal microalga, conforme discutido anteriormente, 

demanda 14 dias entre o início do cultivo e a coleta de biomassa, sendo assim a de maior 

potencial para o uso como matéria-prima graxa para a produção de biodiesel e pigmentos.  

Vale observar que o período para uma microalga chegar à fase estacionaria e a 

produtividade de uma microalga depende da forma de cultivo (autotrófico, heterotrófico e 

mixotrófico), da quantidade e tipo de nutrientes dissolvidos no cultivo, da intensidade 
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luminosa, da aeração etc, tanto é que Li et al. (2013) registraram produtividade de biomassa 

de Chlorella sorokiniana de 12,2 g L
-1

 d
-1

 cultivada com glicose. Li et al. (2011) conseguiram 

aumentar a produtividade de biomassa de Chlorella minutissima (de 0,03 para 0,11 g L
-1

 d
-1

) 

usando glicerina como fonte de carbono, e conseguiram aumentar ainda mais a produtividade 

quando usaram caseína como fonte de nitrogênio (de 0,03 para 0,22 g L
-1

 d
-1

). Isso sugere que 

as demais microalgas também podem vir a apresentar potencialidade caso alterações no meio 

de cultivo sejam favoráveis para essas espécies, o que abre a possibilidade de outros estudos, 

adicionais aos aqui apresentados. 

Para confirmar a viabilidade de uma microalga para a produção de biodiesel é 

necessário avaliar os tipos e as quantidades de ácidos graxos que a mesma apresenta após a 

coleta de biomassa.  

Conforme pode ser visualizado na Tabela 3, o perfil de ácidos graxos das microalgas 

variou de C10:00 a C24:0, sendo que onze ácidos graxos foram comuns entre elas, C14:0 

(mirístico), C16:0 (palmítico), C16:3 (hexadecatrienóico), C16:4 (hexadecatetraenóico), 

C17:0 (margárico), C18:0 (esteárico), C18:1 (oleico), C18:2 (linoleico), C18:3 (linolênico), 

C18:4 (octadecatetraenóico) e C20:1 (gadoleico). O ácido palmítico (C16:0) é o principal 

ácido saturado presente nas microalgas, sendo que seu teor variou de 21,0 % a 28,4 %. 

Dentre os ácidos monoinsaturados, o principal foi o oleico (C18:1), variando de 8,7% 

a 36,4%. O ácido linoleico (C18:2) foi o principal di-insaturado, variando de 10,0% a 36,3%. 

Para os tri-insaturados, o linolênico destaca-se com teores de 6,9 % a 23,1%. Dentre os poli-

insaturados, destaca-se a deficiência de EPA, o qual não foi encontrado em três espécies de 

microalgas e encontra-se presente em baixas concentrações em apenas 2 microalgas; bem 

como a ausência de DHA em todas as amostras, o que pode ser reflexo de que tais espécies 

foram coletadas em região tropical, com temperaturas médias anuais de 22
o
C a 23

o
C, e 

máximas de até 40
o
C (CARDOSO; MARCUZZO; BARROS, 2012).  

Neste sentido, vale observar que as microalgas coletadas em ambientes termais não 

continham EPA e DHA (VERSARI et al., 2008), o que é importante para a estabilidade 

oxidativa do biodiesel. Assim, novamente observa-se que as temperaturas mais elevadas não 

favorecem alta produção de PUFA, assim como aquelas que são encontradas em microalgas 

de ambientes frios. 
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Tabela 3- Teores de ácidos graxos na biomassa seca das microalgas. 

Ácidos graxos T. minimum P. morum D. communis N. digitus E. planctonicus A. obliquus 

C10:0 0,1 ± 0,0 - 0,2 ± 0,0 - 0,1 ± 0,0 - 

C13:0 0,2 ± 0,0 - - - 0,3 ± 0,0 - 

C14:0 1,4 ± 0,0 1,1 ± 0,2 0,3 ± 0,0 0,8 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

C15:0 0,2 ± 0,0 - - - 0,1 ± 0,0 - 

C15:1 cis10 - - - - 0,1 ± 0,0 - 

C16:0 22,8 ± 0,1 26,2 ± 2,1 21,0 ± 0,0 27,9 ± 0,0 27,8 ± 0,2 28,3 ± 0,4 

C16:1 cis7 1,1 ± 0,3 1,6 ± 0,2 1,3 ± 0,0 1,2 ± 0,1 - 1,9 ± 0,2 

C16:1 cis9 0,6 ± 0,4 - 0,2 ± 0,0 - 0,4 ± 0,0 - 

C16:1 cis11 2,8 ± 0,0 - 4,0 ± 0,0 - - - 

C16:2 ± 0,9 ± 0,1 - 0,9 ± 0,0 4,5 ± 0,2 3,0 ± 0,5 

C16:3 1,4 ± 0,4 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,0 4,1 ± 0,0 3,2 ± 0,3 2,6 ± 0,3 

C16:4 7,2 ± 0,0 2,5 ±0,4 6,9 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 1,0 ± 0,1 

C17:0 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 3,0 ± 0,3 0,1 ± 0,0 

C18:0 1,1 ± 0,0 2,8 ± 0,1 2,9 ± 0,0 2,5 ± 0,0 0,9 ± 0,0 3,0 ± 0,2 

C18:1 cis9 18,3 ± 0,1 17,1 ± 0,9 27,5 ± 0,0 10,6 ± 0,0 8,7 ± 0,2 36,4 ± 0,1 

C18:1 cis11 1,1 ± 0,0 - 0,3 ± 0,0 - 0,9 ± 0,0 - 

C18:2 10,0 ± 0,0 24,5 ± 2,7 14,3 ± 0,0 30,8 ± 0,0 36,3 ± 0,4 13,4 ± 1,0 

C18:3 23,1 ± 0,1 12,5 ± 1,7 15,7 ± 0,0 18,4 ± 0,0 6,9 ± 0,1 8,2 ± 0,4 

ɣ-C18:3 - 0,1 ± 0,1 - 1,4 ± 0,0 0,6 ± 0,0 0,2 ± 0,0 

C18:4 3,5 ± 0,0 0,1 ± 0,0 2,2 ± 0,0 0,6 ± 0,0 3,2 ± 0,1 0,8 ± 0,0 

C20:0 - 1,0 ± 0,7 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 - 0,2 ± 0,0 

C20:1 1,1 ± 0,0 0,7 ± 0,4 0,5 ± 0,0 0,2 ± 0,0 2,1 ± 0,1 0,4 ± 0,0 

C20:5 0,6 ± 0,0 - 0,4 ± 0,0 - - - 

C22:0 0,3 ± 0,0 7,2 ± 5,4 - 0,22 ± 0, - 0,2 ± 0,0 

C22:1 0,4 ± 0,2 - - - - - 

C24:0 2,5 ± 0,0 - - - 0,2 ± 0,0 - 

ΣSFA 28,7 ± 0,1 38,4 ± 8,4 25,0 ± 0,1 31,6 ± 0,1 32,9 ± 0,6 32,2 ± 0,6 

ΣMUFA 25,4 ± 1,0 19,5 ± 1,4 33,7 ± 0,0 12,0 ± 0,1 12,2 ± 0,4 38,7 ± 0,4 

ΣDUFA 10,0 ± 0,0 25,5 ± 2,8 14,3 ± 0,0 31,7 ± 0,0 40,8 ± 0,6 16,4 ±1,5 

ΣTUFA 24,5 ± 0,5 14,0 ± 1,9 17,5 ± 0,0 23,9 ± 0,0 10,7 ± 0,4 10,9 ± 0,8 

ΣPUFA 11,3 ± 0,0 2,6 ± 0,4 9,5 ± 0,0 0,8 ± 0,0 3,4 ± 0,1 1,8 ± 0,2 

ΣUFA 71,3 ± 1,6 61,6 ± 6,5 75,0 ± 0,1 68,4 ± 0,1 67,1 ± 1,5 67,8 ± 2,8 

∑= somatório; SFA = ácidos graxos saturados; MUFA= ácidos graxos monoinsaturados; DUFA = ácidos graxos 

di-insaturados; TUFA = ácidos graxos tri-insaturados; PUFA = ácidos graxos poli-insaturados; UFA = ácidos 

graxos insaturados 

 

A avaliação dos teores de ácidos graxos revelou que as microalgas apresentaram 

maiores teores de ácidos graxos insaturados (61,6% a 75,0%) do que saturados (25,0 a 

38,4%). Proporções de UFA e SFA semelhantes foram registradas em várias microalgas 
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como, por exemplo, no trabalho feito por Soares et al. (2014) que registraram 23,5% de SFA e 

74,8% de UFA (Chlorella sp.), e Sahu et al. (2013) que registraram 25,2% e 23,7 % de SFA e 

74,8 e 76,3% de UFA para Botryococcus sp. e Chlorococcum sp., respectivamente.  

Uma das características mais importantes da composição de ácidos graxos do biodiesel 

e, consequentemente, de uma matéria-prima graxa, de acordo com a norma EN 14214, são os 

teores de ácido linolênico - ou, analogamente, de tri-insaturados - os quais devem ser 

inferiores a 12%, e de PUFA, os quais devem ser inferiores a 1%. Tal determinação é 

explicada pelo fato dos ácidos graxos insaturados proporcionarem baixa estabilidade 

oxidativa ao biocombustível, apesar de melhorarem as propriedades de escoamento  

(KNOTHE, 2005). Neste sentido, a microalga que mais se aproximou das condições 

postuladas pela norma EN 14214 foi A. obliquus, que apresentou 12,6% de C18:3 e 1,8% de 

PUFA. A microalga N. digitus foi a única a apresentar teor de PUFA menor que 1% (0,8%). 

A microalga D. communis – a qual foi coletada em ambiente eutrofizado – que se 

destacou pela elevada produtividade em biomassa e baixo período de cultivo, apresentou o 

inconveniente de possuir 9,5% de ácidos graxos poli-insaturados, o que está acima do valor de 

1% recomendado pela norma EN14214. Entretanto vale observar que PUFAs, por possuírem 

alto valor econômico, têm sido fracionados a partir de outros ácidos graxos e comercializados 

como nutracêuticos, o que significa agregar valor ao processo de produção do biodiesel de 

microalgas (GRIMALDI et al., 2009). Neste sentido, o EPA e o DHA têm sido bastante 

visados no mercado alimentício e farmacêutico, pois dietas com cadeia longa de PUFA tem 

mostrado proteção contra várias doenças crônicas além de melhorar a função dos olhos, 

cérebro e coração (NAPIER, 2006; WARD; SINGH, 2005). Das microalgas estudadas T. 

minimum foi que apresentou maior porcentagem de ácido graxo EPA e também o maior teor 

de PUFA (11,3%).  

Uma outra alternativa para viabilizar o uso de biodiesel de microalgas, que apresente 

alto conteúdo de ácidos tri-insaturados e/ou poli-insaturados, é efetuar sua mistura com 

biodiesel produzido a partir de matérias-primas graxas altamente saturadas, como o de 

algumas palmáceas e de alguns animais (BANKOVIĆ-ILIĆ et al., 2014; CHEN; CHEN; 

LUO, 2012). Vale observar que os SFA têm ótimas propriedades de combustão, mas podem 

causar problemas de escoamento a frio (JEONG et al., 2008). 

Com relação rendimento de biodiesel produzido pelas microalgas, a correlação do 

conteúdo gerado pelo biodiesel de microalga com o gerado pelo óleo de soja (explicado em 



71 

 

 

 

materiais e métodos) indicou que as microalgas cultivadas geraram teores de biodiesel que 

variaram de 9,6 a 21,3% (Tabela 4). 

 

Tabela 4-Produtividade de biodiesel das microalgas cultivadas e semente de soja. 

Culturas 

Percentual de 

FAME gerado 

em biomassa 

seca 

Produção de biodiesel 

por unidade de massa 

seca de microalga em 

relação a de semente 

de sojaa 

Produtividade 

mássica 

diária de 

biodiesel 

(mg L-1 dia-1) 

Produtividade 

mássica anual 

de biodiesel 

(t ha-1 ano-1)b 

Produtividade 

volumétrica 

anual de 

biodiesel 

(103L ha-1 ano-1)c 

T. minimum 9,6 ± 0,2 0,5 ± 0 5,2 ± 0,1 4,7 ± 0,1 5,5 a 5,2 

P. morum 9,9 ± 0,4 0,6 ± 0 2,3 ± 0,1 2,0 ± 0,1 2,4 a 2,3 

D. communis 11,5 ± 0,1 0,6 ± 0 13,3 ± 0,1 12,0 ± 0,1 14,1 a 13,3 

N. digitus 18,9 ± 0,3 1,1 ± 0 8,9 ± 0,2 8,0 ± 0,2 9,4 a 8,9 

E. planctonicus 15,8 ± 0,5 0,9 ± 0 5,8 ± 0,2 5,2 ± 0,2 6,1 a 5,8 

A. obliquus 21,3 ± 0,1 1,2 ± 0 6,0 ± 0,0 5,3 ± 0,1 6,2 a 5,9  

Sojad 

18 1,0 - 0,562 0,6426 

a. Considerando que há 18% de óleo na semente de soja, que geram cerca de 18% de biodiesel em massa. 

b. Considerando um hectare (10.000 m2 com profundidade de 0,3 m = 3.000m3) em 300 dias de cultivo. 

c. Admitindo-se que a massa específica do biodiesel seja de 850 a 900 Kg m-3. 

d. De acordo com Mata et al. (2010). 

 

Considerando que a principal matéria-prima graxa produtora de biodiesel no Brasil 

(D´AGOSTO et al., 2015) e nos Estados Unidos (CHISTI, 2007) é a semente de soja, e que 

esta possui em média 18% de óleo por biomassa seca (MATA; MARTINS; CAETANO, 

2010) o que gera cerca de 18% em peso de biodiesel por biomassa seca, conclui-se que as 

microalgas estudadas proporcionam quantidade em massa de biodiesel 0,5 a 1,2 vezes ao que 

é gerado pela semente de soja (Tabela 4). 

Ainda na Tabela 4 foi apresentada uma extrapolação dos resultados da produtividade 

em biodiesel, considerando um cultivo hipotético em 1 hectare em volume de 3.000 m
3
 

(10.000 m
2
 com 0,3 m de profundidade) em um período de um ano de cultivo útil, 

correspondente a 300 dias de cultivo, conforme observado por Slade e Bauen (2013). A 

extrapolação mostra que a produtividade de biodiesel de microalga por hectare ano variou de 

2,0 t ha
-1

 ano
-1

 (P. morum) a 12,0 t ha
-1

 ano
-1

 (D. communis), e considerando que a 

produtividade de biodiesel a partir da semente de soja foi de 0,562 t ha
-1

 ano
-1

  (MATA; 

MARTINS; CAETANO, 2010) então as microalgas cultivadas podem produzir 

aproximadamente 4 a 21 vezes mais biodiesel que a soja por hectare ao ano. Esses dados 

corroboram com os apresentados na literatura (CHISTI, 2007; SATYANARAYANA; 

MARIANO; VARGAS, 2011).  
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Um importante parâmetro para avaliar a viabilidade da produção de biodiesel a partir 

de microalgas é o volume de água e a área necessária para a instalação de sistemas de cultivo.  

Admitindo-se que o biodiesel de soja tenha massa específica de 0,875 Kg L
-1

 e que a 

produtividade de biodiesel a partir da semente de soja seja, como dito anteriormente, de 0,562 

t ha
-1

 ano
-1

, tem-se que a produtividade de biodiesel a partir da semente de soja é de 

642,6 L ha
-1

 ano
-1

  

Em 2014, a soja foi utilizada para produzir cerca de 75% do biodiesel no Brasil, ou 

seja, dos 3,5 bilhões de litros de biodiesel no país, 2,625 bilhões de litros foram provenientes 

do cultivo de soja, o que indica o uso de 4,085 milhões de hectares de plantio de soja para 

produção de biodiesel, correspondendo a cerca de 13,6% da área de 30,135 milhões de 

hectares (EMBRAPA, 2015) usada no Brasil para o plantio de soja. 

Se levarmos em consideração a microalga de maior produtividade de biodiesel dentre 

as estudadas (D. communis), são necessários 3 milhões de litros de água, em sistemas raceway 

de 0,3 m de profundidade, para produzir cerca de 13.300 a 14.100 litros de biodiesel por 

hectare ao ano. Isso implica que para se produzir biodiesel com microalgas o que se produz 

com soja atualmente no Brasil, seria necessário ocupar uma área de cerca de 186.170 a 

197.368 hectares. Isso significa ocupar uma área equivalente a 4,8% da ocupada pelo cultivo 

de soja destinada à produção de biodiesel no Brasil. 

Com relação ao consumo de água, para produzir com D. communis a mesma 

quantidade de biodiesel produzida pela soja no Brasil nos patamares de 2014 (2,625 bilhões 

de litros) e sabendo que a microalga usa 3 milhões de litros de água para produzir cerca de 

13.300 a 14.100 litros de biodiesel, então seriam necessários cerca de 0,592 trilhões de litros 

de água por ano (2,4%), enquanto que o cultivo de soja no Brasil demanda cerca de 25 

trilhões de litros de água (FRANZESE et al., 2013). Além disso, é importante observar que 

parte da água usada ao ano em um sistema aberto de produção de microalgas pode ser 

reutilizada no ano seguinte. Assim, a produção de biodiesel de microalgas pode utilizar quase 

42 vezes menos água do que utilizaria a produção de biodiesel a partir da soja. 

Em uma menor escala, equivalente a de uma usina de produção de biodiesel de 

pequeno porte, estimando-se que a mesma produza cerca de 10 milhões de litros de biodiesel 

ao ano, para que tal volume também seja feito a partir do uso da microalga D. communis, 

serão necessários uma área de 709 a 752 hectares, em sistemas abertos de cultivo com 0,3 m 

de profundidade, e um volume anual mínimo de cerca de  2.127 a 2.256 milhões de litros de 
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água, podendo chegar a 3.384 milhões de litros de água (1.354 piscinas olímpicas) admitindo-

se que 50% da água utilizada seja perdida por evaporação ou outros fatores.  

Um cenário comparativo com outras microalgas extremófilas e não extremófilas 

descritas na literatura mostrou que a produtividade em biomassa variou em mais de 13 vezes 

entre as microalgas (Tabela 5), o que demonstra a especificidade de cada uma. Essa 

especificidade também foi verificada nas seis microalgas estudadas, para as quais a 

produtividade em biomassa chegou a ser até 5 vezes superior entre a de menor e a de maior 

produtividade. Essa variação também interfere na produtividade lipídica e nem sempre a 

microalga com maior produtividade em biomassa será a de maior produtividade em lipídios. 

Por exemplo, A. protothecoides apresentou produtividade em biomassa de 0,27 g L
-1

 dia
-1

 e 

produtividade lipídica de 77,7 mg L
-1

 dia
-1

; já Desmodesmus sp. possui menor produtividade 

em biomassa (0,21 g L
-1

 dia
-1

), porém maior produtividade lipídica (113 mg L
-1

 dia
-1

). 

Vale destacar também que as ambas microalgas geralmente possuem teor de TUFA 

acima de 12% o que pode encarecer o preço final do biodiesel, pois será necessário adicionar 

produtos graxos saturados para se adequar a normativa.  Por outro lado, ambos os tipos de 

microalgas possuem rendimento de biodiesel maior do que a semente de soja, além de 

necessitar de menos área e água para produzir a mesma quantidade de biodiesel que a soja, ou 

seja, até 15,6% e 7,7% respectivamente (Tabela 5). Além disso, o cenário das seis microalgas 

cultivadas pode ser ainda melhor se forem aperfeiçoadas as condições de cultivo visando o 

aumento da produtividade em biomassa, o que não foi feito neste estudo. 

Vale observar que a estimativa foi realizada com base na produtividade de biomassa 

gerada em laboratório através de intensidade luminosa de aproximadamente 115 MJ m
2 

ano
-1

. 

Ao ar livre, os países tropicais são favorecidos pelos elevados índices de irradiação solar, e 

aqueles próximos à linha do equador estão sujeitos a pouca variação de incidência solar ao 

longo do ano. Dessa forma, mesmo no inverno pode haver bons níveis de irradiação 

(TOLMASQUIM, 2016). Especificamente com relação ao Brasil, em algumas regiões do país 

as chuvas não excedem a 300 mm por ano e o céu limpo na maior parte do ano propicia uma 

média de irradiação solar de 2.500 kWh m
-2

, o que é superior a maioria dos países europeus 

(MARTINS et al., 2008). Esta irradiação gera 772 MJ m
-2 

ano
-1

, o que pode fazer com que a 

produtividade das microalgas cultivadas em raceways seja maior que as cultivadas em 

laboratório, supondo que as microalgas tenham as mesmas condições de sombreamento e de 

meio de cultivo. 



74 

 

 

 

Tabela 5. Produtividade em biodiesel, área de cultivo e volume de água requerida para microalgas de diferentes origens/habitat produzirem a mesma quantidade de 

biodiesel que a soja. 

Microalgas 
Origem 

/habitat 

Produtividade 

em biomassa 

(g L-1 dia-1) 

Produtividade 

lipídica 

(mg L-1 dia-1) 

TUFA/PUFA 

(%) 

Produtividade anual 

de biodiesel 

(t ha-1 ano-1)a 

Terra 

requerida  

(103 ha)/ (%)b 

Água requerida 

(trilhões L)/ 

(%)c 

Referência 

A. protothecoides Residuária 0,27 77,7 37,5/ 0,0 69,93 32,8/0,8 0,098/0,4 (ZHOU et al., 2011)  

C. vulgaris  Normal 0,18 7,4 21,1/4,75 6,71 342,3/8,4 1,026/4,1 (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009) 

Desmodesmus sp. Residuária 0,25 74,5 44,6 /0,1 67,1 34,2/0,8 0,103/0,4 (ZHOU et al., 2011) 

Desmodesmus sp. Termal 0,21 113,0 >20 / - 101,7 22,6/0,6 0,068/0,3 (HO et al., 2014) 

D. tertiolecta  Normal 0,12 20,0 31,4/10,6 18,0 127,6/3,1 0,383/1,5 (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009) 

H. tetrachotoma  Termal 0,03-0,1 10,0 6,5/0,0 9,0 255,2/6,2 0,765/3,1 (ONAY et al., 2014) 

Micractinium sp.  Termal 0,03 40,0 10,2/0,0 36,0 63,8/1,6 0,191/ 0,8 (ONAY et al., 2014) 
N. oleabundans  Normal 0,09 26,1 18,4/ 9,3 23,6 97,3/2,4 0,292/1,2 (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009) 

Scenedesmus sp.  Termal 0,02-0,06 4,0 25,5/0,0 3,6 638,0/15,6 1,913/7,7 (ONAY et al., 2014) 

Scenedesmus sp. Antártica 0,105 36,8 7,43- 27,0/2,9 33,1 69,4/1,7 0,208/0,8 (CHEN et al., 2012) 

Scenedesmus sp.  Acidofílica 0,03-0,05 8,64 >10/ - 7,8 294,5/7,2 0,883/3,5 (EIBL et al., 2014) 

S. costatus  Normal 0,147 11,9 0,0/0,0 8,8 261,0/6,4 0,782/3,1 (BOGEN et al., 2013) 

S. obliquus Normal 0,06 7,14 15,0/0,0 6,4 358,5/8,8 1,076/4,3 (MANDAL; MALLICK, 2009) 

S. obliquus  Normal 0,09 15,9 4,4/0,6 14,3 160,0/3,9 0,481/1,9 (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009) 

S. maxima  Normal 0,21 8,6 18,7/0,2 7,7 298,3/7,3 0,894/3,6 (GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009) 

T.minimum Acidófila 0,054  5,2 24,5/11,3 4,7 504,8/12,4 1,514/6,1 Este estudo 

P. morum Piscicultura 0,023  2,3 14,0/2,6 2,0 1.141,3/27,9 3,424/13,7 Este estudo 

D. communis Piscicultura 0,116  13,3 17,5/9,5 12,0 197,7/4,8 0,592/2,4 Este estudo 

N. digitus Termal 0,047  8,9 23,9/0,8 8,0 294,9/7,2 0,884/3,5 Este estudo 
E. planctonicus Termal 0,037  5,8 10,7/3,4 5,2 452,6/11,1 1,358/5,4 Este estudo 

A. obliquus Termal 0,028  6,0 10,9/1,8 5,3 444,9/10,9 1,335/5,3 Este estudo 

a. Considerando 1 ha (10.000 m2 com 0,3 de profundidade = 3.000 m3) em 300 dias de cultivo. 

b. Área requerida para produzir a mesma quantidade de biodiesel que a soja no Brasil. 

c. Água necessária para produzir a mesma quantidade de biodiesel que a soja no Brasil. 
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Com relação a luteína, conforme mencionado anteriormente, a principal fonte de 

produção são as pétalas de Tagetes patula e Tagetes erecta, conhecida como Marigold (LIN; 

LEE; CHANG, 2015; SANDMANN, 2015). A concentração média de luteína total na T. patula é 

de 1,32 mg g
-1

 e em T. erecta é de 0,68 mg g
-1 

(PICCAGLIA; MAROTTI; GRANDI, 1998). Das 

microalgas cultivadas (Tabela 6) apenas P. morum apresentou concentração de luteína menor do 

que a T. erecta. As microalgas P. morum, A. obliquus e D. communis apresentaram menores 

teores de luteína que T. patula. Dentre as microalgas, E. planctonicus foi a que mais apresentou 

luteína, com teor de 2,29 mg g
-1

.  

 

Tabela 6-Produtividade de luteína das microalgas cultivadas. 

Microalgas 
Teor de luteína 
em biomassa 

seca (mg g-1) 

Percentual de luteína 
por grama de 

biomassa seca (%) 

Produtividade diária de 
luteína (mg L-1 dia-1) 

Produtividade anual 
de luteína por hectare 

(t ha-1 ano-1)a 

T. minimum 1,62 ± 0,08 0,162 ± 0,008 0,087 ± 0,004 0,078 ± 0,005 

P. morum 0,36 ± 0,04 0,036 ± 0,004 0,008 ± 0,001 0,007 ± 0,001 

D. communis 1,07 ± 0,08 0,107 ± 0,008 0,124 ± 0,009 0,111 ± 0,010 

N. digitus 1,50 ± 0,12 0,150 ± 0,012 0,070 ± 0,005 0,063 ± 0,006 

E. planctonicus 2,29 ± 0,11 0,229 ± 0,011 0,085 ± 0,004 0,076 ± 0,004 

A. obliquus 0,68 ± 0,05 0,068 ± 0,005 0,019 ± 0,001 0,017 ± 0,001 

a. Considerando um hectare (10.000 m2 com profundidade de 0,3 m = 3.000m3) em 300 dias de cultivo. 

 

Para microalgas Lin, Lee e Chang (2015) estimam que uma espécie selecionada para 

produção de luteína deve apresentar concentração de luteína mínima de 5 mg g
-1

, ou seja, 0,5% 

do peso seco em luteína. Neste sentido, Fernández-Sevilla et al. (2010) fizeram um levantamento 

das principais microalgas produtoras de luteína, sendo elas: Muriellopsis sp.(4-6 mg g
-1

), 

Scenedesmus almeriensis (4,5-5,5 mg g
-1

), Chlorella protothecoides (4,6 mg g
-1

) Chlorella 

zofingiensis (3,4 mg g
-1

) Chlorococcum citriforme (7,2 mg g
-1

) Neospongiococcus gelatinosum 

(7,6 mg g
-1

). Comparando tais dados com os daqui obtidos (Tabela 6) conclui-se que as 

microalgas estudadas possuem menor potencial de produção de luteína, sendo necessário 

conseguir altas produtividades em biomassa para compensar tal situação, ou adotar estratégias de 

cultivo para aumentar a produtividade em luteína (DINESHKUMAR; DASH; SEN, 2015), o que 

pode até induzir a produção de ácidos graxos. 

Entretanto, a porcentagem de luteína encontrada nas microalgas estudadas – que variou de 

0,036 (P. morum) a 0,229% (E. planctonicus) (Tabela 6) - é compatível com o apresentado por 
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outras microalgas como as avaliadas por Del Campo et al. (2000), que registraram conteúdo de 

luteína variando de 0,05 a 0,74% em 15 microalgas. 

Assim, apesar de não estarem entre as espécies mais promissoras de microalgas para a 

produção de luteína, ao menos duas das microalgas estudadas (E. planctonicus e T. minimum) 

apresentaram produtividade superior a apresentada pelas duas espécies de Marigold. No entanto, 

essas duas espécies, conforme avaliado anteriormente, apresentaram o inconveniente de 

possuírem baixa produtividade em biomassa, além de apresentarem composição de ácidos graxos 

indesejada para a produção de biodiesel. 

Vale observar que a potencialidade de produção de luteína não depende somente do 

conteúdo de luteína na microalga, mas também da quantidade produzida de biomassa de 

microalga.  

Considerando que a produção anual da Marigold é de 6 t ha
-1

 ano
-1

 (LIN; LEE; CHANG, 

2015) e que seu conteúdo de luteína é de 1,2% em relação ao peso seco das pétalas, então a 

produção de luteína pela marigold é de 0,072 t ha
-1

 ano
-1

. Assim sendo, das microalgas analisadas 

somente A. obliquus, N. digitus e P. morum apresentaram produtividade menor que a Marigold, o 

que corrobora com as observações de outros autores sobre o potencial das microalgas como fonte 

de luteína (FERNÁNDEZ-SEVILLA; ACIÉN FERNÁNDEZ; MOLINA GRIMA, 2010; HO et 

al., 2015).  

Na Tabela 6 também foi apresentada uma extrapolação dos resultados da produtividade de 

luteína pelas microalgas estudadas, considerando um cultivo hipotético em um hectare (10.000 

m
2

 com 0,3 m de profundidade) num período de um ano (300 dias de cultivo). A extrapolação 

mostra que a produtividade de luteína de microalga por hectare ano variou de 0,007 (P.morum) a 

0,111 t ha
-1

 ano
-1

 (D. communis), ou seja, 1,5 vezes superior ao obtido usando marigold, o que 

indica que D. communis, além de ser a melhor fonte de biomassa e biodiesel, é também a melhor 

fonte de luteína dentre as microalgas extremófilas estudadas. 

 

4. Conclusões 

 

Dentre as seis microalgas extremófilas estudadas, D. communis foi a que apresentou 

maior produtividade em biomassa e perfil de ácidos graxos próximos ao desejado para produção 

de biodiesel, apresentando assim satisfatória produtividade anual de biodiesel e luteína. A 
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estimativa do cultivo dessa microalga em grande escala resultou que o consumo de água e de 

ocupação de áreas de produção foi menor que a principal oleaginosa utilizada para a produção de 

biodiesel no Brasil, a soja, consolidando-se assim como uma espécie com potencial para a 

produção concomitante de biodiesel e luteína. Assim, mesmo com uma microalga sem qualquer 

processo de otimização de produção de biomassa ou de lipídeos, ainda é possível produzir tal 

biocombustível e coprodutos de interesse em quantidades semelhantes ou maiores que as fontes 

convencionais. 
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RESUMO 

A viabilização da produção de biodiesel de microalgas depende de vários fatores que minimizem 

os custos do processo produtivo, tanto de biomassa quanto de biodiesel. Além disso, é importante 

prospectar microalgas que sejam adequadas a tal função. Nesse sentido, a prospecção de 

microalgas de ambientes termais parece ser uma opção a ser considerada. Portanto o objetivo 

desse trabalho foi de isolar uma microalga de água termal e comparar a produtividade de seu 

cultivo em meio BBM e em um meio alternativo de menor custo, o qual inclui somente os 

principais ingredientes de crescimento, denominado meio DAF, bem como a adição de água 

residual da purificação de matérias-primas graxas (DAF+OGR). Assim, a microalga A. obliquus 

demonstrou proporcionar produtividade em biomassa na fase de coleta de biomassa (fase log) 

semelhante entre os meios cultivados, gerando produtividade em biodiesel de 46 a 61 vezes 

superior ao da soja, com uso de 5,5% a 7,2% de água e 1,6% a 2,2% da área usada no o cultivo de 

soja para produção da mesma quantidade de biodiesel. O meio DAF+OGR, de custo equivalente 

a 28% do custo do meio BBM demonstrou ser uma alternativa eficiente com relação aos demais 

no que se refere a produtividade em biomassa. Os teores de ácidos graxos tri-insaturados e poli-

insaturados da microalga A. obliquus foram ligeiramente maiores que os normatizados, exigindo 

com que o biodiesel obtido a partir de A. obliquus receba a mistura de antioxidantes ou de outro 

biodiesel rico em ésteres alquílicos de ácidos graxos saturados. 

 

Palavras-chave: ácidos graxos, biocombustível, custo, resíduo.    
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ABSTRACT 

The viability of biodiesel from microalgae depends on several factors that minimize the costs of 

the production process, both biomass and biodiesel. In addition, it is important to prospect 

microalgae that are suitable for such function. In this sense, the prospecting of microalgae from 

thermal environments seems to be an option to be considered. Therefore, the objective of this 

work was to isolate a microalgae from thermal water and cultivate it in BBM medium and in an 

alternative medium of lower cost that includes just the main growth ingredients, denominated 

DAF medium, as well as the addition in residual water of the purification of grease (DAF+OGR). 

Thus, A. obliquus microalgae was shown to provide biomass productivity in the biomass (log 

phase) similar phase between the cultivated media, generating yields in biodiesel from 46 to 61 

times higher than soybean, using 5.5% to 7.2% water and 1.6% to 2.2% of the area used in 

soybean cultivation to produce the same amount of biodiesel. The DAF+OGR medium, 

equivalent to 28.5% of the cost of the BBM medium, showed to be an efficient alternative with 

respect to the other medium in biomass productivity. The levels of tri-unsatured and poli-

unsatured fatty acids were slightly higher than the standardized, this will require that the biodiesel 

obtained from A. obliquus receives the blend of antioxidants or other biodiesel rich in alkyl esters 

of saturated fatty acids. 

 

Key words: biofuels, fatty acids, cost, wastewater.   
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1. Introdução 

 O estudo de microalgas visando a produção de biodiesel vem aumentando a cada ano 

(LIU; BENNING, 2013), devido a políticas que incentivam o uso de percentuais volumétricos 

crescentes de biodiesel no óleo diesel (BRASIL, 2016) e também devido a necessidade ambiental 

de uso de combustíveis renováveis. Para isso é cada vez mais importante a busca por matérias-

primas graxas que sejam de alta disponibilidade, adequada qualidade e baixo custo.  

Muitas microalgas apresentam vantagens sobre culturas oleaginosas terrestres 

convencionais tais como produtividade de lipídios mais elevada, a possibilidade de instalação do 

empreendimento em terras de baixo valor comercial ou em áreas devastadas, a produção de 

cultivos de forma contínua, a possibilidade do uso de águas residuais, bem como a possibilidade 

de produção concomitante de diversos coprodutos de grande interesse comercial (CHISTI, 2007; 

LIN; LEE; CHANG, 2015; MUYLAERT et al., 2015). 

Embora o conceito de utilização de microalgas como matéria-prima para o biodiesel 

venha sendo explorado extensivamente ao longo das últimas décadas, com um grande número de 

trabalhos apontando que a produção de microalgas em larga escala vai satisfazer as necessidades 

energéticas futuras, ainda não surgiu um sistema comercialmente viável (HU et al., 2008). Neste 

sentido, entre as 10 medidas que podem auxiliar na viabilização do biodiesel de microalga foram 

apontadas por D’Alessandro e Antoniosi Filho (2016), uma delas aponta que “preferencialmente 

as microalgas devem ser aptas a se desenvolver em meios de cultivo de baixo custo ou então de 

meios extremófilos e que consistam de descarte nutritivo, a fim de reduzir os gastos com 

reagentes”. 

Dessa forma, na literatura existem vários meios de cultivo com diferentes composições 

químicas (ANDERSEN, 2005) havendo grande incerteza quanto a essencialidade de alguns para 

a produção de biomassa e, no caso específico, de lipídios. Portanto, para diminuir custos e 

auxiliar na viabilização da produção de biodiesel de microalgas, é importante reavaliar a 

funcionalidade de cada componente, não incluindo aqueles não significativos. Assim, 

compreender a essencialidade de cada nutriente com base nos resultados de produtividade 

permite um investimento adequado em equipamentos e serviços que são necessários para 

assegurar a viabilidade do negócio, evitando investimento em variáveis de monitoramento de 

impacto pouco significante (WOLF et al., 2015). 
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Dessa forma, a escolha do meio nutritivo para produção das microalgas é de suma 

importância, pois dependendo da quantidade e dos tipos de nutrientes utilizados pode ocorrer a 

inviabilidade da produção de biomassa.  

Ademais, conforme já citado, é importante a busca por meios de cultivo que consistam de 

descartes nutritivos, principalmente aqueles que possam estar disponíveis próximos as unidades 

de produção de biodiesel, visando reduzir custos de transporte e diminuir passivos ambientais 

para as usinas de biodiesel. 

Azeredo (2014), Camargo (2016) e Carrim (2016) demonstraram que uma das medidas 

mais adequadas para pré-tratamento de óleos e gorduras residuais (OGR) destinados a produção 

de biodiesel é o uso de lavagem com água do OGR, de forma a remover a maioria dos 

componentes de baixa massa molecular e alta acidez, bem como componentes oxidados como 

peróxidos e hidroperóxidos. 

Tal água de lavagem é rica em compostos orgânicos que podem ser fonte de carbono para 

microalgas, correspondendo assim a um possível descarte nutritivo da indústria de biodiesel.  

Assim, neste trabalho foi desenvolvido um meio de cultivo de menor custo que os 

atualmente sugeridos, mas que também apresenta adequada produtividade em biomassa e 

biodiesel. Tal meio de cultivo proposto, denominado DAF (D´Alessandro e Antoniosi Filho), foi 

utilizado na presença e na ausência de água de lavagem de OGR, e comparado com o meio BBM, 

o qual é um dos mais usados e nutritivos para a produção de microalgas. Como a maioria das 

microalgas apontadas na literatura possuem porcentagem de lipídios específicos para biodiesel 

(neutral lipids) menor que 30%, este estudo também visou à viabilização da produção de 

biodiesel de microalga com porcentagem de lipídios menor que 30%. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Ambiente de coleta 

No período de 2013 a 2014, com auxílio de uma rede de 20 µm de porosidade, fez-se 

coletas de água em ambientes aquáticos extremófilos do estado de Goiás (Brasil). Após coleta, 

isolamento de 6 diferentes cepas e avaliação de seu potencial de produção em biomassa e 

lipídios, optou-se pela execução desse estudo utilizando a microalga Acutodesmus obliquus, a 

qual apresentou melhor perfil de ácidos graxo para produção de biodiesel e também por ser de 
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água termal (Capítulo II). Tal microalga foi isolada da Lagoa Quente, localizada na cidade de 

Caldas Novas (17º41’26”S - 48º34’55”O). A Lagoa Quente é conhecida por apresentar 

temperaturas de até 50 ºC (CAMPOS; ALMEIDA, 2012).  

  

2.2 Análises de elementos, turbidez e de teor de nitrato 

 Análises de 27 elementos químicos da água de lavagem de OGR foram realizadas 

utilizando ICP-OES. Análises de turbidez dos meios de cultivos antes da inoculação das 

microalgas foram realizadas com o turbidímetro Del Lab DLT-WV. Durante os cultivos, 

alíquotas de 10 mL das amostras foram retiradas periodicamente para realizar análises de nitrato 

utilizando o espectrofotômetro Ultrospec 2100 métodos UV (APHA, 1998).  

 

2.3 Microalgas e Cultivo 

A microalga Acutodesmus obliquus foi isolada com a utilização de um microscópio óptico 

Zeiss Lab.A1 e foram inicialmente cultivadas para se conhecer em quanto tempo o cultivo 

alcançava o meio da fase exponencial. Neste ponto, foram inoculadas com biomassa inicial de 

0,1g L
-1

, em potes de vidro de 4 L, contendo 1,5 L de meio de cultivo. Tal procedimento foi 

realizado em triplicata. 

 Com a preocupação de galgar maior sustentabilidade ambiental e econômica, criou-se um 

meio de cultivo com a adição de reagentes químicos em menor diversidade, e para alguns em 

menor quantidade, do que os meios convencionais, denominando-o de meio de cultivo DAF. O 

meio DAF foi elaborado a partir da água residual gerada de uma usina de biodiesel no processo 

de pré-tratamento de óleos e gorduras residuais (OGR) usados para a produção de biodiesel 

(DAF+OGR). Para efeito comparativo também foi feito um cultivo DAF com água destilada e 

BBM com água destilada (Tabela 1), ajustando o pH de todos os meios para 6,1±1, com o uso de 

HCl 1 mol L
-1

 e KOH 1 mol L
-1

. O meio BBM foi preparado conforme Andersen (2005). Os 

cultivos foram feitos em triplicatas. 

O desenvolvimento das culturas ocorreu em sala de cultivo, com temperatura de 24±1 ºC, 

aeração constante sob filtração de ar a 0,2 µm e iluminação artificial constante (4 lâmpadas LED 

Philips de 10 W e 6500k totalizando 250 µmol m
-2 

s
-1

). A irradiância foi medida com sensor PAR 

Apogee SQ-420. A determinação do crescimento celular foi feita através do método 

gravimétrico. 
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Tabela 1. Composição do meio DAF e BBM. 

Reagentes DAF (mg L
-1

) BBM (mg L
-1

) 

Na2EDTA.2H2O - 50 

H3BO3 - 11,42 

MoO3 - 0,00071 

CaCl2.2H2O - 25 

NaCl - 25 

K2HPO4 10 75 

KH2PO4 43 175 

KOH - 31 

Ca(NO3)2 17 - 

Co(NO3)2. 6H2O - 0,00049 

NaNO3 204 250 

CuSO4.5H2O 0,005 0,00157 

MgSO4.7H2O 75 75 

MnCl2.4H2O - 0,00144 

ZnSO4.7H2O 0,025 0,00882 

FeSO4.7H2O 5,82 4,98 

 

2.4 Produtividade em Biomassa 

A determinação da produtividade em biomassa foi feita através do método gravimétrico, 

aplicado no início da fase estacionária. Antes da filtragem, as membranas de fibra de vidro de 

0,45 µm foram acondicionadas em estufa Nova Técnica (NT512) a 50 ºC por 24 horas, e então 

conservada, por 15 minutos, em dessecador a vácuo com sílica para remover umidade e, em 

seguida, a membrana seca foi pesada usando balança analítica Tecnal. 

A filtração da biomassa foi feita em duplicata utilizando 10 mL da amostra de cada 

cultivo. Com auxílio de uma bomba a vácuo Fanem (089-CAL) e kit de filtração Nalgene, 10 mL 

de amostra de cada cultivo foi filtrado usando a membrana pré-pesada. As membranas com a 

biomassa foram mantidas em estufa nas mesmas condições descritas para o tratamento da 

membrana. A biomassa seca foi pesada e a massa de biomassa foi obtida de acordo com a 

diferença de peso entre a massa inicial (não filtrado) e final (filtrado) da membrana de fibra de 

vidro. As análises foram feitas em duplicatas. 
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As massas obtidas foram utilizadas para obter os valores de “Quantidade máxima de 

biomassa”, “Quantidade acumulada de biomassa” e a “Produtividade em biomassa”. A 

“Quantidade máxima de biomassa” corresponde a quantidade em massa de microalgas por 

unidade de volume (g L
-1

), sem subtrair o valor inicial de 0,1 g L
-1
. Por sua vez, a “Quantidade 

acumulada de biomassa” corresponde a quantidade em massa de microalgas por unidade de 

volume (g L
-1

), subtraindo o valor inicial de 0,1 g L
-1
. Finalmente, a “Produtividade diária em 

biomassa” corresponde a “Quantidade acumulada de biomassa” por dia (g L
-1

 d
-1

). 

 

2.5 Produção de biodiesel 

As biomassas para as análises de biodiesel e pigmentos foram retiradas por centrifugação 

no início da fase estacionária, sendo posteriormente secadas em estufa Nova Técnica (NT 512) à 

50ºC, por 24h. Pesou-se aproximadamente 100 mg de biomassa seca que foi transesterificada 

segundo método de Hartman e Lago (1973) adaptado para microescala (ANTONIOSI FILHO, 

1995), o qual efetua a conversão de ácidos graxos livres ou ligados em ésteres metílicos de ácidos 

graxos (FAME), correspondentes a biodiesel (MENEZES et al., 2013). As transesterificações das 

amostras foram feitas em triplicatas. 

 

2.6 Composição de ácidos graxos  

A composição de ácidos graxos na forma de ésteres metílicos foi feita via Cromatografia 

Gasosa de Alta Resolução utilizado um cromatógrafo a gás Agilent 7890, com detector FID e 

injetor split/splitless. A coluna capilar foi a DB-WAX (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm). O forno 

operou sob temperatura inicial de 70 ºC, sendo aquecido à 10 ºC min
-1 

até 240 ºC, e mantido nesta 

temperatura por 13 min. sendo novamente aquecido à 5 ºC min
-1

 até 250 ºC. O injetor foi mantido 

a temperatura de 350 ºC, com volume de injeção de 2 µL, no modo Split, sob razão de split de 

10:1. A temperatura do detector FID foi de 350ºC. Hidrogênio 5.0 foi utilizado como gás de 

arraste e nitrogênio 5.0 como gás auxiliar.  

Os FAME foram identificados pela comparação dos tempos de retenção com amostras 

com óleos de composição conhecida (tais como soja, crambe e amendoim), por análise de 

padrões de FAME GLC-36 (Nu-Chek Prep
®
) e por análises via Cromatografia Gasosa de Alta 

Resolução acoplada a Espectrometria de Massas (HRGC-MS), usando um Cromatógrafo a Gás 

modelo Shimadzu 17A acoplado a Espectrômetro de Massas QP-5050 Shimadzu, com interface a 
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280ºC. O hélio foi utilizado como gás de arraste a 38 cm s
-1

. As condições operacionais para 

forno, injetor e coluna capilar foram as mesmas utilizadas para HRGC-FID. Cada amostra foi 

injetada três vezes, tanto por HRGC-FID quanto por HRGC-MS. 

O cálculo do rendimento em ésteres metílicos de ácidos graxos das microalgas, 

correspondente a conversão à biodiesel, foi obtido a partir da normalização das áreas de FAME 

dos cromatogramas e seus porcentuais calculados em relação a somatória dos picos identificados 

como ésteres metílicos de ácidos graxos do óleo de soja, cujo valor foi adotado como 100% de 

FAME obtidos (SOARES et al., 2014). Para a avaliação da qualidade do biodiesel em termos de 

perfil de ácidos graxos e expectativa de propriedades tais como estabilidade oxidativa e ponto de 

entupimento de filtro a frio, utilizou-se como base a normativa EN 14214 (EUROPEAN UNION, 

2010), da União Europeia. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

As análises de elementos da água de lavagem do OGR, antes da adição do meio DAF, 

demonstrou a presença de elementos importantes para o metabolismo das microalgas (Figura 1) 

como, Ca, Mg, Mn, Na, P, S, Zn  (BARSANTI; GUALTIERI, 2006; CHAVAN et al., 2014; 

RADZUN et al., 2015). Portanto, nas concentrações demonstradas, esses elementos favorecem o 

crescimento das microalgas. 

 

Figura 1 – Elementos químicos da água de lavagem de OGR.  
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A análise de turbidez revelou que o cultivo DAF+OGR apresentou 11 NTU, enquanto os 

meios DAF e BBM apresentaram ambos 0,5 NTU. Essa análise indica que o meio DAF+OGR 

terá menos penetração de luz em relação aos outros meios, o que pode afetar o crescimento das 

microalgas (SFORZA et al., 2014), em estágios mais avançados do cultivo (fases log e 

estacionária). Porém, a análise de nitrato na água residual de OGR demonstrou concentração de 

3 mg L
-1 

desse indutor do crescimento, o que pode favorecer a produtividade em biomassa das 

microalgas. Somado à adição de nitrato do meio DAF, tal concentração inicial de nitrato atinge 

34,7 mg L
-1

 no meio DAF + OGR, sendo de 31,0 mg L
-1

 para os meios DAF e BBM (Figura 2). 

Na Figura 2 também estão representadas as curvas de crescimento para os diferentes 

cultivos. O tempo que as microalgas levaram para chegar à fase estacionária variou de 9 a 12 

dias, o que é similar ao observado para outras microalgas (BOGEN et al., 2013; OHSE et al., 

2008). É notável ainda, que o cultivo DAF+OGR entrou na fase estacionária antes dos outros 

meios, mesmo contendo ainda 4,3 mg L
-1

 de nitrato, enquanto os demais apresentavam cerca de 1 

mg L
-1

 de nitrato. Isso se justifica devido a turbidez inicial do meio de cultivo, a qual prejudicou 

a incidência de luz, afetando negativamente a produtividade em biomassa nesse cultivo quando 

comparado aos demais após o décimo dia de cultivo. 

 

Figura 2 - Curva de crescimento e consumo de nitrato de A. obliquus em diferentes meios de cultivo. As linhas 

contínuas representam as biomassas secas e as tracejadas as concentrações de nitrato. 
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Até o quinto dia de cultivo, a produtividade em biomassa dos três meios é bastante 

similar. Do quinto ao nono dia a produtividade do meio DAF é inferior aos demais, vindo a 

superar a do meio DAF+OGR apenas após o décimo dia de cultivo. Do primeiro ao sétimo dia de 

cultivo a produtividade em biomassa dos meios DAF+OGR e BBM é bastante similar, sendo que 

a produtividade em biomassa do meio DAF+OGR é menor após esse período, o que pode ser 

explicado como efeito da maior turbidez do meio, aliada a presença de biomassa, interferindo na 

incidência de luz no sistema. 

Dessa forma, optou-se por considerar a colheita de microalgas, para destinação à 

produção de biodiesel e outros coprodutos, no sétimo dia de cultivo, o qual se encontra na fase 

log e representa, em comparação com a produtividade do meio BBM, a máxima quantidade em 

produtividade em biomassa que se pode obter usando o meio DAF+OGR, tornando esse meio 

alternativo uma opção economicamente mais favorável que o meio convencional BBM. 

No sétimo dia de cultivo as concentrações de nitrato dos meios DAF, DAF+OGR e BBM 

foram de 7,2, 6,5 e 5,3 mg L
-1

, respectivamente. Esse resíduo de nitrato é contabilizado em um 

novo ciclo de cultivo, juntamente com a água separada a partir da biomassa coletada. Observa-se 

que o remanescente de nitrato no meio DAF+OGR (6,5 mg L
-1

) é superior ao remanescente no 

meio BBM (5,3 mg L
-1

), o que também é interessante do ponto de vista econômico. 

Assim, conforme apontado anteriormente, em sistemas de produção de microalgas, 

particularmente em raceway semicontínuo, a biomassa isolada para a produção de biodiesel e 

coprodutos é retirada geralmente no meio da fase log (LOURENÇO, 2006), no caso 7 dias, sendo 

colhido apenas 25% do volume total de água e, consequentemente, de biomassa (COONEY; 

YOUNG; PATE, 2011; LOURENÇO, 2006). Tal percentual volumétrico representa o volume 

que permite com que a reinserção de meio de cultivo no sistema após a colheita, permita com que 

a concentração de biomassa após diluição alcance a concentração referente ao sexto dia de 

cultivo. Dessa forma, espera-se com que no dia seguinte à reinserção de meio de cultivo, a 

concentração de biomassa seja novamente equivalente a do sétimo dia de cultivo, permitindo 

assim que a colheita seja feita diariamente, nessa forma cíclica resultando em maior produção de 

biomassa que outros sistemas (KHOO; LAM; LEE, 2016). 

A concentração final em base seca de A. obliquus no sétimo dia de cultivo foi em média 

de 0,800 g L
-1

 no meio DAF, 0,922 g L
-1

 no DAF+OGR e 0,919 g L
-1

 no BBM. Isso implica que, 

na retirada diária de 25% do volume de cultivo de A. obliquus, considerando um raceway de 3 
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milhões de litros (1 hectare ou 10.000 m
2
 com profundidade de 0,3 m), com 300 dias de cultivo 

ao ano, produz-se em média 600,0 kg ha
-1

 dia
-1

 ou 180,00 t ha
-1

 ano
-1

 ou no meio DAF, 

691,5 kg ha
-1

 dia
-1

 ou 207,45 t ha
-1

 ano
-1

 no DAF+OGR e 689,25 kg ha
-1

 dia
-1

 ou 206,78 t ha
-1

 

ano
-1

 no BBM (Tabela 2), o que implica que o meio de menor custo DAF+OGR é uma opção 

similar ao BBM para a produção de biomassa. 

 

Tabela 2. Produtividade e quantidade de terra e água para produzir biodiesel utilizando os cultivos de 

microalgas e a cultura de soja. 

Parâmetros DAF DAF+OGR BBM Soja 

Biomassa seca no dia da colheita (g L-1) 0,800 0,922 0,919  

Produtividade em biomassa diária (kg ha-1 dia-1) a 600,0 691,5 689,25  

Produtividade em biomassa anual (t ha-1 ano-1)a 180,00 207,45 206,78 
 

Teor de FAME (%) 14,2 12,1 15,9 18,0b 

Produtividade mássica de biodiesel (t ha-1 ano-1) 25,6 25,1 32,9 0,542b 

Produtividade volumétrica de biodiesel (103 L ha-1 ano-1) 28,4 27,9 36,6 0,602 

Produtividade em biodiesel superior a soja (número de vezes)  47 46 61  

Água requerida para produzir 1L de biodiesel (L) 665 677 517 9.400 

Uso de água em relação a soja (%) 7,1 7,2 5,5  

Uso de área em relação a soja (%) 2,1 2,2 1,6  

a. Considerando 1 ha com 3.000.000 L e 1 ano com 300 dias de operação. 
b. Fonte: Mata, Martins e Caetano (2010). 

 

Nos diferentes meios de cultivos a microalga A. obliquus apresentou os seguintes 

percentuais de conversão da biomassa em ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME): 14,2% no 

meio DAF, 12,1% no DAF+OGR e 15,9% no BBM. Nota-se que o meio mais nutritivo, o BBM, 

foi mais favorável para o acúmulo de lipídios. Pode-se tentar ampliar a acumulação de lipídios 

fazendo com que a reinserção de meio de cultivo seja feita acompanhada da diminuição da 

quantidade de nitrogênio no meio (ZHANG; HONG, 2014), desde que isso não afete 

negativamente a produção de biomassa. 

Assim, a produtividade mássica em biodiesel no meio DAF é de 25,6 t ha
-1 

ano
-1

, no 

DAF+OGR é de 25,1 t ha
-1 

ano
-1

 e no BBM é de 32,9 t ha
-1 

ano
-1

, enquanto a produtividade 

mássica em biodiesel do cultivo de soja é de 0,542 t ha
-1 

ano
-1

. Entretanto, para microalgas, a 

produtividade em biomassa para a microalga A. obliquus ainda encontra-se ligeiramente abaixo a 
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faixa de 30 a 121 t ha
-1 

ano
-1 

esperada para microalgas utilizadas para a produção desse 

biocombustível (CHISTI, 2012; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

Sabe-se que a densidade de biodiesel é de aproximadamente 0,9 kg L
-1

 e, portanto, a 

produtividade volumétrica de biodiesel de A. obliquus é em média de aproximadamente 28,4.10
3
 

L ha
-1

 ano
-1

 no meio DAF, 27,9.10
3
 L ha

-1
 ano

-1
 no DAF+OGR e 36,6.10

3
 L ha

-1
 ano

-1
 no BBM, 

sendo de 0,602.10
3
 L ha

-1
 ano

-1
 para a soja. Dessa forma a microalga A. obliquus pode produzir 

de 47 vezes mais biodiesel que a soja no meio DAF, 46 vezes no meio DAF+OGR e 61 vezes no 

meio BBM, corroborando com valores obtidos para outras microalgas (CHISTI, 2007; 

SATYANARAYANA; MARIANO; VARGAS, 2011). 

Com respeito ao custo para a produção de biodiesel, esse depende de diversos fatores, tais 

como o uso de água e área de cultivo, o custo dos componentes do meio de cultivo e de reagentes 

para a conversão em biodiesel, purificação do biodiesel, o custo para implementação, operação e 

manutenção do sistema de produção de biomassa e de biodiesel, bem como o custo para produção 

de biomassa seca ou úmida dependendo da rota de produção de biodiesel (CHEW et al., 2017; 

KANG et al., 2015; ZHANG et al., 2015). Nesse sentido, algumas medidas econômicas devem 

ser adotadas como o uso de meios de cultivo de baixo custo, tal como o DAF+OGR, a utilização 

de energia fotovoltaica ou eólica para a geração de energia elétrica para realização dos processos 

de produção e conversão da biomassa, bem como a economia com o uso de água.  

Assim, com relação ao consumo de água para a produção de biomassa microalgal, em 

sistemas de cultivo aberto as taxas médias de evaporação médias em ambientes de alta incidência 

solar como o Havaí (EUA) ou Goiânia, oscilam, respectivamente, de 4,8 L m
2
 dia

-1 
(COONEY; 

YOUNG; PATE, 2011) a 5,1 L m
2
 dia

-1
 (LOBATO, 2005). Portanto, em 1 hectare de cultivo se 

perde de água, por evaporação, no mínimo 48.000 L dia
-1

, equivalente a 14,4 milhões L ha
-1 

ano
-1

. 

Para a produção de 10 milhões de litros de biodiesel de microalga por ano ou 33.333 litros por 

dia, necessita-se de 352,0 ha para cultivo em meio DAF em um total de 1,05 bilhões de litros de 

água (volume equivalente a 420 piscinas olímpicas de 2,5 milhão de litros de água cada); 358,4 

ha para meio DAF+OGR em um total de 1,07 bilhões de litros de água (430 piscinas olímpicas) e 

273,4 ha para o meio BBM em um total de 0,82 bilhões de litros de água (328 piscinas 

olímpicas). 

Com isso, o consumo de água diário relacionado a evaporação é de 16,89 milhões de 

litros para o cultivo feito em meio DAF, 17,20 milhões de litros para DAF+OGR e de 13,12 
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milhões de litros para BBM. Para a colheita de 25% da biomassa coleta-se 263,98 milhões de 

litros no meio DAF, 268,81 milhões no DAF+OGR e 205,08 milhões no BBM. Do total da água 

coletada, cerca de 98% retorna ao sistema, de forma que 2% do volume coletado se perde no 

processo de isolamento da biomassa microalgal a partir do meio de cultivo (COONEY; YOUNG; 

PATE, 2011). Isso representa uma perda de cerca de 5,28 milhões de litros de água para o meio 

DAF, 5,38 milhões de litros de água para o meio DAF+OGR e 4,10 milhões de litros de água 

para o meio BBM. 

Assim considerando as perdas por evaporação e por isolamento da biomassa de 

microalgas a partir da água de colheita, tem-se uma perda de cerca de 22,17 milhões de litros de 

água para o meio DAF, 22,58 milhões de litros de água para o meio DAF+OGR e 17,23 milhões 

de litros de água para o meio BBM. Considerando que o valor médio do litro da água no Brasil 

para grandes consumos é de R$ 0,0075, o custo diário somente referente a necessidade de 

reposição de água nos raceways é de R$ 166,31 mil no meio DAF e R$ 169,35 mil no BBM. 

Como o meio DAF+OGR é elaborado com água residual o custo com água é dividido com as 

operações de produção de biodiesel. 

Dessa forma, para produzir um litro de biodiesel de microalgas se gasta 665 L de água 

para o meio DAF, 677 L para meio DAF+OGR e 517 L para BBM. Com relação ao consumo de 

água para produzir biodiesel de soja, na produção de 1 kg de semente de soja gasta-se 1.880 litros 

de água (FRANZESE et al., 2013). Como a soja gera 18% de FAME, a produtividade de FAME é 

de 0,18 kg ou 0,2 L, considerando a densidade de biodiesel igual 0,9 kg L
-1

. Assim, para cada 

litro de biodiesel gasta-se 9.400 L de água. Dessa forma a produção de biodiesel da microalga A. 

obliquus demanda 7,1% para o meio DAF, 7,2% para o meio DAF+OGR e 5,5% para o meio 

BBM, dos 9.400 L utilizados para produzir biodiesel de soja. 

Neste sentido, de forma a diminuir ainda mais o consumo de água para a produção de 

biodiesel de microalgas, é necessário reduzir as perdas, principalmente por evaporação, o que 

teoricamente pode ser feito com o uso de coberturas plásticas transparentes sobre os raceways, de 

forma a diminuir a ação dos ventos, impactando pouco na incidência de luz. Isso deverá tornar as 

perdas com evaporação de água, na melhor das situações, similares às obtidas em 

fotobiorreatores, as quais são de 0,5 L m
-2

 dia
-1

 (SLADE; BAUEN, 2013). 

O uso de plástico transparente em cobertura a raceways também deverá aumentar a 

temperatura da água do sistema (BUX, 2013), o que justifica a opção de escolha de uma 
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microalga isolada em águas termais para a produção de biodiesel. É importante observar que tal 

cobertura plástica também minimizará a contaminação das águas do sistema raceway com outros 

microrganismos que possam inibir ou impedir o crescimento da microalga escolhida para a 

produção de biodiesel e outros coprodutos. Isso corresponde a um sistema intermediário entre um 

raceway aberto e um fotobiorreator, sem as desvantagens do alto custo e das dificuldades de 

manutenção desse último.  

O valor gasto com nutrientes foi baseado em levantamento de preços feito em sites 

internacionais para reagentes de grau técnico (www.molbase.com e www.alibaba.com), 

considerando a compra de no mínimo uma tonelada de cada reagente utilizado. No momento de 

tal levantamento de custos, U$ 1,00 era equivalente a R$ 3,11 (cotação em 02/03/2017). Assim, 

considerando somente os custos com ingredientes para o meio de cultivo, o valor do meio DAF é 

de R$ 0,46 m
3 

e do BBM é de R$ 1,61 m
3
, ou seja, o custo do meio DAF é equivalente a 28,5% 

do custo do meio BBM. É importante destacar que a estimativa mostrou que a produtividade de 

biomassa entre os meios DAF+OGR e BBM são semelhantes (Tabela 2). 

Com respeito ao uso de área para produção de 33.333 litros de biodiesel ao dia, a soja 

demanda 16.605 ha de área agricultável. Por sua, A. obliquus necessita de 2,1%, 2,2% e 1,6% da 

área equivalente a soja para produção de mesma quantidade de biodiesel, respectivamente para 

DAF, DAF+OGR e BBM. Além disso, a área destinada à produção de microalgas não necessita 

preencher muitas das adequações necessárias para cultivos agrícolas, sendo possível inclusive a 

utilização de áreas degradadas (TRENTACOSTE; MARTINEZ; ZENK, 2015). 

Em relação ao perfil do biodiesel (Tabela 3), A. obliquus produziu ácidos graxos que 

variaram de C14:0 a C22:0, sendo C16:0 e C18:1 os majoritários, tal como observado em outros 

trabalhos (MENEZES et al., 2013; SOARES et al., 2014). 

Os teores totais de ácidos graxos saturados (SF) foram inferiores aos de ácidos graxos 

insaturados (UFA), o que é comum em microalgas, tal como evidenciado por Soares et al. 

(2014) em Chlorella sp. a qual apresentou 23,5% de SFA e 74,8% de UFA; já Sahu et al. (2013) 

registraram 25,2% e 23,7 % de SFA e 74,8 e 76,3% de UFA em Botryococcus sp. e 

Chlorococcum sp., respectivamente.  

Ainda com relação aos teores de ácidos graxos insaturados, os monoinsaturados foram os 

majoritários, seguidos dos tri-insaturados, dos di-insaturados e dos poli-insaturados. Do ponto de 

vista estatístico, através da aplicação do Teste t, observou-se que foram significantes as 

http://www.molbase.com/
http://www.alibaba.com/


98 

 

 

 

diferenças obtidas para 16 teores de ácidos graxos dos 21 comparados entre si (Tabela 3), 

entretanto, em geral, não houve diferença significativa entre os diferentes meios de cultivo 

(p>0.9; α=0,05).  

 

Tabela 3. Perfil de ácidos graxos de A. obliquus cultivada em diferentes meios nutritivos. 

Ácido graxo 
Teor em função do Meio de Cultivo (%) Resultado para a  

Análise Estatística DAF+OGR DAF BBM 

C14:0 0,5±0,0 0,3±0,1 0,3±0,0 a,b 

C15:1cis9 0,5±0,0 0,1±0,0 0,0±0,0 a,b 

C16:0 30,8±0,1 27,7±0,2 27,1±0,2 a,b 

C16:1cis5 3,2±0,0 2,0±0,0 2,1±0,1 c 

C16:1 cis7 0,4±0,0 0,3±0,0 0,2±0,0 a,b,c 

C16:1 cis9 0,5±0,0 0,4±0,0 0,3±0,0 b 

C16:2 cis7,10 1,1±0,0 1,3±0,0 1,4±0,0 b,c 

C17:0 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0  

C16:3 cis7,10,13 2,3±0,0 1,3±0,0 1,3±0,0 a,b 

C16:4 cis4,7,10,13 2,6±0,0 2,8±0,0 2,9±0,1  

C18:0 3,2±0,0 2,9±0,0 3,3±0,0 a,b,c 

C18:1 cis9 30,0±0,1 35,0±0,1 35,8±0,0 a,b,c 

C18:1 cis11 2,1±0,0 0,9±0,0 0,8±0,0 a,b,c 

C18:2 cis9,12 6,4±0,1 10,4±0,0 10,8±0,2 a,b,c 

C18:2 cis12,15 0,3±0,0 0,2±0,0 0,2±0,0  

C18:3 cis9,12,15 12,9±0,0 11,6±0,1 11,1±0,2 a,b,c 

C18:4 cis 6,9,12,15 1,6±0,0 1,6±0,0 1,2±0,0 b,c 

C20:0 0,2±0,0 0,1±0,0 0,1±0,0  

C20:1 cis9 0,2±0,0 0,1±0,0 0,0±0,0 a 

C20:2 cis11.14 0,3±0,3 0,2±0,0 0,3±0,0  

C22:0 0,8±0,0 0,7±0,0 0,7±0,0 a,b 

ΣSFA 35,6±0,1 31,8±0,3 31,6±0,3  

ΣUFA 64,4±0,1 68,2±0,1 68,4±0,1  

ΣMUFA 36,9±0,1 38,8±0,3 39,2±0,4  

ΣDUFA 8,1±0,4 12,1±0,1 12,7±0,2  

ΣTUFA 15,2±0,0 12,9±0,1 12,4±0,3  

ΣPUFA 4,2±0,0 4,4±0,1 4,1±0,1  

   

 a = diferença significativa entre os teores do ácido graxo obtido nos meios OGR e DAF 

 b = diferença significativa entre os teores do ácido graxo obtido nos meios OGR e BBM 

 c = diferença significativa entre os teores do ácido graxo obtido nos meios DAF e BBM 
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Especificamente com relação aos ácidos graxos insaturados, esses afetam a estabilidade 

oxidativa do biodiesel (KNOTHE, 2005) e, dessa forma, a União Europeia estabeleceu através da 

normativa EN 14214 (EUROPEAN UNION, 2010) que o biodiesel destinado a automóveis 

deverá ter até 12% de FAME tri-insaturados (TUFA) e até 1% de FAME poli-insaturados 

(PUFA). Assim, as microalgas cultivadas nos meios DAF+OGR, DAF e BBM apresentaram 

respectivamente 15,2%, 12,9% e 12,4% de TUFA e 4,2%, 4,4% e 4,1% de PUFA (Tabela 2), 

correspondendo a valores acima do estabelecido pela normativa. Dessa forma, antioxidantes ou 

fontes de ácidos graxos saturados devem ser adicionadas para adequar o perfil exigido, e como A. 

obliquus apresentou praticamente apenas 3% a mais de TUFA e PUFA, poucas quantidades de 

ácidos graxos saturados deverão ser adicionadas para adequar tal perfil à normativa, o que a torna 

tão promissora quanto as principais microalgas indicadas para produção de biodiesel, tal como 

Choricystis minor var. minor que possui 10,3 a 11,7% de TUFA e 2,3 a 2,5% de PUFA 

(MENEZES et al., 2016).  

 

4. Conclusões 

  

De acordo com a estimativa, a produtividades de biomassas dos meios DAF+OGR e BBM 

foram semelhantes, além disso, o custo do meio DAF equivale a 28% do custo do meio BBM, ou 

seja, houve economia para produzir quantidades similares de biomassa. A. obliquus apresentou 

teor de FAME abaixo de 20% porém a produtividade de biodiesel foi de 46 a 61 vezes superior 

ao da soja.  A estimativa demonstrou também que para produzir mesma quantidade de biodiesel 

A. obliquus necessita de 5,5% a 7,2% de água e 1,6% a 2,2% da área usada pela principal 

matéria-prima graxa destinada para produção de biodiesel, a soja. Com respeito aos teores de 

ácidos graxos, os teores de ácidos tri-insaturados e poli-insaturados, ligeiramente maiores que os 

normatizados, exigirão com que o biodiesel obtido a partir de A. obliquus receba os mesmos 

procedimentos utilizados atualmente para o biodiesel de soja, ou seja, a adição de antioxidantes 

ou a mistura com biodiesel com maiores concentração de ácidos graxos saturados. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Nesse trabalho foram apresentadas as principais vantagens do uso de microalgas 

dulcícolas, coletadas em ambientes extremófilos, como matérias-primas graxas para a produção 

de biodiesel e luteína. 

 Dessa forma, as microalgas isoladas de diferentes ambientes extremófilos 

proporcionaram rendimento em ésteres metílicos de ácidos graxos na faixa de 9,6 a 21,3%, sendo 

Desmodesmus communis com maior destaque na produtividade de biomassa e lipídios. Esta 

microalga também apresentou perfil de ácidos graxos adequados para esse biocombustível, além 

de produzir, via transesterificação direta da biomassa seca, até 21 vezes mais biodiesel que a 

semente de soja por hectare ao ano. 

Adicionalmente, demonstrou-se que para produzir 10 milhões de biodiesel ao ano, a 

microalga com maior produtividade (D. communis) consumiria 4,8% da área e 2,4% da água que 

a soja demandaria. Assim, foi possível observar que as microalgas cultivadas em meio sem 

nenhum melhoramento de produtividade de biomassa ou lipídica possuem potencial de produção 

de biodiesel maior que a semente de soja, porém essas características devem ser melhoradas para 

que o preço do produto final fique cada vez menor. Além disso, tal microalga demonstrou ser 

uma fonte de luteína mais rica que a convencionalmente usada para a obtenção desse pigmento. 

Demonstrou-se que uma alternativa para diminuir o custo do produto final é utilizar um 

meio aquoso residual que fornecesse condições de crescimento para as microalgas ou quantificar 

os nutrientes usados de forma a utilizar apenas o essencial para produção de biomassa. Essa ideia 

foi colocada em prática com a microalga Acutodesmus obliquus que foi cultivada a partir de um 

resíduo gerado da lavagem com água do óleo de fritura residual destinado a produção de 

biodiesel. Nesse resíduo foram adicionados alguns nutrientes mínimos e outro cultivo com meio 

mais nutritivo foi feito (BBM) para fins comparativos. Dessa forma, a microalga A. obliquus 

demonstrou proporcionar produtividade em biomassa na fase de coleta de biomassa (fase log) 

semelhante entre os meios cultivados, gerando produtividade em biodiesel 46 a 61 vezes superior 

ao da soja, com uso de 5,5% a 7,2% de água e 1,6% a 2,2% da área usada no o cultivo de soja 

para produção da mesma quantidade de biodiesel. O meio DAF+OGR foi o de menor custo entre 

os avaliados, sendo que o custo do DAF é equivalente a 28,5% do custo do meio BBM. Os teores 
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de TUFA e PUFA dessa microalga foram ligeiramente maiores que os normatizados, exigindo 

que, assim como efetuado para oleaginosas convencionais, que o biodiesel obtido a partir de A. 

obliquus receba os mesmos procedimentos utilizados atualmente para o biodiesel de soja. 

Assim, demonstrou-se que é possível utilizar microalgas dulcícolas de ambientes 

extremófilos para a produção de biodiesel e luteína, bem como efetuar o crescimento de 

microalgas em meios alternativos de menor custo e complexidade, visando diminuir os custos de 

produção de biomassa e, consequentemente, viabilizar a produção de biodiesel e coprodutos a 

partir de microalgas.  
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APÊNDICE A – Área de coleta das microalgas 

  

Lagoa Quente: isolou-se a microalga Acutodesmus 

obliquus. 

Rio Quente: isolou-se as microalgas Eutretamorus 

planctonicus e Netrium digitus 

 

 

 

  

Piscicultura: isolou-se as microalgas Desmodesmus 

communis e Pandorina morum 

Lago Azul: isolou-se a microalga Tetraedron minimum 

 

Fonte: próprio autor. 
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APÊNDICE B – Microalgas isoladas e cultivadas em laboratório 

 

  
Tetraedron minimum Pandorina morum 

 

  
Desmodesmus communis Netrium digitus 

 

  
Eutetramorus planctonicus Acutodesmus obliquus 

 

Fonte: próprio autor.  
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APÊNDICE C – produção de biodiesel de microalgas através da transesterificação direta. 

 

 
Fonte: próprio autor. 


