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RESUMO 

 

As microalgas, ricas em lipídios, carboidratos e outros bioprodutos, têm sido 

consideradas como uma promissora fonte de matéria-prima graxa para a produção de 

biodiesel. Apesar do grande potencial e das vantagens normalmente apontadas para 

seu uso, ainda existem entraves científicos e tecnológicos que inviabilizam a produção 

de biodiesel de microalgas em larga escala. Desta forma, essa pesquisa teve como 

objetivo elaborar estudos técnico-científicos inovadores que possam contribuir para 

avaliar a viabilidade do uso das microalgas dulcícolas como fonte de matéria-prima 

graxa para a produção de biodiesel. Os trabalhos realizados permitiram avaliar a 

produção de biodiesel a partir da biomassa microalgal desde a seleção de cepas até a 

produção e análise da qualidade do biodiesel, e dessa forma possibilitou levantar 

parâmetros importantes sobre o cultivo e a produção do biodiesel de microalgas. Nesse 

trabalho de tese foi identificada uma microalga dulcícola com potencial para a produção 

de biodiesel - Choricystis minor var. minor – a qual apresentou teores e perfis de ácidos 

graxos adequados para a produção desse biocombustível, fornecendo 115% mais 

biodiesel que a semente de soja, via transesterificação direta da biomassa. Nos 

estudos sobre meios de cultivos observou-se que o meio WC é o melhor para a 

produção de biodiesel, em comparação ao meio BBM, sendo este último o mais 

adequado para a produção de pigmentos, tais como carotenoides e clorofila. A 

produção em escala piloto da microalga C. minor e a conversão da biomassa 

microalgal em biodiesel permitiu concluir que esta microalga apresentou produtividade 

volumétrica cerca de 11 vezes superior à soja, com a produção estimada em 6 

toneladas de biodiesel por hectare ao ano. Alguns poucos ajustes são necessários para 

que todos os parâmetros de qualidade do biodiesel produzido possam alcançar a 

especificação adotada pela ANP. Dessa forma, conclui-se que a produção de biodiesel 

utilizando microalgas pode vir a ser uma realidade em grande escala.  

 

Palavras-chave: microalgas, biodiesel, ácidos graxos, Choricystis minor var. minor, 

pigmentos. 



 

 

viii 

 

ABSTRACT 

 

The microalgae biomass, mainly rich in lipids, carbohydrates and other compounds 

groups, has been considered as a promising raw material for biodiesel production. 

Despite the potential and advantages, there are technological barriers that prevent 

microalgae biodiesel production on a large scale. This research aimed to develop 

innovative technical and scientific studies to assess the feasibility of using freshwater 

microalgae as a raw material source for biodiesel production. This study allowed 

evaluating the biodiesel production from microalgae biomass, from the selection of 

strains, the production and biodiesel quality analysis, and thus enabling to raise 

important parameters on the cultivation and production of microalgae biodiesel. This 

research identified a freshwater microalga with potential for biodiesel production - 

Choricystis minor var. minor - which has content and fatty acid profile suitable for biofuel 

production, providing more biodiesel (115%) than soybean, by biomass direct 

transesterification. In studies of culture medium, was observed that the WC medium is 

the best for biodiesel production. The BBM medium is most suitable for pigments 

production, such as chlorophyll and carotenoids. Scale pilot production of Choricystis 

and microalgal biomass conversion into biodiesel showed that this microalgae presents 

volumetric productivity about 11 times greater than soybeans, with production estimated 

at 6 tonnes of biodiesel per hectare per year. A few adjustments are required for 

produced biodiesel quality parameters can achieve the specification adopted by the 

ANP. Thus, can be concluded that the biodiesel production using microalgae can 

become a reality on a large scale. 

 

Keywords: microalgae, biodiesel, fatty acids, Choricystis minor var. minor, pigments. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O grande desafio atual da humanidade é desenvolver a capacidade de 

gerar alimentos e energia necessários para o consumo, de forma sustentável. 

O crescente uso da biomassa, em substituição aos vetores energéticos 

baseados em combustíveis fósseis, é resultado de uma mudança no 

paradigma energético voltado para ações que busquem um melhor equilíbrio 

de nossas relações com o meio ambiente. Os países, principalmente os mais 

desenvolvidos e industrializados, terão necessariamente de desenvolver ações 

que diminuam, em ritmo crescente, a utilização do petróleo, gás natural e 

carvão mineral, na busca de frear o aumento da concentração de dióxido de 

carbono (CO2) na atmosfera, de forma a atender as políticas mundiais de 

redução das emissões dos Gases do Efeito Estufa (GEE) (SORANSO, 2008; 

GABAS et al., 2013). 

O Brasil é considerado exemplo mundial na utilização de combustíveis 

renováveis em substituição às fontes fósseis de energia. Segundo dados 

publicados pela Empresa de Pesquisa Energética, quase metade da energia 

consumida no Brasil é gerada por fontes renováveis (42,4%), o que é 

significativamente superior à média mundial (13,2%) (EPE, 2013). 

No âmbito das energias renováveis, merece destaque o aumento 

significativo do uso da biomassa para a produção e uso de biocombustíveis em 

diversos países. Dados publicados pela Agência Internacional de Energia (IEA 

- International Energy Agency) indicam que a oferta de biocombustíveis no 

mundo triplicará até 2035, atingindo valor equivalente a 232,1 bilhões de litros 

por ano, sustentados por subsídios de 1,4 bilhão de dólares (MME, 2011). 

O Brasil é protagonista mundial na produção e uso de biocombustíveis 

líquidos, com destaque para o etanol e o biodiesel. O biodiesel é um 

combustível renovável composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de 

cadeia longa, produzido principalmente a partir da transesterificação e/ou 

esterificação de lipídeos - tais como mono-, di- e triacilglicerídeos - de óleos e 

gorduras de origem vegetal ou animal (BRASIL, 2014). Incentivado pelas Leis 

nº 11.097 (13/01/2005) e 13.033 (24/09/2014), bem como pelo Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), a atual produção brasileira 

situa-se em 3,4 bilhões de litros anuais, e passará a ser de 4,2 bilhões em 

http://www.iea.org/
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2015, destinados ao atendimento, exclusivamente, da volumétrica adição 

obrigatória de 7% no diesel mineral, o que é chamado de mistura B7 (MME, 

2014; ANP, 2015). 

O avanço do uso do biodiesel na matriz energética tem ocorrido 

rapidamente, a ponto de, desde 2013, seu preço ser competitivo com o do óleo 

diesel fóssil. Contudo, a insuficiente oferta de matéria-prima graxa, aliado ao 

seu alto custo de produção, que corresponde a 72% de todo o valor da cadeia 

gerada por este combustível (FGV, 2010), são os principais entraves para 

aumentar a competitividade desse biocombustível no Brasil. 

Devido ao fato do Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de 

soja, essa é a principal fonte de matéria-prima graxa utilizada na produção 

nacional de biodiesel, com participação aproximada de 80% do total ofertado 

(ANP, 2015). Contudo, a soja apresenta baixo teor de óleo no grão e baixa 

produtividade por hectare, além de ser uma commodity agrícola (GOUVEIA et 

al., 2008). Essas características indicam que o aumento da produção de 

biodiesel, tendo como matéria-prima base essa oleaginosa, pode acarretar 

sérios danos econômicos e ambientais, especialmente se sua produção em 

larga escala for acompanhada de um aumento da área cultivada, ocasionando 

novos desmatamentos e perda de biodiversidade (SUAREZ et al., 2009). 

Nesse sentido, é essencial pesquisar fontes de matérias-primas graxas 

alternativas para a produção de biodiesel e, nesse contexto, destaca-se o 

potencial das microalgas. Apesar das diferenças estruturais e morfológicas, as 

microalgas possuem características fisiológicas similares e apresentam um 

metabolismo análogo às plantas, bem como são ricas em lipídeos, os quais 

podem ser convertidos em ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME – 

abreviação do inglês para Fatty Acid Methyl Esters) para produção de biodiesel 

(ABALDE et al., 2005; HALIM et al., 2012). 

Vários autores (DERNER et al., 2006; CHISTI, 2007; GOUVEIA et al., 

2008; LI et al., 2008; FRANCO et al., 2013) relatam diferentes fatores que 

tornam as microalgas particularmente atraentes para a produção de biodiesel, 

destacam-se: 

i. As microalgas são mais eficientes na conversão de luz que as 

plantas terrestres; 
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ii. O ciclo de vida das microalgas é rápido, levando apenas alguns 

dias; 

iii. As microalgas podem ter até 50% do seu peso na forma de óleo; 

iv. A composição dos óleos extraídos de algumas microalgas é 

semelhante àqueles extraídos de algumas plantas terrestres; 

v. O CO2 para alimentar as microalgas pode vir de um processo 

poluidor, o que proporciona a redução da emissão de gás 

carbônico na atmosfera; 

vi. O cultivo das microalgas em meio líquido permite um melhor 

acesso à água, CO2 e minerais, o que é refletido num melhor 

desenvolvimento quando comparado com plantas terrestres; 

vii. Regiões tropicais com grande incidência de raios solares e 

poucas variações de temperatura entre o dia e a noite – como é o 

caso de boa parte do território nacional – são ideais para o cultivo 

de microalgas a céu aberto; e 

viii. O cultivo de microalgas pode ser feito em solos sem aptidão 

agrícola e, portanto, sem competição com a produção de 

alimentos. 

Um dos mais importantes apelos para a produção de biodiesel a partir 

de microalgas é que este tipo de cultivo não irá deslocar as tradicionais áreas 

de cultivo voltadas para a alimentação humana – uma das principais críticas 

dos que se opõem à produção de biodiesel a partir de plantas oleaginosas (Li 

et al., 2008). Além disso, parece ser possível extrair mais óleo de microalgas 

do que qualquer outra matéria-prima de origem vegetal usada na produção de 

biodiesel.  

Apesar do grande potencial de utilização e das vantagens de seu uso, 

ainda existem entraves tecnológicos que inviabilizam a produção de biodiesel 

de microalgas em larga escala.  

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi elaborar estudos técnico-

científicos inovadores que possam contribuir para avaliar a viabilidade do uso 

das microalgas dulcícolas como fonte de matéria-prima graxa para a produção 

de biodiesel. 

Para atingir o objetivo este trabalho contou com o apoio fundamental de 

diferentes grupos de pesquisa e universidades federais que possuem 
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experiência e infraestrutura adequada para a realização dessas pesquisas, 

dentre os quais, destacam-se: (i) a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) – no apoio a identificação e isolamento de táxons de microalgas 

dulcícolas, bem como no fornecimento de cepas já pertencentes a coleção de 

culturas de microalgas de água doce da universidade; (ii) do Laboratório de 

Métodos de Extração e Separação da Universidade Federal de Goiás 

(LAMES/UFG)  - onde foi avaliado o potencial das espécies em relação ao 

rendimento e composição de FAME, bem como a análise da qualidade do 

biodiesel e de outros coprodutos de interesse; (iii) o Laboratório de Cultivo de 

Algas da Universidade Federal de Santa Catarina (LCA/UFSC) – onde foram 

realizados os experimentos de cultivos e a produção em escala piloto de 

biomassa para a produção de biodiesel; (iv) da Universidade Federal do Rio 

Janeiro por meio do Laboratório de Tecnologias Verdes (GREENTEC/UFRJ) – 

na produção do biodiesel.   

  



 

 

5 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi elaborar estudos técnico-científicos 

inovadores que possam contribuir para avaliar a viabilidade do uso da 

biomassa de microalgas dulcícolas como fonte alternativa de matéria-prima 

graxa para a cadeia de produção e uso de biodiesel. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

Para alcançar os objetivos propostos, buscou-se selecionar espécies de 

microalgas que apresentassem potencial para a produção de biodiesel, bem 

como avaliar os melhores meios de cultivo e as estratégias de manipulação 

desses meios, visando ampliar a produção de biomassa e ácidos graxos. Além 

disso, buscou-se ainda agregar valor à cadeia produtiva de biodiesel pela 

avaliação do potencial de produção de pigmentos, que possui alto valor 

comercial. Por fim, efetuou-se a produção de microalgas em escala piloto e a 

conversão da biomassa microalgal em biodiesel, sendo este avaliado com 

respeito a sua qualidade. Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

1) Realizar levantamento bibliográfico sobre a cadeia de produção e 

uso de biodiesel, com enfoque na aquicultura e uso de microalgas 

como matéria-prima graxa;  

2) Determinar a adequabilidade de espécies de microalgas dulcícolas 

como matéria-prima graxa para a produção de biodiesel por meio do 

estudo do rendimento e composição de ésteres metílicos de ácidos 

graxos (FAME) através da transesterificação direta da biomassa 

microalgal; 

3) Determinar o rendimento e o perfil de ácidos graxos da microalga 

Choricystis minor var. minor de acordo com duas estratégias de 

dosagens de nutrientes e de distintos estágios de desenvolvimento 

do cultivo da microalga;  
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4) Determinar a composição de ácidos graxos da microalga Choricystis 

minor var. minor em função de diferentes meios de cultivo; 

5) Determinar a composição de pigmentos da microalga Choricystis 

minor var. minor em função de diferentes meios de cultivo; 

6) Cultivar em escala piloto a microalga dulcícola Choricystis minor var. 

minor;  

7) Produzir biodiesel a partir da biomassa úmida da microalga dulcícola 

Choricystis minor var. minor; e 

8) Avaliar a qualidade do biodiesel produzido a partir da biomassa 

úmida da microalga dulcícola Choricystis minor var. minor. 
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3. ESTRUTURA DA TESE 

 

 A tese encontra-se subdividida em 6 (seis) capítulos, sendo o primeiro 

referente a uma revisão bibliográfica sobre a temática, e os demais 

apresentando, em cada um deles, os artigos desenvolvidos neste trabalho, 

conforme a seguir: 

 

 Capítulo 1 – “Revisão Bibliográfica: Biodiesel e Microalgas” – apresenta 

uma revisão de literatura sobre a cadeia de produção e uso de biodiesel, 

bem como sobre a aquicultura e uso de microalgas para a produção 

desse biocombustível; 

 
 Capítulo 2 – “Avaliação da potencialidade de microalgas dulcícolas como 

fonte de matéria-prima graxa para a produção de biodiesel” (Publicado na 

Revista Química Nova, Vol. 36, No. 1, 10-15, 2013 - Recebido em 

8/12/11; aceito em 9/8/12; publicado na web em 28/11/12); 

 
 Capítulo 3 – Avaliação da composição de ácidos graxos da microalga 

Choricystis minor var. minor de acordo com duas estratégias de dosagens 

de nutrientes (Evaluation of fatty acid composition of the microalgae 

Choricystis minor var. minor according to two different nutrient feeding 

strategies). Submetido ao Journal of Renewable and Sustainable Energy 

em 21 setembro de 2014 (Manuscript RE – 141550); Artigo aceito, com 

correções (revisão enviada em 19/02/2015); 

 
 Capítulo 4 – referente aos objetivos específicos 3 e 4 - “Determinar a 

composição de ácidos graxos e de pigmentos da microalga Choricystis 

minor var. minor em função de diferentes meios de cultivo”. O artigo será 

submetido a revista Bioresource Technology.  

 

 Capítulo 5 – referente aos objetivos específicos 5, 6 e 7 - “Cultivar em 

larga escala a microalga dulcícola Choricystis minor var. minor, produzir 

biodiesel a partir da biomassa úmida e avaliar a qualidade”. 
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Os capítulos foram elaborados de forma avaliar aspectos técnicos da 

aquicultura e uso das microalgas para a produção de biodiesel, desde a etapa 

de seleção de cepas até a fase de produção e análise da qualidade desse 

biocombustível (Figura 1). 

 

Figura 1 – Macroetapas de produção de biodiesel a partir de microalgas. 

 

 

É importante salientar que os capítulos elaborados em forma de artigo 

científico submetidos até a data da defesa desta tese foram elaborados 

seguindo as normas exigidas pelas revistas a que foram submetidos (número 

máximo de páginas; figuras, tabelas etc.). Contudo, as normas de 

apresentação das citações e referências foram alteradas para o formato da 

ABNT de forma a padronizar a apresentação desta tese. Os artigos 

aprovados/enviados na língua inglesa foram apresentados em português. 

Por fim, estão listados, abaixo, os trabalhos publicados em revistas 

técnico-científicas indexadas e anais de eventos técnico-científicos que tiveram 

a autoria ou a co-autoria do autor desta tese, e que de certa forma contribuíram 

com o desenvolvimento do presente trabalho. Os trabalhos foram: 

 

 

1 - SELEÇÃO

Identificação dos 
melhores taxas

2 -CULTIVO

Sistema aberto -
"raceway" ou 

tanques abertos 

3 - SEPARAÇÃO DA 
BIOMASSA

Centrífuga 
específica para 

algas

4 - PRODUÇÃO DO 
BIODIESEL

Processo de 
esterificação e/ou 
transesterificação

5 - ANÁLISE DA 
QUALIDADE

Padrões 
estabelecidos pela 

ANP



 

 

9 

 

1. MENEZES, R.S.; SOARES, A.T.; LELES, M.I.G.; MELO FRANCO, 
P.I.B.;  VIEIRA, A. A. H. ; ANTONIOSI FILHO, N. R. Avaliação da 
potencialidade de microalgas dulcícolas como fonte de matéria-prima graxa 
para a produção de biodiesel. Química Nova (Impresso), v. 36, p. 10-15, 
2013. 
 

2. FRANCO, A.L.C.; LOBO, I.P.; CRUZ, R.S.; TEIXEIRA, C.M.L.L.; ALMEIDA 
NETO, J.A.; MENEZES, R.S. Biodiesel de microalgas: avanços e desafios. 
Química Nova (Impresso), v. 36, p. 437-448, 2013. 
 

3. MENEZES, R.S.; SOARES, A. T.; LOPES, R. G.; COSTA, D. C.; DERNER, 
R. B.; ANTONIOSI FILHO, N. R. Avaliação do perfil e do teor de ácidos 
graxos da microalga Choricystis minor var. minor, em função de diferentes 
condições de cultivo. In: Anais do II Simpósio Brasileiro do Potencial 
Energético das Microalgas, Natal, 2012. 
 

4. MENEZES, R. S.; SOARES, A.T.; LELES, M. I. G.; SANT´ANNA, C. 
L.; VIEIRA, A. A. H.; ANTONIOSI FILHO, N.R. Estudo da Potencialidade de 
Microalgas Dulcícolas como Fonte de Matéria-Prima Graxa para a 
Produção de Biodiesel. In: Anais do 5º Congresso da Rede Brasileira de 
Tecnologia de Biodiesel e 8º Congresso de Plantas Oleaginosas, Óleos, 
Gorduras e Biodiesel. Salvador. UFLA, v. 2, p. 769-770, 2012. 
 

5. MENEZES, R.S.; SOARES, A.T.; LOPES, R.G.; DERNER, R.B.; 
ANTONIOSI FILHO, N.R. Avaliação da composição de ácidos graxos e de 
pigmentos da microalga Choricystis minor var. minor em função de 
diferentes meios de cultivo. In: Anais do II Simpósio de Bioenergia e 
Biocombustíveis do Mercosul, Foz do Iguaçu/Paraná. Paraná: Unioeste, 
2014. 
 

6. SOARES, A.T.; SILVA, B. F.; COSTA, D. C.; MENEZES, R. S.; DERNER, 
R.B.; ANTONIOSI FILHO, N. R. Avaliação do tipo de sistema e tempo de 
extração na biomassa de microalgas. In: Anais do 5º Congresso da Rede 
Brasileira de Tecnologia de Biodiesel e 8º Congresso de Plantas 
Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel. Salvador. UFLA, v. 3, p. 1371-
1372, 2012. 
 

7. SOARES, A.T.; SILVA, B. F.; COSTA, D. C.; MENEZES, R. 
S.; ANTONIOSI FILHO, N.R.; DERNER, R.B. Avaliação de diferentes 
metodologias de extração no rendimento em óleo e éster na biomassa de 
microalgas. In: Anais do 5º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de 
Biodiesel e 8º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, 
Gorduras e Biodiesel.  Salvador. UFLA, v. 3, p. 1373-1374, 2012. 
 

8. SOARES, A.T.; SILVA, B.F.; PEPINO R. F.; MENEZES, R. S. ; VIEIRA, 
A.A.H.; ANTONIOSI FILHO, N.R. Influência das condições de cultivo no 
perfil de ácidos graxos da microalga Scenedesmus ecornis. In: Anais do 5º 
Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel e 8º Congresso 
Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel. Salvador. 
UFLA, v. 3, p 1375-1376, 2012. 

http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1614912440064013
http://lattes.cnpq.br/4428377384377272
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454
http://lattes.cnpq.br/1863095949032920
http://lattes.cnpq.br/7397919125277407
http://lattes.cnpq.br/2167818328073525
http://lattes.cnpq.br/2935389347278930
http://lattes.cnpq.br/2935389347278930
http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1614912440064013
http://lattes.cnpq.br/3883417358448884
http://lattes.cnpq.br/3883417358448884
http://lattes.cnpq.br/4428377384377272
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454
http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1394258580506662
http://lattes.cnpq.br/2508134534161492
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454
http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1394258580506662
http://lattes.cnpq.br/2508134534161492
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845
http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1394258580506662
http://lattes.cnpq.br/4428377384377272
http://lattes.cnpq.br/4428377384377272
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454


 

 

10 

 

 
9. SOARES, A.T.; SILVA, B.F.; COSTA, D.C.; MENEZES, R.S.; DERNER, 

R.B.; ANTONIOSI FILHO, N.R. Caracterização do perfil de ácidos graxos 
obtidos pela transesterificação direta na biomassa de microalgas. In: Anais 
do 5º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel e 8º 
Congresso de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel. Salvador. 
UFLA, v. 3, p 1377-1378, 2012. 
 

10. MUSIALAK, L.A.; GOES, B. S.; GIALORENCO, M.N.S.; MENEZES, R.S.; 
LOPES, R.G.; DERNER, R.B. Determinação do crescimento da microalga 
dulcícola Choricystis minor var. minor a partir de diferentes biomassas 
iniciais. In: Aquaciência, Foz do Iguaçu. Anais do Aquaciência, 2014. 
 

11. HINCKEL, J.; VIEIRA, A. S.; LOPES, R. G.; SOARES, A. T.; MENEZES, R. 
S.; ANTONIOSI FILHO, N.R.; DERNER, R.B. Influência de processos de 
concentração da biomassa de Chaetoceros muelleri e Phaeodactylum 
tricornutum no teor e perfil de FAMEs. In: Anais do IV Congresso Latino-
americano de Biotecnologia de Algas - IV CLABA. Florianópolis, 2013. 
 

12. UCEDO, R.M.; LOPES, R.G.; VIEIRA, A.S.; SOARES, A.T.; MENEZES, 
R.S.; ANTONIOSI FILHO, N. R.; DERNER, R.B. Estudo da influência de 
diferentes lavagens da biomassa de Chaetoceros muelleri no teor e perfil 
de metil ésteres de ácidos graxos. In: Anais do IV Congresso Latino-
americano de Biotecnologia de Algas - IV CLABA. Florianópolis, 2013. 
 

13. MORAES, G.M.; GOES, B.S.; DIAS, A.A.; SZTEJNSZNAJD, E.; LOPES, R. 
G.; MENEZES, R.S.; DERNER, R.B. Eficiência de um floculante comercial 
na separação da biomassa de culturas da diatomácea Phaeodactylum 
tricornutum. In: Anais do XIV Congresso Brasileiro de Ficologia, João 
Pessoa, 2012. 
 

14. CELLA, H.; MUSIALAK, L. A.; ANGELO, M.; ARANTES, R. F.; MENEZES, 
R. S.; LOPES, R. G.; DERNER, R. B. Utilização do bicarbonato de sódio 
como fonte de carbono para a microalga Choricystis minor (chlorophyta). 
In: Anais da 12º Semana de Aquicultura da UFSC (SEMAQUI). 
Florianópolis, p. 5, 2014.  
 

15. CAMPOS, G. V.; LOPES, R. G.; UCEDO, R. M.; MENEZES, R. 
S.; DERNER, R. B. Potencial Biotecnológico das Microalgas para a 
Produção de Biodiesel. In: Anais do 24º Seminário de Iniciação Científica 
(SIC) da UFSC. Florianópolis, 2014. 

 

http://lattes.cnpq.br/4085193730488787
http://lattes.cnpq.br/1394258580506662
http://lattes.cnpq.br/2508134534161492
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845
http://lattes.cnpq.br/5982964870999454
http://lattes.cnpq.br/0330205196738845


 

 

11 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
ABALDE, J. et al. Microalgas: cultivo e aplicaciones. España: Universidade da 
Coruña, 210p, 1995. 
 
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS. Boletim Mensal do Biodiesel. Rio de Janeiro, janeiro de 
2015. Disponível em: <file:///C:/Users/USER/Downloads/73978.pdf>. Acesso 
em: 03 de fev. 2015. 
 
BRASIL. Resolução nº 45, de 25 de agosto de 2014. Agência Nacional do 
Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 26 de mar. 2014. Disponível 
em:<http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2014/agosto/ranp
%2045%20-%202014.xml>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
 
CHISTI, Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances, v. 25, n. 3, p. 
294-306, 2007. 
 
DERNER, R. B. et al. Microalgas, produtos e aplicações. Ciência Rural, v. 36, 
p. 1959-1967, 2006. 
 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional. Rio 
de Janeiro: EPE, 2013 - Ano base 2012. Disponível em: 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2013.pdf>. Acesso 
em: 12 dez. 2013. 
 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional. Rio 
de Janeiro: EPE, 2013 - Ano base 2012. Disponível em: 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2013.pdf>. Acesso 
em: 12 dez. 2013. 
 
FRANCO, A. L. C. et al. Biodiesel de microalgas: avanços e desafios. Química 
Nova, v. 36, n. 3, p. 437-448, 2013. 
 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. O biodiesel e sua contribuição ao 
desenvolvimento brasileiro. Projetos. Outubro 2010. Disponível em: 
<http://www.bsbios.com/media/adminfiles/estudo_fgv_2010.pdf>. Acesso em: 
10 nov. 2012. 
 
GABAS, A.L.; MENEZES, R.S.; TELIS-ROMERO, J. Reologia na Indústria de 
Biocombustíveis. Lavras: Editora INDI. 156 p, 2012. 
 
GOUVEIA, L. et al. Microalgae as a raw material for biofuels production. 
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, v. 36, n. 6, p. 821-
826, 2008. 
 



 

 

12 

 

HALIM, R.; DANQUASH, M.K.; WEBLEY, P.A.  Extraction of oil from 
microalgae for biodiesel production: A review. Biotechnology Advances, v. 30, 
p. 709-732, 2012. 
 
LI, Q.; DU, W.; LIU, D. Perspectives of microbial oils for biodiesel production. 
Applied Microbiology and Biotechnology, v. 80, n. 05, p. 749-756, 2008. 
 
MENEZES, R. S. et al. Avaliação da potencialidade de microalgas dulcícolas 
como fonte de matéria-prima graxa para a produção de biodiesel. Química 
Nova, v. 36, n. 1, p. 10-15, 2013. 
 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Boletim mensal dos combustíveis 
renováveis. Brasília, dezembro 2014. Disponível 
em:<http://www.mme.gov.br/spg/menu/publicações.html>. Acesso em: 17 fev. 
2015. 
 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Boletim mensal dos combustíveis 
renováveis. Brasília, dezembro de 2011. Disponível 
em:<http://www.mme.gov.br/spg/menu/publicações.html>. Acesso em: 5 fev. 
2012. 
 
SORANSO, A. M. et al. Desempenho dinâmico de um trator agrícola utilizando 
biodiesel destilado de óleo residual. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 5, p. 553, 2008. 
 
SUAREZ, P. A. Z.; SANTOS, A. L. F.; RODRIGUES, J. P.; ALVES, M. B. 
Biocombustíveis a partir de óleos e gorduras: desafios tecnológicos para 
viabilizá-los. Química Nova, v. 32, n. 3, p. 768, 2009. 

  



 

 

13 

 

 

 
 

 
 

CAPITULO 1 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A CADEIA DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL, BEM COMO SOBRE O CULTIVO E USO DA BIOMASSA DE 

MICROALGAS COMO FONTE DE MATÉRIA-PRIMA GRAXA PARA A 

PRODUÇÃO DESSE BIOCOMBUSTÍVEL. 

 
 
 
 
 

 

Rafael Silva Menezes 

 
Programa de Doutorado em Ciências Ambientais - Universidade Federal de 

Goiás – Campus II, Samambaia, Bloco ICB IV, Goiânia, Goiás, Brasil. 

 
  



 

 

14 

 

RESUMO 

 

Os biocombustíveis despontam com uma alternativa sustentável à 

dependência energética de combustíveis de origem fóssil, bem como auxiliam 

na redução das emissões dos gases do efeito estufa. O Brasil é protagonista 

mundial na produção e uso de biocombustíveis líquidos, com destaque para o 

biodiesel. O avanço do uso do biodiesel na matriz energética esbarra em seu 

alto custo de produção, sendo a matéria-prima responsável por grande parte 

de todo o valor da cadeia gerada por este combustível. Neste contexto, a 

biomassa de microalgas tem sido destacada como potencial matéria-prima 

graxa para atingir as metas de substituição de diesel fóssil. Assim, de forma a 

compreender a evolução e o estado da arte, apresenta-se uma revisão de 

literatura sobre a cadeia de produção e uso de biodiesel, bem como sobre o 

uso de microalgas para a sua produção.  

 

Palavras-chave: microalgas, bioenergia, biodiesel, biocombustíveis. 

 



 

 

15 

 

1. O BIODIESEL NO BRASIL 

 

Nos últimos anos o setor de transporte tem experimentado um constante 

crescimento devido ao aumento do número de veículos em todo o mundo, 

sendo responsável por, aproximadamente, 60% da demanda mundial de 

petróleo (ATABANI et al., 2012). Segundo a Empresa de Pesquisa Energética 

(2014) do Ministério de Minas e Energia (MME), o setor de transporte é 

responsável por 32% do uso da energia no Brasil, sendo o óleo diesel o 

combustível de maior demanda, com estimados 46,4% da totalidade da matriz 

de combustíveis brasileira (Figura 1). Consequentemente, este setor também é 

responsável pela maior parte das emissões dos gases do efeito estufa. Em 

2013, por exemplo, o óleo diesel foi responsável por aproximadamente 47% do 

total de emissões de dióxido de carbono, com a emissão de 215,3 milhões de 

toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) (EPE, 2014).  

 

Figura 1 - Consumo de energia no setor de transporte, em 2013. 

 

Fonte: EPE (2014). 

 

Cabe ainda mencionar que, segundo Duarte Filho et al. (2009), o 

consumo de óleo diesel irá aumentar ao longo dos anos, contudo sua produção 

não será grande o suficiente para atender a crescente demanda. Ademais, os 

problemas ambientais e de saúde da população causados pela queima dos 
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combustíveis fósseis, e a instabilidade do preço do petróleo aliado à escassez 

de novas reservas no futuro, tornam o aproveitamento da biomassa uma 

estratégia interessante de fonte de energia alternativa. 

Dentre as novas matrizes energéticas que estão sendo propostas, 

diversos estudos consideram o emprego da biomassa na obtenção de 

biocombustíveis, tais como etanol, metanol, metano, biohidrogênio, 

bioquerosene e biodiesel (SHEEHAN et al., 1998; CHISTI, 2007). Segundo 

Khan (2009) os biocombustíveis despontam com uma alternativa sustentável à 

dependência energética de combustíveis de origem fóssil, bem como auxiliam 

na redução das emissões dos gases do efeito estufa. Segundo relatório 

divulgado pela Exxon Mobil, empresa americana do ramo petrolífero, a 

participação dos biocombustíveis no setor de transportes deve sair do patamar 

de 3%, atingido, em 2010, e passará a ser de 5%, cerca de sete quadrilhões de 

BTU, em 2040 (BIODIESELBR, 2015). 

Dentre os biocombustíveis, o biodiesel tem recebido considerável 

atenção nos últimos anos por ser um combustível de fonte renovável e menos 

poluente que óleo diesel mineral, sendo usualmente produzido a partir de 

oleaginosas (tais como a soja, mamona, canola, dendê), gordura animal, 

dentre outras fontes graxas possíveis (HU et al., 2008; ATABANI et al, 2012). 

O uso do biodiesel em substituição ao óleo diesel mineral apresenta 

uma série de vantagens competitivas, dentre as principais, destacam-se: (i) é 

um combustível renovável que permite a economia de divisas com a 

importação de óleo diesel; (ii) reduz a poluição ambiental e gases causadores 

dos efeito estufa, com diminuição significativa de emissões dos óxidos de 

carbono (COX), do material particulado (MP), dos óxidos de enxofre (SOx), dos 

hidrocarbonetos totais (HC) e de grande parte dos hidrocarbonetos tóxicos; (iii) 

gera alternativas de empregos em áreas geográficas menos atraentes para 

outras atividades econômicas promovendo a inclusão social; (iv) possibilita a 

geração de energia elétrica descentralizada para comunidades isoladas; (v) 

promove a redução dos gastos com tratamentos médico e hospitalar, 

principalmente em grandes centros urbanos; entre outros (FGV, 2010; 

FERRÉS, 2012; FIPE, 2012; MME, 2014). 

O biodiesel, por ser originado dos ácidos graxos lineares, não contém 

aromáticos que estão presentes nas emissões da queima de óleo diesel 
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mineral, cuja combustão é incompleta e podem causar problemas a saúde 

(HAKALIN, 2014). Duarte Filho et al. (2009) relataram estudos de emissões em 

banco dinamométrico com misturas B5 (soja e mamona) e verificaram que 

existe uma redução na emissão de CO (7%), HC (5%), MP (10%) e acréscimo 

para NOx (4%), em média, com a adição de biodiesel, bem como afirmam que 

todos esses elementos situaram-se dentro dos limites especificados (Figura 2). 

Ainda segundo os mesmos autores, para misturas acima de 5%, os testes de 

emissões operados com biodiesel mostraram uma tendência de aumento nas 

emissões específicas de NOx, e redução das emissões de CO, HC e MP em 

relação ao óleo diesel. O aumento da emissão de NOx com a adição de 

biodiesel pode ser facilmente equacionado com o uso de um Agente Redutor 

Líquido de NOx Automotivo (ARLA 32), amplamente comercializado no país, 

utilizado em veículos diesel para redução química de emissões (INMETRO, 

2015). 

 

Figura 2 - Emissões do motor Mercedes-Benz com B5 de soja.

 

Fonte: Duarte Filho et al. (2009). 

 

Em função desses benefícios o biodiesel foi introduzido na matriz 

energética brasileira a partir do ano de 2004. O uso do biodiesel no Brasil está 

amparado pelas Leis nº 11.097/2005 e 13.033/2014, bem como pelo Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Cabe ainda destacar que, o 

uso desse biocombustível coaduna-se com as metas da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC) (Lei nº 12.187/2009), por ser renovável e estar 
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alinhado com as políticas mundiais de redução das emissões dos Gases do 

Efeito Estufa (GEE) (FIPE, 2012). 

 

1.1 Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) 

 

Os primeiros registros de interesse do Brasil por energia a partir de 

óleos vegetais ocorreram ainda na década de 20, quando o Instituto Nacional 

de Tecnologia (INT) testava combustíveis alternativos e renováveis. Contudo, 

as grandes iniciativas governamentais para uso de plantas oleaginosas para a 

produção de combustíveis renováveis acompanharam momentos de crises 

internacionais do setor de petróleo, sendo que as principais iniciativas foram: (i) 

Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (Pró-Óleo), em 

1975; (ii) Programa de Óleos Vegetais (OVEG), em 1983; e o Programa de 

Substituição de Diesel de Petróleo (Probiodiesel), em 2002; e o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), em 2004 (BIODIESELBR, 

2010). 

A estrutura e as estratégias do programa em vigor no País (PNPB) 

foram propostas por um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), instituído a 

partir de Decreto Presidencial, em julho de 2003, que teve como objetivo 

apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de biodiesel como fonte 

alternativa de energia. O trabalho realizado pelo GTI forneceu subsídios para o 

Governo Federal estabelecer o biodiesel como ação estratégica para o Brasil 

(MME, 2014). 

Com o objetivo de implementar e avaliar as recomendações do “GTI-

Biodiesel” foi instituída pela Presidência da República a Comissão Executiva 

Interministerial do Biodiesel (CEIB), também por meio de decreto, em 

dezembro de 2013. A CEIB propôs a estrutura atual do Programa (Figura 3) e 

trabalha no monitoramento de suas ações, bem como propõe recomendações, 

diretrizes e políticas públicas que venham aprimorar o PNPB. 
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Figura 3 - Estrutura atual do Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel 

 

Fonte: MME (2014). 

 

O PNPB é um programa interministerial que envolve 14 (quatorze) 

ministérios, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, lançado 

em dezembro 2004, para fomentar a produção e uso desse combustível no 

Brasil. O programa tem como principais diretrizes (i) implantar um programa 

sustentável, promovendo inclusão social; (ii) garantir preços competitivos, 

qualidade e suprimento; e (iii) produzir biodiesel a partir de diferentes fontes 

oleaginosas e em regiões diversas (FGV, 2010; MME, 2014). 

Na Resolução n° 45, publicada no Diário Oficial da União em 26.8.2014, 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) define 

biodiesel tecnicamente como “combustível composto de alquil ésteres de 

ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da transesterificação 

e/ou esterificação de matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou 

animal, e que atenda a especificação” (BRASIL, 2015). 
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A Lei n° 11.097/2005, que introduziu o biodiesel na matriz energética 

brasileira, garantiu aumentos gradativos de adição obrigatória de biodiesel ao 

diesel fóssil comercializado no país até o limite máximo de 5% (B5), autorizado 

em 2010. Esse percentual de mistura obrigatória ficou inalterado até a 

publicação da lei n° 13.033/2014, que elevou a mistura de biodiesel para 6% 

(B6), em julho, e 7% (B7) a partir do mês de novembro daquele ano (Figura 4). 

Vale ressaltar que de acordo com essa nova legislação ficou estipulado que o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) poderá, a qualquer tempo, 

por motivo justificado de interesse público, reduzir esse percentual para até 6% 

(seis por cento), restabelecendo-o por ocasião da normalização das condições 

que motivaram a redução do percentual. (BRASIL, 2014)  

 

Figura 4 - Evolução da mistura de biodiesel no diesel mineral (2005 até 2014). 

 

 

No início do PNPB havia incertezas se o país conseguiria desenvolver a 

capacidade de produção e processamento de matéria-prima para atender à 

demanda gerada pela adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel mineral, 

contudo, a resposta do mercado foi positiva, principalmente, com o aumento da 

produção e da capacidade instalada, o que motivou o governo a antecipar a 

implementação da obrigatoriedade das misturas, atingindo a meta máxima (B5) 

fixada três anos antes do prazo inicialmente previsto (FGV, 2010). 

Em dez anos, a produção nacional de biodiesel ultrapassou a de países 

com programas estruturados há mais tempo e, atualmente, o Brasil já é um dos 

maiores produtores mundiais. A produção brasileira de biodiesel é crescente 

(Figura 5), e gira em torno de 4,2 bilhões de litros no atendimento a demanda 

obrigatória de 7% de adição de biodiesel a todo diesel comercializado (MME, 

2014; ANP 2014). 
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Figura 5 - Evolução anual da produção, da demanda compulsória e da 
capacidade nominal autorizada pela ANP. 

 

Fonte: ANP (2015). 

 

Atualmente, existem 58 (cinquenta e oito) plantas produtoras de 

biodiesel autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) para operação no País, correspondendo a uma 

capacidade total autorizada de 21.450,51 m3/dia (ANP, 2015).  

Segundo o boletim mensal do biodiesel, publicado pela ANP, em janeiro 

de 2015, as cinco maiores plantas de produção de biodiesel, segundo a 

capacidade nominal autorizada pela Agência, estão listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Plantas de biodiesel autorizadas ANP que possuem maior 
capacidade de produção (m3/dia). 

Empresa Município UF Capacidade (m3/dia) 

ADM Rondonópolis MT 1.352 

OLEOPLAN Veranópolis RS 1.050 

GRANOL Anápolis GO 1.033 

GRANOL 
Cachoeira do 

Sul 
RS 933,33 

BIANCHINI Canoas RS 900 

Fonte: Adaptado de ANP (2015). 
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Segundo Gabas et al. (2012) com o PNPB, o Brasil consolidou o 

biodiesel em sua matriz energética num prazo recorde, com qualidade, garantia 

de abastecimento e com aval da indústria automobilística quanto à manutenção 

da garantia dos motores.  

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) publicou um 

estudo sobre os efeitos positivos e negativos para a economia ao incorporar o 

biodiesel na matriz energética em substituição ao diesel mineral. O principal 

efeito negativo destacado corresponde ao aumento da inflação, devido ao 

preço superior do biodiesel em relação ao diesel mineral. Entretanto, tal efeito 

negativo já não ocorre mais desde julho de 2013 (Leilão L31), quando o preço 

do biodiesel nos leilões da ANP ficou abaixo do preço internacional do óleo 

diesel. O maior efeito positivo apontado pela FIPE deve-se ao potencial de 

crescimento agroindustrial brasileiro para fabricação do biodiesel, que é 

substituto direto do óleo diesel mineral importado, cuja produção não gera 

divisas para o País (FIPE, 2012). 

Apesar do grande avanço em sua utilização, o biodiesel possui ainda 

muitos desafios tecnológicos a serem superados, entre os principais, 

destacam-se: (i) alto custo da matéria-prima, que representa, atualmente, cerca 

de 80% do custo total de produção de biodiesel; (ii) forte dependência de uma 

única fonte de matéria prima – soja; (iii) a tecnologia largamente usada é a 

transesterificação alcalina, a qual exige matérias-primas de alta qualidade, o 

que torna o processo caro e limita o potencial de produção; (iv) uso 

predominante do metanol (fóssil) na produção nacional de biodiesel; (v) baixo 

aproveitamento e rentabilidade econômica dos coprodutos gerados no 

processo de produção, principalmente o glicerol, entre outros. (GABAS et al., 

2012; GUI et al., 2008). 

 

2. MATÉRIAS-PRIMAS GRAXAS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO 

BRASIL 

 

Nos últimos anos, um rápido aumento da capacidade de produção do 

biodiesel e os programas governamentais para o uso desse biocombustível em 

torno de todo o mundo exigiram a pesquisa de novas matérias-primas 

alternativas para atender o aumento da demanda (MOSER, 2009).  
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Ainda de acordo com Moser (2009), as características desejáveis para 

uma matéria-prima voltada para produção do biodiesel incluem adaptabilidade 

às condições do local de crescimento (precipitações, tipo de solo, salinidade, 

latitude, seca), viabilidade regional, alto teor de óleo, perfil graxo favorável, 

compatibilidade com a infraestrutura agrícola existente, baixa utilização de 

insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas), uniformidade na maturação das 

sementes, mercados potenciais para subprodutos agrícolas, e a capacidade de 

se desenvolver em áreas não agricultáveis e/ou no período de entressafra das 

culturas das matérias-primas convencionais. 

 Muitos estudos têm sido desenvolvidos com os combustíveis obtidos a 

partir de óleos vegetais (DERMIBAS, 2007). Em pesquisa executada por Azan 

et al. (2005), foram analisados perfis de ácidos graxos de 75 espécies de 

plantas, as quais possuíam teor de óleo acima de 30%. Esse estudo concluiu 

que 26 espécies, dentre elas o Nim indiano (Azadirachta indica Juss.) e o 

pinhão-manso (Jatropha curcas L.), contêm óleos propícios à produção do 

biodiesel de acordo com padrões internacionais.  

 Segundo Gärtner e Reinhardt (2006), as condições predominantes em 

cada região (especialmente fertilidade do solo e o clima) e a infraestrutura local 

ajudam a determinar qual a melhor matéria-prima para a produção de biodiesel. 

Garcez e Vianna (2009) ressaltam o aspecto da não especificidade do PNPB, 

ou seja, o biodiesel produzido no Brasil não é limitado a algumas matérias-

primas ou a alguns processos industriais.  

Entretanto, desde o início do PNPB a produção brasileira de biodiesel está em 

crescente dependência de uma única matéria-prima, a soja, contrapondo-se ao 

objetivo do Programa de sustentar sua cadeia na diversidade de matérias-

primas graxas nas diferentes regiões do País (FRANCO et al., 2013). Assim, 

cerca de 75% do biodiesel produzido no Brasil é proveniente desta fonte de 

matéria-prima (Figura 6). A gordura bovina é a segunda matéria-prima mais 

utilizada, seguida pelo algodão, girassol, canola e amendoim, os quais 

contribuem com pequenas quantidades de óleo (BELTRÃO; OLIVEIRA, 2007; 

MME, 2013; ANP, 2014).  
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Figura 6 - Matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil no 
mês de dezembro/14.

 
Fonte: (ANP, 2015). 

 
A soja, contudo, apresenta baixo teor de óleo no grão e baixa 

produtividade por hectare, além de ser uma commodity agrícola. Além disso, 

deve-se destacar, também, que muitos pesquisadores e ativistas colocam a 

competição com a produção de alimentos como o principal entrave para a 

expansão do uso do biodiesel, pelo menos com as atuais tecnologias 

industriais, especialmente se sua produção em larga escala for acompanhada 

do aumento da área cultivada, com expansão da fronteira agrícola e da 

ocupação humana via novos desmatamentos (SUAREZ, et al., 2009).  

Esta conjuntura torna imperativo o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a busca por matérias-primas alternativas, no sentido de melhorar 

a produção energética e o potencial econômico em relação ao biodiesel, dentro 

de um modelo sustentável, capaz de não afetar a demanda por alimentos e 

que mantenha as mesmas características qualitativas dos biodieseis utilizados 

atualmente. Nesse cenário destaca-se o potencial de uso das microalgas para 

a produção de matéria-prima graxa para a produção desse biocombustível 

(CHISTI, 2007). 

 

3. MICROALGAS 

 
As microalgas são seres fotossintetizantes em sua maioria, presentes 

em sistemas úmidos, distintos entre si quanto à origem, composição química e 

morfologia, com hábitos planctônicos, embora existam espécies bentônicas 
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(LOURENÇO, 2006). Esses micro-organismos são responsáveis por pelo 

menos 60% da produção primária da terra, contribuem com aproximadamente 

45% do oxigênio disponível na atmosfera, e são a fonte original do carbono 

encontrado no óleo e gás natural, de origem fóssil (CHIST, 2004; ANDERSEN, 

2005).  

Segundo Norton apud Derner et al. (2006) e Andersen (2005) é difícil 

estimar o número exato de espécies microalgais, contudo os autores estimam 

que possam existir mais de 200 mil espécies existentes. Lourenço (2006) 

destaca ainda que o cultivo de microalgas é praticado há cerca de 140 anos, 

acompanhando os progressos das Ciências Ambientais, da Fisiologia e da 

Microbiologia.  

Segundo Sheehan et al. (1998) as quatro mais importantes classes de 

microalgas são: (i) algas verdes (Chlorophyceae), presentes, especialmente em 

água doce; (ii) diatomáceas (Bacillariophyceae), que dominam, principalmente 

o fitoplâncton dos oceanos; (iii) cianobactérias (Cyanophyceae), similares às 

bactérias pela estrutura e organização; (iv) algas pardas (Chrysophyceae), 

grupo similar às diatomáceas em pigmentação e composição bioquímica, 

encontradas principalmente em água doce.  

Um exemplo de espécie da classe de algas verdes (Figura 7) é a 

Choricystis minor (Skuja) Fott, 1976 (ALGAEBASE, 2015). 

 

Figura 7 - Microalga Choricystis minor (Chlorophyceae). 

 
Fonte: Botany Natur (2013). 
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A grande variabilidade na composição bioquímica destes micro-

organismos, aliada ao emprego de melhoramento genético e ao 

estabelecimento de tecnologias de cultivo em grande escala vêm permitindo 

que as microalgas sejam utilizadas em diversas aplicações (DERNER, 2006). 

As microalgas são seres eficientes na conversão de energia solar em 

metabólitos, tais como lipídios, proteínas, hidratos de carbono, pigmentos e 

vitaminas (BORGES, et al., 2011). O potencial das microalgas também é 

evidenciado por Chist (2007) e Franco et al. (2013) para a produção de 

suplementos alimentares e para a extração de compostos de alto valor, 

apresentando potencial para uso em biorremediação e biofertilização, assim 

como para a produção de biocombustíveis. 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos visando o desenvolvimento de 

tecnologias próprias para a obtenção de biomassa de microalgas, sendo o 

cultivo destes micro-organismos a principal tecnologia para este fim. Segundo 

Borowitzka (1999), as microalgas podem ser cultivadas em diversos sistemas 

de cultivo, com diferentes volumes, geralmente pouco sofisticados, sendo a 

maioria em tanques abertos com baixo controle dos parâmetros ambientais. 

Contudo, há cultivos desenvolvidos em equipamentos específicos, chamados 

fotobiorreatores (sistemas fechados), nos quais é possível controlar os 

parâmetros ambientais e obter maior produtividade (TREDICI, 2004). 

A aplicação mais comum tem sido na aquicultura (alimentação de 

peixes, moluscos etc), contudo diversas microalgas têm sido cultivadas por sua 

capacidade de sintetizar compostos nutracêuticos (ex. ácidos graxos poli-

insaturados - ARA, EPA e DHA) e pigmentos carotenoides (astaxantina, 

betacaroteno, luteína, etc.) que apresentam propriedades terapêuticas e alto 

valor comercial (DERNER, 2006).  

Em levantamento realizado por Becker (2004) Chlorella, Arthorospira, 

Dunaliela salina e Haematococcus pluvialis são as principais microalgas 

cultivadas comercialmente. Para algumas das aplicações citadas já existem 

cultivos comerciais de microalgas em diferentes países. Segundo Derner et al. 

(2006) o cultivo comercial de microalgas para a obtenção de biomassa e 

bioprodutos é uma atividade estabelecida, sendo sua produção concentrada 

em empresas de grande porte (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Empresas de produção comercial de microalgas, seus produtos e 
aplicações. 

Empresa País 
Microalga 
(gênero) 

Produto Atividade Biológica 

Cyanotech USA Haematococcus Astaxantina 
Tratamento da Síndrome 

do Túnel do Carpo 

OceanNutrition Canadá Chlorella 
Extrato de 

Carboidratos 
Melhora a resposta 

imunológica, antigripal 

InnovaIG França Odontella EPA Anti-inflamatório 

Panmol/Madaus Aústria Spirulina Vitamina B12 
Melhora da resposta 

imunológica 

Nutrinova/Celanese Alemanha Ulkenia DHA 
Tratamento das doenças 

cerebrais e cardíacas 

Fonte: Adaptado de Pulz; Gross apud Derner et al. (2006). 

 

Estima-se que a produção atual de biomassa algal seja de 38 milhões 

de litros, concentrados principalmente na China, Japão, Taiwan, Estados 

Unidos e Índia (FRANCO et al., 2013). Um exemplo é a empresa Cyanotech 

Corporation (Hawai-USA) que é líder mundial na tecnologia de produção de 

astaxantina (BioAstin®) via cultivo da microalga Haematococcus. A empresa 

também cultiva Spirulina (Figura 8), utilizada como ingrediente alimentar que 

aumenta a energia e a resposta imune (CYANOTECH, 2015).  

 

Figura 8 - Cultivo comercial de Spirulina da empresa Cyanotech. 

 

 
Fonte: Cyanotech (2015). 
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A produção comercial de microalgas no Brasil foi iniciada por empresas 

de aquicultura visando empregar a biomassa na alimentação de organismos 

como camarões e moluscos marinhos, por exemplo (DERNER, 2006). 

Recentemente muitos estudos têm sido realizados considerando a 

produção de biodiesel a partir da biomassa obtida em cultivos de microalgas. 

As vantagens decorrentes da produção de biodiesel a partir de culturas de 

microalgas incluem: (i) maior eficiência fotossintética que as plantas superiores; 

(ii) rápido crescimento; (iii) facilidade de cultivo; (iv) sua elevada produtividade 

(rendimento por hectare); (v) alto teor lipídico (até 50%); (vi) o CO2 para seu 

crescimento pode vir de processo poluidor; (vii) não conter enxofre e ser 

biodegradável; (viii) viabilidade de manipulação genética das vias metabólicas 

(BORGES, et al., 2011; CHIST, 2007; KHAN et al., 2009; VERMA et al., 2010; 

PEREIRA et al., 2012).    

Ademais, além do cultivo de microalgas utilizar menores áreas, pode 

empregar águas impróprias para a agricultura, como marinha, salobra e 

residual, bem como os cultivos podem ser desenvolvidos praticamente ao 

longo de todo o ano em diversas regiões (BORGES, et al., 2011; 

BOROWITZKA, 1999; FAUPEL; KURKI, 2004). Para Li, Du e Liu (2008) um dos 

mais importantes apelos para produção de biodiesel a partir de microalgas é 

que este tipo de cultivo não deslocará as tradicionais áreas de cultivo voltadas 

para a alimentação humana – uma das principais críticas à produção de 

biodiesel a partir de plantas oleaginosas.  

As microalgas têm ainda a vantagem de sequestrar eficientemente o 

dióxido de carbono, contribuindo assim para a redução dos GEE. Estima-se 

que para a produção de uma tonelada de biomassa microalgal sejam 

necessárias duas toneladas de CO2, ou seja, dez a vinte vezes mais do que é 

necessário para plantas como soja, girassol e palma. Segundo Huntley e 

Redalje (2006) a produção de biodiesel, através de micro-organismos 

fotossintetizantes, tais como as microalgas, talvez seja a mais promissora 

estratégia de mitigação biológica do CO2. Isto qualificaria o cultivo de 

microalgas, para este fim, como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), ou seja, uma alternativa tecnológica para o desenvolvimento de fontes 

de energia limpa, que não emitam dióxido de carbono, ou que reduzam os 

níveis deste e de outros gases da atmosfera (CHISTI, 2007). 
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Apesar do potencial, o uso das microalgas como fonte de matéria-prima 

graxa para a produção de biodiesel em nível industrial ainda requer o 

desenvolvimento de novas pesquisas. Segundo Derner et al. (2006), é 

estratégico o desenvolvimento de estudos considerando: (i) diversidade 

biológica das microalgas; (ii) os tipos de cultivo (autotrófico, heterotrófico e 

mixotrófico); (iii) os sistemas de produção (abertos e fechados); (iv) os fatores 

que influenciam a biossíntese de lipídios de interesse; (v) os métodos de 

separação da biomassa; (vi) as técnicas de extração do óleo e síntese do 

biodiesel; (vii) e a utilização da biomassa resultante do processo para distintas 

finalidades, gerando coprodutos, tais como ração animal, pigmentos 

nutracêuticos, fármacos etc.  

 

3.1 Fatores que influenciam a biossíntese de lipídios 
 

Nem todas as microalgas apresentam características de produtividade 

adequadas para a obtenção de biodiesel (LOURENÇO, 2006; CHISTI, 2007). 

Lourenço (2006) destaca que as classes de microalgas apresentam diferenças 

na composição química de proteínas, carboidratos, lipídeos e outros 

componentes químicos, bem como ressalta que apesar de grupos taxonômicos 

apresentarem relativa identidade em termos de composição química, muitos 

resultados são específicos de cada espécie.  

Para que as microalgas sejam utilizadas para esta finalidade é 

fundamental selecionar cepas com parede celular fina e com alta produtividade 

em biomassa, e que sejam capazes de sintetizar biomassa com elevado teor 

lipídico (LOURENÇO, 2006). Além disso, é desejável que apresentem perfil 

adequado de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME), para que o biodiesel 

produzido alcance os padrões de qualidade exigidos internacionalmente 

(RODOLFI et al., 2009; WIJFFELS; BARBOSA, 2010; PEREIRA et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2013). 

O rendimento da produção de biodiesel a partir da biomassa de 

microalgas depende, principalmente, do conteúdo de óleo nas células 

microalgais. Chisti (2007) afirma que a produção de óleos de microalgas requer 

a capacidade de produzir de forma barata grandes quantidades de biomassa 
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de microalgas ricas em óleo. Os percetuais de óleo em microalgas podem 

atingir níveis elevados tais como os apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Composição de óleo de algumas espécies de microalgas. 

Microalga Conteúdo de óleo (%) 

Chlorella sp. 28 – 32 

Dunaliella primolecta 23 

Neochloris oleoabundans 35 – 54 

Nitzschia sp. 45 – 47 

Schizochytrium sp. 50 – 77 

Fonte: Adaptado de Chist (2007) 

 

O crescimento de uma população de microalgas é resultado da 

interação entre fatores biológicos, físicos e químicos (RAVEN, 1988). Segundo 

Derner (2006) os biológicos são relacionados às próprias taxas metabólicas da 

espécie cultivada e/ou a influência de outros organismos sobre o 

desenvolvimento algal. Quanto aos fatores físico-químicos são destacados 

estudos sobre a luz, a temperatura, a salinidade, movimentação das culturas, 

pH, concentração de oxigênio dissolvido e de alguns compostos tóxicos, bem 

como a disponibilidade de nutrientes (HELLENBUST, 1970; GUILLARD, 1975; 

EPPLEY, 1977; YONGMANITCHAI; WARD, 1991; ANDERSEN, 2005; KUMAR 

et al., 2010).  

Franco et al. (2013) apontam que apesar dos valores expressivos no 

percentual de lipídeos de várias microalgas é possível ainda potencializar a 

produção de óleo para a produção de biodiesel através da aplicação de 

condições de estresses, tais como deficiência de nutrientes, anaerobiose e 

temperaturas extremas durante o cultivo. Lourenço (2006) destaca ainda que 

por conta dessa característica os efeitos da disponibilidade de nutrientes 

(concentração e forma química), em cultivos unialgáceos, são muitos 

estudados, principalmente em relação à composição química do meio de 

cultura, pois influenciam diretamente o acúmulo de lipídeos e outros 

bioprodutos, tais como pigmentos (BROWN et al., 1997).  
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Sheehan et al. (1998) reforça que o estresse causado pela deficiência 

de nutrientes aumenta o acúmulo de lipídios na biomassa, contudo, pode 

acarretar em um menor crescimento da biomassa microalgal. Destacam ainda 

que em função do propósito do cultivo - manutenção das culturas em cepário, 

rendimento em biomassa, biossíntese de lipídeos, produção de compostos de 

alto valor agregado, entre outros – há necessidade do uso de formulações de 

meio de cultura bastante variadas (RICHMOND, 2004).  

A escolha do meio de cultura é crucial para a produção em massa de 

microalgas, pois segundo Lourenço (2006) sua utilização de forma inadequada 

pode afetar a taxa de crescimento, os níveis de produção de biomassa e a 

composição química das microalgas.  

Para que as microalgas possam ter crecimento adequado é necessário 

que os meios de cultivo tenham determinados elementos químicos e vitaminas, 

em especial, os macronutrientes NPK, além de outros micronutrientes e 

vitaminas (NEVES, 2013). Alguns autores consideram as concentrações de 

nitrogênio, fósforo e carbono com os fatores que mais influenciam a 

composição química das microalgas em culturas, pois são essenciais para o 

metabolismo microalgal (BROWN et al. 1997; RICHMOND, 2004; LOURENÇO, 

2006; NEVES, 2013). 

O nitrogênio é importante para o metabolismo celular, pois está presente 

em todos os aminoácidos e nucleotídeos (NEVES, 2013). Assim, nos meios de 

cultura as principais formas de nitrogênio empregadas são os sais de nitratos 

(NaNO3), sais de amônio (NH4Cl, (NH4)2.SO4) e uréia (LOURENÇO, 2006).  

A concentração do nutriente fósforo é considerada um dos principais 

fatores de limitação de crescimento em cultivos, pois sua associação com 

outros íons pode causar sua precipitação, tornando-se indisponível para as 

microalgas (RICHMOND, 2004). O fósforo, que normalmente é adicionado em 

altas concentrações na forma de fosfatos (ex. NaH2PO4.H2O, Na2HPO4), tem 

papel fundamental na transferência de energia através do ATP e outros 

componentes energéticos da fotossínte e respiração (NEVES, 2013). 

Hakalin (2014), por exemplo, avaliou diferentes concentrações de nitrato 

e fosfato em culturas de Scenedesmus sp. e verificou que o aumento da 

concentração desses nutrientes resultou no aumento da biomassa final, e ao 

diminuir as concentrações de todos os nutrientes de forma a estes estarem 



 

 

32 

 

ausentes ou em concentração muito baixa, aumentou consideravelmente o teor 

de lipídeos, evidenciando que a baixa disponibilidade desses nutrientes 

conferiu uma condição de estresse, tendo como consequência o aumento do 

teor de lipídeos nas células microalgais. 

Lourenço (2006) destaca ainda que na produção de biomassa algácea 

em cultivos massivos devem ser escolhidos meios de cultura com menor custo 

possível, sendo considerado um fator limitante. O uso de meios de cultura 

tradicionais utilizados em experimentos e/ou manutenção em bancos de cepas 

em laboratórios geralmente possuem custo elevado para a produção de 

biomassa em grande escala, sendo necessário o uso de meios mais simples e 

de baixo custo, caso o produto final desejado seja somente a produção de 

lipídeos. 

A temperatura também pode influenciar na biossíntese de lipídeos, 

conforme demonstraram os estudos de Costa et al. (2006) com as microalgas 

Chlorella vulgaris e Chlorella minutíssima. Os autores verificaram que estas 

espécies, quando cultivadas à 35 oC produziram concentrações máximas de 

biomassa e maior conteúdo de lipídios. Segundo Kumar (2010) a temperatura 

ótima varia entre as diferentes espécies de microalgas e é influenciada por 

outros parâmetros ambientais como, por exemplo, a intensidade luminosa. 

Os tipos e os sistemas de cultivo também podem influenciar a produção 

de biomassa e a biossíntese de lipídeos, e a forma de coleta e separação da 

biomassa de microalgas do meio de cultivo pode influenciar diretamente na 

disponibilidade e acesso aos lipídeos para a produção de biodiesel.   

 

3.2 Tipos de cultivo de microalgas 

 

As microalgas podem ser cultivadas nos modos autotrófico, heterotrófico 

e mixotrófico. Segundo Franco et al. (2013) a diferença entre estas 

modalidades de cultivo está na fonte de energia e de carbono.  

No cultivo autotrófico, as microalgas obtêm a energia da luz e o carbono 

do CO2 do ar, produzindo, através da fotossíntese, suas biomoléculas (HUANG 

et al., 2009; FRANCO et al., 2013). Richmond apud Franco et al. (2013) 

ressaltam que o cultivo autotrófico ainda requer um meio de cultivo rico em 
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nutrientes, especialmente os macros (NPK) e micronutrientes (metais), por 

exemplo vitaminas, em certos casos.  

Nos cultivos heterotróficos utilizam-se fontes de carbono orgânico, tanto 

como fonte de energia, quanto como fonte de carbono (LIANG et al., 2013) e, 

no mixotrófico, usam a luz, compostos orgânicos e inorgânicos como fonte de 

energia e CO2 e compostos orgânicos como fonte de carbono (FRANCO et al., 

2013; JIANG, et al., 2011). Franco et al. (2103) ressaltam que somente 

algumas microalgas são capazes de crescer em sistemas heterotróficos sem 

manipulação genética.  

O cultivo autotrófico, mais utilizado, apresenta um aspecto bastante 

positivo, pois podem ser usados na captura e armazenamento de CO2 (CCS) 

de processos industriais poluidores, o que representa uma forma de mitigação 

das emissões, bem como auxiliam na redução dos custos de produção e 

podem contribuir para a viabilização econômica da produção de biodiesel 

(Franco, et al., 2013; YOO et al., 2010). Um exemplo é o CO2 proveniente da 

queima de combustíveis fósseis em plantas de energia, principalmente carvão, 

que emitem gases que podem conter até 13% de CO2
 (HUANG, et al., 2010). 

Radmann et al. (2012) desenvolveram um estudo com esse propósito na Usina 

Termelétrica Presidente Médici (UTPM), em Candiota-RS. Os autores 

verificaram que o uso de gás de combustão da UTPM incrementou em 35% a 

produção de biomassa ao final do cultivo de Spirulina sp., com redução de 

24,2% da concentração de CO2 do gás de combustão, sendo biofixado 5,7% do 

CO2 para o crescimento das microalgas. 

O fator negativo relacionado ao cultivo autotrófico é o crescimento lento 

que as culturas de microalgas apresentam, principalmente devido à limitação 

de luz, quando se alcançam altas densidades de células, ou até mesmo por 

"fotoinibição" devido à luz excessiva (RAGNI, et al., 2008). As produtividades 

em biomassa nesses sistemas raramente ultrapassem 2 g L-1 quando 

cultivadas somente com ar atmosférico (AZMA et al., 2011; ZHENG et al., 

2012). 

Os cultivos heterotróficos possuem como vantagens a alta produtividade 

e o fato de não ter a dependência de luz, podendo viabilizar a produção de 

bioprodutos como lipídeos, proteínas, carboidratos e pigmentos (MOHAMED et 

al., 2011; SUALI; SARBATLY, 2012). XU et al. (2006) obtiveram um aumento 
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de 40% no teor lipídico cultivando Chlorella protothecoides em sistema 

heterotrófico comparado ao autotrófico. Contudo, o grande inconveniente para 

este tipo de cultivo é a necessidade de uma fonte de carbono, que geralmente 

possui custo elevado. Segundo Nascimento et al. (2013) a escolha da fonte de 

carbono é uma etapa crucial, pois representa cerca de 80% do custo total de 

todo o processo.  

A pesquisa com substratos de baixo custo, tais com amidos e soluções 

de celulose hidrolisada, podem reduzir os custos em até 40% (XU et al., 2006). 

O uso de resíduos agroindustrias pode ser fonte alternativa de nutrientes para 

reduzir os custos com o meio de cultura (QUEIROZ et al., 2013). Um exemplo 

foi avaliado por Marques (2012) que destacou o potencial da vinhaça diluída 

com esgoto tratado, como fonte alternativa de nutrientes para o crescimento de 

Chlorella vulgaris. Bonini (2012) também estudou os efeitos do cultivo 

mixotrófico e heterotrófico de Aphanothece microscopica Nägeli e Chlorella 

vulgaris e evidenciou o potencial de utilização deste resíduo como fonte de 

nutrientes para o cultivo de ambas as microalgas com altas taxas de produção 

de biomassa. 

XU et al. (2006) estudaram a produção de biodiesel a partir da microalga 

Chlorella protothecoides cultivada com controle metabólico através do 

crescimento heterotrófico. No experimento os autores alcançaram um teor de 

lipídio bruto de 55,2% na biomassa algal com o uso de milho hidrolisado em pó 

como fonte de carbono orgânico no meio de cultura heterotrófico. 

 O cultivo mixotrófico é também uma alternativa à produção autotrófica 

de microalgas. Hakalin (2014) identificaram que o cultivo mixotrófico foi o 

melhor tipo para se cultivar Scenedesmus sp. em fotobioreatores de janelas em 

comparação ao fototrófico e o heterotófico. O cultivo mixotrófico propiciou um 

maior teor de lipídeos (34%), e maior produtividade lipídica (138,1 mg L-1 d-1). 

Os estudos de Cid, Abalde e Concepcion (1992) também relataram maiores 

taxas de crescimento e concentração de biomassa no cultivo mixotrófico em 

relação ao cultivo autotrófico de Tetraselmis suecica. 
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3.3 Sistemas de cultivo de microalgas 

 

Os sistemas de cultivo de microalgas podem ser classificados pelo seu 

desenho e construção, bem como pelo seu mecanismo de circulação, aeração 

e interação com o ambiente. De maneira geral, os sistemas são classificados 

como fechados ou abertos, sendo os sistemas fechados denominados 

fotobiorreatores e os sistemas abertos designados tanques. Segundo Franco et 

al. (2013) o uso da biomassa de microalgas como matéria-prima para a 

produção de biodiesel demanda um aumento na escala de cultivo, seja em 

sistemas abertos ou fechados, uma vez que quase a totalidade dos trabalhos 

de pesquisa publicados foi desenvolvido em escala de laboratório.  

Nos sistemas fechados, os fotobioreatores (Figura 9) classificam-se 

como do tipo coluna de bolhas, air-lift e arranjos tubulares espirais e se 

diferenciam principalmente em função da fonte de luz (natural ou artificial), e de 

sua interação com o meio (sistemas abertos, fechados ou mistos) (SUPHI et 

al., 2006). Os fotobiorreatores são reatores nos quais organismos 

fotoautotróficos (algas, células vegetais e outros micro-organismos) são 

cultivados a partir de uma reação fotobiológica (TREDICI, 1999). 

 

Figura 9 – Fotobioreatores tubulares compactos do Núcleo de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Energia Auto-Sustentável da UFPR. 

 
Fonte: NPDEAS (2015) 
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Conforme Wang, Lan e Horsman et al., (2012), uma grande variedade 

de diferentes fotobiorreatores tem sido desenvolvida nas últimas três décadas 

e os modelos de “flat panel” bem como os tubulares se mostraram os mais 

promissores para o segmento industrial. A partir destes dois desenhos básicos, 

as melhorias buscam maior aproveitamento da luz, transferência de massa, 

entre outros aspectos de operação. Nos fotobioreatores, o controle das 

condições de cultivo é mais fácil e o potencial de contaminação é menor em 

comparação com os sistemas abertos, como resultado da menor exposição da 

cultura ao ambiente (Franco et al., 2013). 

A produção em larga escala em sistemas fechados tem grande potencial 

para gerar produtos de alto valor agregado. (PULZ, 2001; RICHMOND, 2004). 

Isso porque, os sistemas fechados podem garantir aumento de produtividade 

volumétrica e maior quantidade e qualidade da biomassa (BOROWITZKA et al., 

1987). Contudo a utilização desses sistemas implica em maior complexidade 

técnica, pessoal técnico qualificado e também maior gasto energético para 

resfriamento das culturas, logo resulta em maior custo operacional do que os 

sistemas abertos (AMOTZ; AVRON, 1989; BOROWITZKA, 1987; RICHMOND, 

2004; SPOLAORE et al., 2006). DERMIBAS (2010) também destaca que os 

custos de implementação e de operação destes sistemas são superiores aos 

dos tanques abertos. 

Mesmo com estudos apontando a superioridade dos fotobiorreatores em 

relação aos tanques, em se tratando da produção de biomassa para a 

obtenção de biodiesel, os estudos de Richardson, Myriah e Outlaw et al. (2012) 

indicam que a comparação do custo de produção da biomassa/biodiesel para 

os dois sistemas de cultivo apontou que ambas ainda não apresentam 

viabilidade econômica para a produção de biodiesel, mas que o cultivo em 

sistemas abertos (raceways) apresentaria maiores vantagens em comparação 

com os fobiorreatores. 

Nos sistemas abertos são utilizados lagoas e tanques que utilizam a luz 

solar e o CO2 da atmosfera e podem ser construídos e explorados a baixos 

custos (Franco et al., 2013). Os sistemas abertos mais utilizados em larga 

escala são os tanques retangulares abertos, os circulares com um misturador 

mecânico da cultura e os tipo raceway (BOROWITZKA, 1999). Os tanques tipo 
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raceway (Figura 10) são responsáveis por mais de 90% da produção mundial 

de microalgas (OJAMAE, 2011). 

 

Figura 10 - Cultura de Choricystis minor var. minor em tanques “tipo raceway” 
da empresa Séston Biotecnologia, instalados no Laboratório de Cultivo de 

Algas da UFSC. 

 

 

Em tanques do tipo raceway, a concentração celular atingida gira em 

torno de 0,1 a 0,5 g L-1 de peso seco (MASOJIDEK et al., 2011), o que é 

inferior ao que é obtido em fotobiorreatores.  

Além disso, apesar de serem bastante utilizados, os sistemas de cultivo 

aberto em tanques do tipo raceways possuem alguns inconvenientes tais 

como: (i) alta estratificação térmica entre dia e noite, especialmente em zonas 

temperadas; (ii) baixa relação superfície/volume e com isso menor 

produtividade volumétrica; e (iii) baixa densidade celular e com isso redução da 

eficiência de recuperação da biomassa; (iv) são mais suscetíveis à 

contaminação por espécies indesejáveis (ARCEO, 2012; FRANCO, et al., 

2013; ESPINOSA et al., 2014;). 

 Para Rawat et al. (2013) a maioria dos sistemas de cultivos comerciais 

para a produção comercial em larga escala de microalgas foi limitada a 

produtos de alto valor, e não de biodiesel. Com relação ao sistema de cultivo 

os autores citam que as lagoas são mais favoráveis que os fotobioreatores pelo 

menor custo de produção. A produção de biodiesel a partir de microalgas deve 



 

 

38 

 

se concentrar na redução de custos dos sistemas de produção de biomassa de 

algas em larga escala (WU, et al., 2012). Espinosa et al. (2014) e Arceo (2012) 

ainda destacam que os sistemas abertos requerem menor consumo energético 

para a manutenção, operação e limpeza e podem retornar um balanço 

energético favorável, sendo considerado base para o cultivo de microalgas 

para a produção de biodiesel, embora destaquem que esses sistemas ainda 

necessitam de melhorias. 

 Mata, et al. (2010) destacam ainda que apesar das vantagens dos 

tanques abertos é fundamental que sejam utilizadas espécies mais adaptadas 

a esse sistema de cultivo. FRANCO et al. (2013) sugerem o cultivo de espécies 

extremófilas, que toleram condições extremas de temperatura, pH ou 

salinidade.  

A Tabela 4 relata algumas vantagens e desvantagens dos sistemas de 

produção abertos e fechados. 

 
Tabela 4 – Principais vantagens e desvantagens dos sistemas abertos e 

fechados de produção de microalgas. 
 

Parâmetro 
Sistema aberto 

(Raceway) 

Sistema fechado 

(Fotobiorreatores) 

Custos de produção médio alto 

Manutenção fácil difícil 

Temperatura variável exige resfriamento 

Espaço requerido muito pouco 

Concentração final de biomassa Baixo alto 

Concentração de oxigênio usualmente baixa exige remoção contínua 

Perdas de água alto baixo 

Desgaste do material de construção baixo alto 

Custos de colheita alto médio 

Fonte: Adaptado de Ogbonna, Masui e Tanaka (1997) 
 

O alto custo do processo de produção de biodiesel a partir da biomassa 

de microalgas indica que essa atividade só será possível desde que se 

encontrem organismos que apresentem altíssimos níveis de conversão da luz 

solar em biomassa e que se desenvolva uma tecnologia de cultivo com 

minimização de custos, seja em sistema aberto ou fechado (CHEN et al., 

2011). Com o propósito de melhorar a viabilidade ambiental e econômica, WU 
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et al. (2012) vislumbram, por exemplo um cenário positivo para a combinação 

do cultivo mixotrófico de microalgas com o sequestro de CO2 e o tratamento de 

águas residuais, bem como possuir uma abordagem de biorrefinaria, que prevê 

o aproveitamento total da biomassa, minimizando a geração de resíduos e 

diversificando a produção. 

 

3.4 Separação da biomassa produzida nos cultivos 

 

No cultivo de microalgas para a produção de biodiesel e/ou para a 

extração de compostos de elevado valor comercial há necessidade de 

separação da biomassa produzida a partir do meio de cultivo. Segundo Franco 

et al. (2013) a escolha do método de separação é baseada nas características 

da microalga, no tipo de cultivo e no uso da biomassa, entre outros aspectos.  

 Nos cultivos em sistemas abertos as células microalgais com 1 a 30 µm 

em tamanho estão em suspensão, usualmente em concentrações muito baixas, 

na faixa de 100 a 500 mg/L (0,01 a 0,05% em peso seco) o que dificulta a 

separação da biomassa. Além disso, sua carga superficial negativa inibe a 

agregação das células e sua densidade, parecida com a da água, praticamente 

impossibilita a sedimentação das células (BANERJEE et al., 2012; BHAVE et 

al., 2012; CHEN et al., 2012; ŞIRIN; CLAVERO; SALVADÓ, 2013). 

O processo de separação da biomassa deve ser simples, rápido, de 

baixo custo, eficiente para o maior número de espécies de microalgas, e utilizar 

o mínimo possível de energia e de reagentes químicos (DANQUAH et al., 2009; 

PAPAZI; MAKRIDIS; DIVANACH, et al., 2010; GONZALEZ-FERNANDEZ; 

BALLESTEROS, 2012). Em geral, os processos de separação utilizados não 

são eficientes para todos os tipos de microalgas, sendo que algumas técnicas 

funcionam melhor para uma espécie do que para outras (GRIMA et al., 2003; 

CHEN et al., 2011; GRANADOS et al., 2012). O custo desses processos pode 

ser significativo, acarretando em maiores gastos do que com o próprio cultivo, 

chegando a ser entre 20 a 50% do custo total de produção do biodiesel 

(MOLINA-GRIMA, et al. 2003; CHISTI, 2007; GONZALEZ-FERNANDEZ; 

BALLESTEROS, 2012). 

 Assim, são utilizados diferentes métodos físicos, químicos e biológicos 

para executar a separação sólido-líquida desejada (GRIMA et al., 2003; 
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BRENNAN; OWENDE, 2010; MATA et al., 2010) sendo que os principais 

processos são a filtração, a sedimentação, a centrifugação e a floculação 

(DERNER et al., 2006; LEE; LEWIS; ASHMAN, 2009; VANDAMME et al., 

2011). 

 Quanto à filtração, a separação da biomassa se dá pela retenção de 

células da cultura através de telas, por pressão ou vácuo, podendo também ser 

utilizadas membranas e filtros (LOURENÇO, 2006). Apesar de ser uma técnica 

simples Grima et al. (2003) alertam que o sistema de filtração pode ser 

insatisfatório, devido à lentidão do processo, sendo eficiente apenas para 

microalgas com maior volume celular ou que possuam estrutura filamentosa. 

Células pequenas podem entupir o sistema e não existe atualmente técnica 

viável de filtração para esses casos (LOURENÇO, 2006). 

 A técnica de sedimentação por gravidade é geralmente utilizada para 

produtos de baixo valor. Entretanto, assim como na filtração, a lentidão do 

processo torna a técnica ineficiente, devendo ser utilizada após o processo de 

floculação, que incrementa a velocidade de sedimentação das microalgas 

(GRIMA et al., 2003; ŞIRIN; CLAVERO; SALVADÓ, 2013). 

 O processo de centrifugação é um processo simples que pode ser 

utilizado em qualquer tipo de microalga. A separação da biomassa geralmente 

é rápida e eficiente, e algumas centrífugas podem processar imensos volumes 

em pouco tempo, entretanto é mais empregada na obtenção de produtos de 

alto valor, uma vez que demanda o emprego de equipamentos caros e elevado 

consumo de energia elétrica (GRIMA et al., 2003; LOURENÇO, 2006; 

CHRISTENSON; SIMS, 2011).  

 A separação por floculação consiste na remoção da capacidade das 

células serem mantidas em suspensão, ou mesmo aglutinando-as em flocos 

que podem decantar (LOURENÇO, 2006). Para isso são geralmente utilizados 

agentes floculantes polieletrólitos (floculação induzida), que podem ser naturais 

(polissacarídeos, como a quitosana) e sintéticos (poliacrilamida e sais 

metálicos, por exemplo). Os floculantes agem neutralizando ou reduzindo a 

carga superficial das células microalgais (predominantemente negativa), 

fazendo com que estas se aglutinem em grandes flocos (GRIMA et al., 2003; 

BRENNAN; OWENDE, 2010; BANERJEE et al., 2012). Necessariamente, os 

floculantes devem ser baratos e eficazes em baixa concentração, além de não 
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prejudicarem o posterior processamento da biomassa, principalmente a 

extração do óleo (GRIMA et al., 2003; BORGES et al., 2011). 

 Diversos autores consideram a floculação como um processo de pré-

separação da biomassa, sendo necessária a posterior utilização de outro 

método, como a centrifugação, filtração ou sedimentação (AMARO; GUEDES; 

MALCATA, 2011; CHRISTENSON; SIMS, 2011; CASTRILLO et al., 2013). 

Além disso, dentre os agentes floculantes, a utilização de sulfato de alumínio e 

íons metálicos para a separação da biomassa podem aumentar a concentração 

desses elementos no biodiesel, bem como deixar altas concentrações residuais 

na biomassa, tornando-a potencialmente tóxica se utilizada para alimentação 

animal (LEE et al., 1998; HEASMAN et al., 2000; GRIMA et al., 2003; 

GRANADOS et al., 2012). 

 Franco et al. (2013) relataram estudos nos quais foi verificada diferença 

no perfil em ácidos graxos das microalgas com o uso de floculantes, e por isso 

consideram importante também avaliar o efeito dos floculantes utilizados na 

composição em ácidos graxos do óleo da microalga. 

Sardá (2013) avaliou a eficiência de separação por floculação de 

culturas de Phaeodactylum tricornutum e Nannochloropsis oculata, bem como 

estudou o efeito da floculação na composição de ésteres metílicos de ácidos 

graxos da biomassa coletada nas fases de crescimento estacionária e 

exponencial. Para isso o autor realizou três tratamentos com valores de 

diluição da biomassa para cada fase (0, ½, e ¼), e três concentrações (5, 7,5 e 

10 mg.L-1) de floculante de poliacrilamida catiônica (PAC) e um tratamento 

elevando o pH do meio até 10,5 com o emprego de hidróxido de sódio (NaOH). 

O autor concluiu que nenhuma das doses de PAC resultou na formação de 

flocos de Nannochloropsis, bem como a utilização de 5 mg.L-1 de poliacrilamida 

na fase estacionária sem diluição da biomassa é a melhor opção para o cultivo 

de Phaeodactylum tricornutum. Na análise de ácidos graxos totais o autor 

destaca ainda que esta microalga apresentou ácidos graxos 

predominantemente monoinsaturados (49,37%) com a utilização de PAC e 

saturados (70,40%) com utilização de NaOH. 

 A separação das microalgas do meio de cultura pode ser realizada 

apenas com a alteração do pH (GRIMA et al., 2003; LEE et al., 1998), embora 

seja comum em processos de floculação o pH da cultura ser corrigido até 
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aproximadamente 10,5 para auxiliar no processo (BORGES et al., 2011). O 

processo de floculação baseado no aumento do pH ocorre devido a formação 

de precipitados de cálcio ou magnésio que, em certas condições, possuem 

carga superficial positiva, podendo aprisionar as células e induzir à floculação 

(VANDAMME; FOUBERT; MUYLAERT, 2013). Conforme Lee et al. (1998) e 

Chen et al. (2012) a separação apenas com a mudança do pH tem a vantagem 

de não interferir no meio de cultura, tal como ocorre com os floculantes, 

podendo o meio ser reutilizado apenas com o reajuste do pH. 

 De acordo com a literatura, para a produção em grande escala, ainda 

existe a necessidade do desenvolvimento de processos mais eficientes e com 

menor custo para contribuir com a viabilidade econômica da produção de 

biodiesel a partir da biomassa de microalgas (AMARO; GUEDES; MALCATA, 

2011; CHEN et al., 2011; CHRISTENSON; SIMS, 2011; SINGH; DAR, 2011; 

GONZALEZ-FERNANDEZ; BALLESTEROS, 2012; FRANCO, et al., 2013). 

Segundo Halim, Danquah e Webley (2012) após a separação da 

biomassa microalgal do seu meio de cultivo, são necessárias etapas de pré-

tratamento da biomassa com o objetivo de melhorar a eficiência da extração do 

óleo. Os autores destacam que esses processos consistem na ruptura da 

estrutura celular (ultrassom, micro-ondas, autoclave, homogeneização a altas 

pressões, moinho de pérolas, dentre outros), seguida de secagem 

(aquecimento, resfriamento, spray) e redução do tamanho das partículas 

(moagem e peneiração). 

 

4. PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE MICROALGAS 

 

Os principais processos de produção de biodiesel são a 

transesterificação, a esterificação e os processos híbridos da esterificação. 

Atualmente os processos industriais mais comuns e os estudos científicos são 

direcionados para a transesterificação (ou alcoólise) alcalina homogênea de 

óleos e gorduras, que é o principal método de produção de biodiesel no mundo 

(CORDEIRO, et al., 2011; RAMOS, et al., 2011; SUAREZ, et al., 2009).  

Na reação de transesterificação a matéria-prima graxa - que é composta 

basicamente de tri-ésteres da glicerina com ácidos graxos - é misturada ao 

metanol ou etanol e, na presença de um catalisador (homogêneo, heterogêneo 
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ou enzimático) e sob aquecimento, dá origem a uma mistura de ésteres 

metílicos ou etílicos de ácidos graxos e glicerina, conforme ilustrado na Figura 

11 (ESCOBAR et al., 2009; SUAREZ et al., 2009; RAMOS, et al., 2011). 

A reação de transesterificação é bem estudada e estabelecida, 

principalmente utilizando-se catalisadores básicos, tais como hidróxido de 

sódio ou outras bases fortes, tornaram-se predominantes principalmente devido 

a seu baixo custo e rapidez do processo (SUAREZ et al., 2009; 

SCHUCHARDT; SERCHELI; VARGAS, et al., 1998). Apesar da 

transesterificação alcalina ser a tecnologia mais utilizada na indústria de 

biodiesel, esse processo necessita de matérias-primas de alta qualidade, com 

baixíssimos teores de ácidos graxos livres e água, o que torna o processo caro 

e limita o potencial de produção (RAMOS, et al., 2011).   

 
Figura 11 - Reação de transesterificação de triacilglicerídeos. 

 
Legenda: a até i são números inteiros que indicam o tamanho da cadeia carbônica. R é o 
grupo alquila do álcool usado na reação de transesterificação. Fonte: Suarez et al. (2009). 

 

Essa necessidade pode ser verificada nos trabalhos de Miao e Wu 

(2006), que ao produzir biodiesel a partir do óleo de microalgas observaram 

que catalisadores alcalinos convencionais não eram adequados para a sua 

transesterificação, provavelmente devido ao elevado índice de acidez do óleo 
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(8,97 mg KOH/g), o que conduz a reações secundárias, como a saponificação. 

Os mesmos autores realizaram experimentos para determinar as condições 

ideais para a transesterificação ácida de óleo de microalgas. Para isso foi 

utilizado óleo da microalga Chlorella protothecoides, obtida em cultivo 

heterotrófico. Foram testados os efeitos de variações na quantidade de 

catalisador (ácido sulfúrico), razão molar metanol:óleo, tempo e temperatura 

sobre o rendimento da reação e a qualidade do biodiesel produzido. O 

biodiesel obtido apresentou adequada qualidade quando se utilizou elevada 

razão molar metanol:óleo (56:1) a 30oC, o que não corresponde a condições 

normalmente usadas para a produção de biodiesel.  

Na produção de biodiesel por meio do processo de transesterificação, 

geralmente faz-se necessário uma etapa prévia de extração do óleo, que se 

configura em um gargalo tecnológico ainda a ser superado no caso das 

microalgas. Por conta dessa dificuldade muitos estudos estão sendo 

conduzidos utilizando a tecnologia de transesterificação direta ou in situ a partir 

da biomassa seca em microalgas. A transesterificação direta da biomassa 

microalgal apresentou como vantagens a eliminação das etapas de extração e 

purificação do óleo (LEWIS; NICHOLS; MCMEEKIN, et al. 2000), podendo esta 

etapa ser conduzida simultaneamente a de transesterificação (HAKALIN, 

2014), reduzindo o custo de produção e o tempo de reação. Além disso, todos 

os ácidos graxos - mesmo aqueles contidos em compostos minoritários com 

extremidade polar (como os lipídios ligados às proteínas), que normalmente 

não compõem um extrato oleoso - são convertidos a ésteres de ácidos graxos, 

o que maximiza a quantidade de biodiesel obtida da biomassa microalgal.  

O método de transesterificação direta envolve a adição do catalisador 

ácido e o metanol na biomassa de microalga seca. O metanol extrai os lipídeos 

da microalga que são transesterificados na presença do catalisador para a 

produção dos ésteres metílicos de ácidos graxos (WAHLEN et al., 2011). Como 

exemplo, a Figura 12 apresenta as etapas da transesterificação direta de 

biomassa de microalgas a partir do método de Hartman e Lago adaptado para 

microescala por Antoniosi Filho (1995).  
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Figura 12 – Etapas do procedimento de transesterificação 
 

 

 

Johnson e Wen (2009), tentando superar as limitações da etapa de 

extração do óleo de células de microalgas, avaliaram o potencial de produção 

de biodiesel a partir da microalga Schizochytrium limacinum através da 

transesterificação direta da biomassa algal, bem como avaliaram a qualidade 

do biocombustível obtido. Foi produzido biodiesel a partir das microalgas 

através de dois métodos: extração do óleo das células de microalgas utilizando 

como solventes clorofórmio, hexano ou éter de petróleo, seguida por 

transesterificação do óleo extraído; e transesterificação direta da biomassa 

microalgal. Os autores obtiveram o maior rendimento em biodiesel, de 63% e 

66%, quando utilizaram a transesterificação direta. Os principais ésteres 

metílicos de ácidos graxos contidos no biodiesel foram ésteres dos ácidos 

mirístico (C14:0), palmítico (C16:0), docosapentaenóico (C22:5) e 

docosahexaenóico (C22:6). 

Ehimen, Sun e Carrington (2010) ao avaliarem diferentes condições 

operacionais da transesterificação in situ de microalgas obtiveram melhores 

rendimentos quando utilizaram 60 mL de metanol para 15g de biomassa, a 

60 0C, obtendo 92% de conversão com 1 hora de reação e agitação constante. 
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Apesar de possuir a vantagem de eliminar as etapas de extração e 

purificação do óleo o processo transesterificação direta exige que as 

biomassas de microalgas possuam baixíssimos teores de umidade, sendo a 

etapa de secagem da biomassa fundamental para uma reação adequada. 

Segundo Becker (1994) cerca de 30% do custo de produção estão associados 

a este parâmetro afetando negativamente o custo total de produção. O 

processo de secagem é crucial na transesterificação direta, pois a presença de 

umidade pode afetar as condições reacionais. Ehimen, Sun e Carrington (2010) 

avaliaram a influência da umidade presente na biomassa de microalgas no 

processo de conversão de biodiesel por transesterificação direta, e concluíram 

que a presença de água afeta negativamente o processo, bem como que 

umidades acima de 31,7% inibem totalmente a reação. Hakalin (2014) afirma 

que o uso da transesterificação direta com catalisadores tais como hidróxidos 

ou metóxidos de sódio ou potássio, pode ser aplicado somente a biomassas 

que apresentem baixa acidez e teor de umidade, de forma a prevenir a 

ocorrência de saponificação dos ácidos graxos. 

O teor de umidade também foi avaliado por Velasquez-Orta, Lee e 

Harvey (2013) que produziram biodiesel pela transesterificação direta da 

biomassa das microalgas Nannochloropsis (marinha) e Chlorella sp. (dulcícola) 

utilizando catalisadores homegêneos e heterogêneos a partir de biomassas 

com diferentes teores de umidade (0%, 1,5%, e 10%). Os melhores resultados 

obtidos foram com o uso de biomassas totalmente secas em ambas as 

microalgas, usando ácido sulfúrico como catalisador, com um rendimento de 

FAME de 73 ± 5% a partir de N. oculata e de 92 ± 2% a partir de Chlorella sp.  

Novas alternativas vêm sendo pesquisadas no sentido de encontrar 

tecnologias para produzir biodiesel a partir de materiais graxos de baixa 

qualidade, os quais geralmente apresentam alta acidez e alto teor de água. 

Segundo Aranda et al. (2012) a tecnologia de esterificação de ácidos graxos é 

uma alternativa que pode ser utilizada em matérias-primas de alta acidez com 

alto conteúdo de ácidos graxos livres, tais como as microalgas. A esterificação 

consiste na produção de ésteres por meio da reação entre um ácido graxo e 

um álcool, com formação de água como subproduto (Figura 13). Difere da 

transesterificação, pois as matérias-primas utilizadas são ácidos graxos ao 
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invés de triacilglicerídeos, bem como não há formação de glicerol 

(ENCARNAÇÃO, 2008).  

 

Figura 13 - Representação da reação de esterificação. 
 

 
 

Fonte: Aranda et al. (2012) 
 

A esterificação ainda pode estar associada a outros processos – 

chamados de híbridos (Ramos et al., 2011). Dentre os processos híbridos 

merece destaque alguns que podem ser realizados em meio homogêneo: (a) 

esterificação seguida da transesterificação; (b) esterificação simultaneamente à 

transesterificação; (c) hidrólise seguida de esterificação, chamada 

hidroesterificação; e (d) saponificação, seguida de ácidificação e posterior 

esterificação (ARANDA, et al., 2012; RAMOS, et al., 2011; ARCEO, 2012; 

HAKALIN, 2014). 

O processo de hidroesterificação envolve uma etapa de hidrólise 

seguida de uma etapa de esterificação (Figura 14). A hidrólise consiste numa 

reação química entre a matéria-prima graxa com a água, gerando-se glicerina e 

ácidos graxos. Esse processo aumenta a acidez (superior a 99%) e gera uma 

glicerina de grau alimentício, mais pura que a glicerina advinda da 

transesterificação. Após o processo de hidrólise e de remoção da glicerina os 

ácidos graxos gerados são então esterificados com um álcool (ENCARNAÇÃO, 

2008; ARANDA et al. 2012; RAMOS, et al., 2011).  

 

Figura 14 - Fluxograma simplificado do processo de hidroesterificação. 

 
Fonte: Ramos et al. (2011). 
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Na hidroesterificação podem ser empregadas matérias-primas com alto 

teor de água, como biomassa úmida de microalgas, obtendo um biodiesel com 

elevada pureza, sem necessidade de etapas de lavagem que geram efluentes, 

bem como elevado consumo de reagentes e água (ARCEO, 2012; ARANDA et 

al., 2012). O alto custo dos processos de secagem da biomassa de microalgas 

e da extração do óleo podem ser equacionados mediante a utilização do 

processo de hidroesterificação (ARCEO, 2012). 

Halim, Danquah e Webley (2012) e Pinto, et al. (2005) destacaram um 

processo híbrido da esterificação para a produção de biodiesel a partir da 

biomassa úmida de microalgas através da reação de saponificação dos 

triacilgliceróis e ácidos graxos livres presentes na biomassa de microalgas, 

após etapa de acidulação da fase saponificável seguida da esterificação dos 

ácidos graxos. Assim como o processo de hidroesterificação, o biodiesel é 

obtido com pureza elevada sem necessidade de etapas de lavagem, obtendo 

água como subproduto (HALIM; DANQUAH; WEBLEY, 2012; HAKALIN, 2014).  

Hakalin (2014) ao avaliar a produção de biodiesel pelos processos de 

transesterificação, hidroesterificação e saponificação/esterificação encontrou 

eficiências de 99,27, 92,54 e 94,34 %, respectivamente. Nos três processos, o 

palmitato de metila (16:0) foi produzido em maior percentagem (42,12, 49,59 e 

45,07 %), seguido do oleato de metila (18:1) (25,45, 22,73 e 25,25 %). 

Cabe ainda mencionar que outras tecnologias alternativas, ainda em 

nível de pesquisas experimentais, podem ser empregadas na produção de 

biodiesel, tais como a produção de biodiesel via catálise heterogênea, o 

craqueamento térmico ou pirólise e a biocatálise via processos enzimáticos 

(SUAREZ, et al., 2009; FRANCO, et al., 2013; RAMOS, et al., 2011). 

Outra etapa importante na cadeia produtiva, que está intimamente 

associada à etapa de produção, é o controle de qualidade do biodiesel e suas 

misturas com o diesel mineral. O sucesso da comercialização de biodiesel 

depende da escolha da matéria-prima graxa, pois os lipídios por ela 

sintetizados influenciarão a qualidade do biodiesel (GRIFFTHS; HARRISON, 

2008). Dada a grande diversidade das microalgas para a produção de 

biodiesel, o Brasil possui potencial para produzir biodiesel com diferentes 

características físico-químicas a partir dessa fonte graxa. Contudo, segundo 

Soares (2012), esta característica pode propiciar a mistura de óleos de 
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diferentes microalgas, favorecendo um biodiesel de melhor qualidade conforme 

a especificação vigente. O perfil lipídico das microalgas deverá ser semelhante 

ao óleo extraído das plantas, cujo comprimento da cadeia é médio, grau de 

saturação baixo e percentagem de lipídios totais composta principalmente por 

triacilglicerídeos (DEMIRBAS, 2002; BOZBAS, 2008).  

Stansell, Gray e Sym (2011), em seus estudos sobre as propriedades 

dos biodieseis produzidos a partir da biomassa microalgal, relatam que são 

esperados que a maiorias desses biocombustíveis possuam baixa estabilidade 

oxidativa. Na avaliação dos autores os resultados indicam ainda que matérias-

primas ricas em ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) são desejáveis para o 

biodiesel, mas a composição total dos ácidos graxos saturados (SFA) também 

é de grande importância. Indicam ainda que existe uma aparente relação entre 

a classe de microalgas e a percentagem de monoinsaturados, e que isso pode 

ser importante na identificação de classes de microalgas com alto teor de 

MUFA, ou pelo menos fornece alguma base para a bioprospecção. Hakalin 

(2014) avaliou o a produção de biodiesel de Scenedesmus sp. produzido por 

transesterificação, hidroesterificação e saponificação/esterificação e obteve 

altos teores de SAFA e MUFA (86,64, 88,08 e 90,43 %, respectivamente), 

apresentando-se segundo a autora com excelente perfil de FAME. 

Soares (2012) realizou estudo da caracterização e da composição de 

ácidos graxos em óleos de microalgas por cromatografia gasosa nas espécies 

C. minutíssima, C. vulgaris, A. platensis, Cyclotella sp., C. closterium, E. alata e 

A. gracilis. A autora identificou que os ácidos graxos desses taxa possuem 

números de átomos de carbono que vão de C14 a C24 e concluiu que existe 

diversidade qualitativa e quantitativa em ácidos graxos nas espécies 

estudadas. Ressalta ainda que com os óleos de microalgas é possível obter 

biodieseis de diferentes propriedades físico-químicas.  

Segundo Knothe (2006) o sucesso da comercialização do biodiesel tem 

sido acompanhado por especificações industriais restritas que asseguram a 

qualidade do produto. As principais especificações existentes no mundo são: (i) 

a americana da American Society for Testing and Materials (ASTM 6751-12); 

(ii) a européia da European Standard (EN 14214/2008); (iii) e a brasileira 

estabelecida pela ANP (Resolução nº 45 de 25/08/2014). 
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Cabe mencionar que, independente da rota tecnológica utilizada ou da 

fonte de matéria-prima graxa empregada em sua produção, o biodiesel e suas 

misturas somente poderão ser comercializados pelos agentes econômicos no 

Brasil desde que atendam requisitos de qualidade pré-estabelecidos pela ANP 

(DUARTE FILHO et al., 2009). No ANEXO 1 é apresentada a especificação do 

biodiesel utilizada pela ANP, que caracterizam a qualidade do biodiesel e suas 

misturas com o óleo diesel no Brasil (BRASIL, 2104). 

 

5. BIOCOMBUSTÍVEIS DE MICROALGAS: PRINCIPAIS INICIATIVAS 

 

Em relação à produção de biodiesel a partir da biomassa de microalgas, 

há alguns anos diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento têm sido 

realizados por instituições governamentais em muitos países e, 

particularmente, por empresas privadas ligadas à produção de energia.  

Cabe destacar os vários trabalhos sobre microalgas conduzidos por 

quase duas décadas pelo Departamento de Energia norte-americano, através 

da execução do Aquatic Species Program (ASP). O objetivo do programa foi 

avaliar a produção de biodiesel a partir de microalgas, em tanques abertos, 

utilizando CO2 residual. Sheehan et al. (1998) relataram que nas condições de 

cultivo utilizadas na época não foi viável economicamente a produção da 

biomassa microalgal para a produção de biodiesel, principalmente pelo fato de 

não ter sido possível sustentar uma produtividade razoável ao longo do ano.  

Contudo, em 2010, foi anunciado nos EUA um investimento de US$ 44 

milhões no desenvolvimento de biocombustíveis de algas a ser realizada pela 

“National Alliance for Advanced Biofuels and Bioproducts (NAABB)” que busca 

desenvolver uma abordagem sistêmica para a comercialização sustentável dos 

biocombustíveis de microalgas e bioprodutos com o envolvimento de 

empresas, laboratórios nacionais e universidades daquele país (MS; MCT, 

2010).  

No Japão também foi desenvolvido programa similar pelo “Research 

Institute of Innovative Technology” (RITE), com a utilização de fotobioreatores 

para o cultivo das microalgas, contudo o programa também não alcançou 

viabilidade econômica para a produção da biomassa (HUNTLEY; REDALJE, 

2006). Atualmente, muitas instituições governamentais de diversos países e 
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inúmeras empresas têm se dedicado a projetos: o “Algae Task Force”, o 

“European Algae Biomass Association”, a “European Bioenergy Industrial 

Initiative” são exemplos de importantes instituições/projetos internacionais 

sobre este tema (MS; MCT, 2010). 

MS e MCT (2010) também destacam a atuação de várias empresas 

internacionais envolvidas com o assunto, e dentre as principais destacam-se: 

(i) “AlgaeLink NV” e a holandesa “KLM Royal Airlines” que desenvolvem um 

projeto-piloto para o desenvolvimento biocombustíveis aeronáuticos; (ii) a 

“Enhanced & Technologies Ltda” do Reino Unido está desenvolvendo uma 

tecnologia para a produção de algas em tanques usando CO2 proveniente de 

centrais elétricas; (iii) a empresa italiana ENEL está pesquisando a 

possibilidade de produzir algas utilizando dióxido de carbono emitido por suas 

usinas movidas a carvão; (iv) a “Algafuel”, em parceria com o “INETI”, 

desenvolvem a criação de uma planta-piloto na refinaria da “Galp Energia” em 

Portugal; (v) a “SGC Energia”, a “SGPS”, “AS” e a “Global Green Solutions” 

(Canadá) estão desenvolvendo uma planta-piloto no Novo México; (vi) a “Bio 

Fuel Systems” (Espanha) desenvolveu uma planta-piloto para produção de do 

que denominam biopetróleo; 

No Brasil ainda é inexistente a produção de microalgas em grande 

escala para a obtenção de biomassa, de biodiesel ou para a extração de 

compostos bioativos visando outras aplicações, havendo somente iniciativas de 

caráter experimental em diversos centros de pesquisa. 

Atualmente no Brasil estão sendo desenvolvidos alguns projetos de 

pesquisa visando o emprego de microalgas na produção de biodiesel, sendo 

que isto se deve principalmente à iniciativa de diversas instituições 

governamentais de apoio à pesquisa científica e tecnológica (MCTI, CNPq, 

FINEP, MPA), bem como, com a concepção de projetos em rede envolvendo 

instituições de pesquisa e seus respectivos potenciais. Neste contexto, está 

sendo desenvolvido o projeto “Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação em 

Tecnologia para Produção e Uso de Biodieseis Derivados de Óleos de 

Microalgas”, apoiado pelo MCTI, sob a coordenação geral da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e que envolve outras nove instituições nacionais de 

pesquisa (UFPR, TECPAR, UFSCar, UFLA, UFES, UFSC, INT, UFRJ e UFPB). 

Os trabalhos oriundos desta tese foram desenvolvidos no âmbito deste projeto.  
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RESUMO 

 

Essa pesquisa determinou a composição e o teor de ácidos pela 

transesterificação direta da biomassa de seis microalgas dulcícolas e na soja. 

Os resultados mostraram que todas as espécies de microalgas apresentaram 

maior quantidade de ácido graxos que a biomassa de soja. Choricystis sp. (A) 

fornece 115% mais ácidos graxos por grama de biomassa seca do que os 

grãos de soja. No que diz respeito à composição de ácidos graxos, Choricystis 

sp. (A) apresentarou uma proporção adequada de ácidos graxos saturados e 

insaturados, com baixa quantidade de ácidos graxos poli-insaturados, podendo 

ser uma fonte alternativa de matéria-prima graxa para a produção de biodiesel. 

 

Palavaras-chave: microalgas, transesterificação, biodiesel  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Brasil se destaca por gerar 45% de sua matriz energética 

a partir de fontes renováveis de energia, com destaque para os produtos da 

cana de açúcar e os biocombustíveis. Entre os biocombustíveis mais 

promissores destaca-se o biodiesel, o qual no mundo é produzido basicamente 

utilizando óleo de soja (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005). No caso do 

Brasil, a produção de biodiesel a partir desta oleaginosa representa, 

aproximadamente, 80-90% da totalidade da matéria-prima graxa empregada 

para tal finalidade (SUAREZ et al., 2009). 

A soja, contudo, apresenta pouco teor de óleo no grão e baixa 

produtividade por hectare, além de ser uma commodity agrícola. Essas 

características indicam que o aumento da produção de biodiesel no mundo 

tendo com base esta oleaginosa pode acarretar sérios danos econômicos e 

ambientais, especialmente, se sua produção em larga escala for acompanhada 

de um aumento da área cultivada ocasionando novos desmatamentos e perda 

de biodiversidade (SUAREZ et al., 2009). 

Nesse sentido, é essencial pesquisar fontes de matérias-primas 

alternativas para a produção de biodiesel e, nesse contexto, destaca-se o 

potencial das microalgas. Um dos mais importantes apelos para produção de 

biodiesel a partir de microalgas é que este tipo de cultivo não deslocará as 

tradicionais áreas de cultivo voltadas para a alimentação humana – uma das 

principais críticas à produção de biodiesel a partir de plantas oleaginosas (LI; 

DU; LIU, 2008). 

Assim como as oleaginosas, as microalgas são extremamente ricas em 

triacilglicerídeos, os quais podem ser convertidos em ésteres metílicos de 

ácidos graxos (FAME, do inglês fatty acids methyl esters) para produção de 

biodiesel. Adiciona-se ainda o fato de que estudos demonstram que a 

composição química de ácidos graxos presentes em algumas microalgas são 

similares às oleaginosas atualmente utilizadas para a produção de biodiesel, 

tais como a soja, girassol e canola (SHEEHAN et al., 1998; DERNER et al., 

2006). 

Atualmente o processo utilizado para a produção de biodiesel a partir de 

microalgas é normalmente a transesterificação ácida ou básica do óleo extraído 
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com um álcool na presença de um catalisador. Existem vários processos de 

transformação de triacilglicerídeos em biocombustíveis descritos na literatura 

(SUAREZ et al., 2007), entretanto muitos são inviáveis economicamente. A fim 

de reduzir o custo da produção de biodiesel de microalgas e aumentar o 

rendimento em FAME, para essa biomassa utiliza-se a transesterificação direta 

(TD), na qual a extração e transesterificação ocorrem simultaneamente numa 

única etapa (RUIZ et al., 1998; ARMENTA et al., 2009). 

Apesar da abundância das microalgas dulcícolas, a maioria das 

microalgas utilizadas para a produção de biodiesel é de origem marinha. Um 

estudo com uma mistura de biodiesel contendo 20% de biodiesel feito a partir 

de Chlorella vulgaris em motores a diesel demonstrou a redução da emissão de 

dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio em comparação ao diesel fóssil 

(SCRAGG; MORRISON; SHALES, 2003). Esta microalga é composta por 

28,56% (m/m) de ácidos saturados e 51,91% (m/m) por ácidos insaturados 

(GOUVEIA; OLIVEIRA, 2009). 

O biodiesel feito com a microalga Chlorella protothecoides apresentou 

propriedades de valor de combustão, índice de acidez, viscosidade e ponto de 

fulgor similares ao diesel e aos parâmetros estabelecidos pela ASTM (MIAO; 

WU, 2004; MIAO; WU, 2006; XU; MIAO; WU, 2006). Outra espécie que se tem 

mostrado como grande potencial para produção de biodiesel é Dunaliella 

tertiolecta (TANG et al., 2011). A análise do perfil de ácidos graxos em D. 

tertiolecta mostrou teores de C18:3 e PUFA (do inglês polyunsaturated fatty 

acids) de aproximadamente 14,8% e 11,5% respectivamente (CAMPOS; 

BARBARINO; LOURENÇO, 2010). Apesar do elevado conteúdo em PUFA, 

esta microalga apresenta elevada taxa de crescimento e habilidade de 

crescimento em diferentes condições ambientais (TANG et al., 2011). 

Em relação à composição de ácidos graxos entre as diferentes espécies 

de microalgas marinhas, a maioria delas não atenderão os parâmetros exigidos 

por normas internacionais e pela norma brasileira, devido apresentarem 

consideráveis teores de ácidos insaturados, especialmente tri- e 

poliinsaturados. Assim, diante das potencialidades do biodiesel a partir de 

microalgas marinhas, estima-se que o biodiesel produzido por espécies 

dulcícolas demonstrará melhor qualidade nas propriedades físicas do biodiesel. 

Além disso, segundo Fidalgo et al. (1998) deve-se levar em consideração que 
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o perfil lipídico pode ser manipulado conforme as condições de cultivo 

objetivando baixa produção de PUFA entre as espécies de interesse. 

Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais e que 

algumas áreas de grande incidência de luz solar – essencial para a produção 

de microalgas – se encontram afastadas do oceano, é fundamental que se 

encontre espécies de microalgas dulcícolas que possam ser produzidas nessas 

regiões. 

Para que as microalgas dulcícolas se consolidem como uma alternativa 

viável é fundamental conhecer sua composição química a fim de que o 

biodiesel produzido alcance os padrões de qualidade especificados por normas 

internacionais, reguladas principalmente pela American Society for Testing and 

Materials (ASTM) e European Standards (EN), como também pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no caso específico 

do Brasil (MONTEIRO et al., 2008). 

Assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos busca-se selecionar 

espécies de microalgas que apresentem alta produtividade em ácidos graxos, 

os quais devem ser preferencialmente uma mistura de ácidos saturados e 

monoinsaturados, com reduzido teor de ácidos com duas ou mais duplas 

ligações. Isso leva a obtenção de biodiesel com alta estabilidade oxidativa e 

adequada propriedade de congelamento. 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a adequabilidade de 

espécies de microalgas dulcícolas como matéria-prima graxa para a produção 

de biodiesel. Foram estudados seis táxons de microalgas dulcícolas oriundas 

da Coleção de Culturas de Microalgas de Água Doce da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar). O potencial das espécies foi avaliado em relação ao 

rendimento e composição de ésteres metílicos de ácidos graxos através da 

transesterificação direta da biomassa microalgal. 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1  Microalgas dulcícolas 

 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes microalgas dulcícolas: 

Choricystis sp A e B (Chlorellaceae, Chlorococcales), isoladas do Rio Madeira 
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(RO); Kirchneriella lunaris (Selenastraceae, Chlorococcales), isolada de um 

chafariz na cidade de São Carlos, SP; Kirchneriella irregularis (Selenastraceae, 

Chlorococcales), isolada de um lago de jardim na Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ-USP - 

Piracicaba, SP); Monoraphidium komarkovae (Selenastraceae, 

Chlorococcales), isolada do Pantanal Matogrossense Mato Grosso, MT e 

Tetranephris brasiliensis (Dictyosphaeriaceae, Chlorococcales), isolada da 

Represa de Guarapiranga, São Paulo, SP. 

A identificação foi feita segundo critérios diacríticos descritos por Hindák 

(HINDÁK, 1984; HINDÁK, 1988; HINDÁK, 1990). 

 

2.2  Cultivos 

 

Após o isolamento com procedimentos mecânicos (VIEIRA, 1977), as 

espécies foram cultivadas em frascos pirex de 2 L de capacidade com 1,8 L de 

meio WC (GUILLARD; LORENZEN, 1972) sob intensidade luminosa de, 

aproximadamente, 300 mol fótons m-2
.s-1, fornecida por tubos florescentes de 

40 W em fotoperíodo de 12:12 h, e temperatura de 23±1 ºC. Os cultivos foram 

feitos com borbulhamento de ar enriquecido com 4% de CO2 a uma vazão de 

0,1 L.min-1.  

No final da fase exponencial do crescimento, as células foram retiradas 

do meio de cultura por filtração tangencial em cartucho de fibra oca. 

Posteriormente as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e 

liofilizadas e acondicionadas em freezer. 

 

2.3  Determinação do teor de água por Análise Termogravimétrica 

 

As análises das microalgas foram realizadas em Analisador 

Termogravimétrico da marca Mettler Toledo, modelo TGA/SDTA 851e, em 

cadinho de α-Alumina de 900 µL, com atmosfera de purga de nitrogênio com 

vazão de 50 mL.min-1.  

Os estudos termogravimétricos foram realizados de modo dinâmico 

conforme descrito por Faria et al. (2002), com determinação do teor de água 
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utilizando a primeira (1ª) derivada da curva TG para indicar os pontos de início 

e término do evento térmico, definido no intervalo de 30 ºC a 100 ºC. 

 

2.4  Transesterificação Direta (TD) da biomassa microalgal 

 

O rendimento e análise do perfil de ésteres metílicos de ácidos graxos 

foram obtidos segundo método adaptado de Hartman e Lago para microescala 

(ANTONIOSI FILHO, 1995). 

Inicialmente realizou-se o preparo de uma mistura esterificante a qual foi 

utilizada no decorrer do processo de transesterificação. Para isso, adicionou-se 

2,0 g de cloreto de amônio (MERCK®) a 60 mL de metanol (TEDIA®) seguido 

pela adição de 3,0 mL de ácido sulfúrico concentrado (MERCK®). A mistura, 

contida em balão de fundo redondo adaptado a um condensador, foi mantida 

em refluxo sob agitação por 15 min. O reagente obtido foi então estocado em 

balão volumétrico de 100 mL com tampa de vidro. 

Posteriormente, em um tudo de ensaio autoclavável de 20 mL, pesou-se 

cerca de 200,0 mg da biomassa de microalgas. A seguir, adicionou-se 3,0 mL 

de solução 0,5 mol.L-1 de hidróxido de sódio (MERCK®) em metanol seco 

(TEDIA®) e aqueceu-se o tubo de ensaio por 10 min em banho-maria a 90 ºC. 

Resfriou-se o tubo de ensaio em banho de gelo e adicionou-se 9,0 mL da 

mistura esterificante previamente preparada segundo o procedimento descrito 

anteriormente. Aqueceu-se novamente o tubo de ensaio por 10 min em banho-

maria a 90 ºC. Resfriou-se o tubo de ensaio em banho de gelo e adicionou-se 

5,0 mL de n-heptano (TEDIA®) e 2,0 mL de água destilada. Agitou-se o tubo de 

ensaio algumas vezes e o sistema ficou em repouso até a separação de fases. 

A fase heptânica foi coletada com pipeta tipo Pasteur e analisada por 

Cromatografia Gasosa.  

Para o cálculo do teor de éster da biomassa microalgal retirou-se 1 mL 

da fase heptânica, obtida via TD, e transferiu-se para eppendorf® previamente 

pesado. As amostras foram deixadas em dessecador para evaporação do 

solvente até a massa de FAME atingir peso constante. O teor de éster de cada 

microalga foi obtido pela relação entre a massa de FAME no eppendorf® e a 

massa inicial da biomassa utilizada no procedimento de TD. Neste cálculo 
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subtraiu-se da massa inicial (cerca de 200 mg) a massa de água contida na 

microalga, o que foi determinado por análise termogravimétrica (TG). 

 

2.5  Análise Cromatográfica dos FAME 

 

Para análise da composição de FAME e cálculo do teor de éster foi 

utilizado um Cromatógrafo a Gás Agilent 7890, equipado com detector FID e 

injetor split/splitless. A coluna capilar utilizada foi a DB-WAX (30 m x 0.25 mm x 

0.25 um). 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 310 ºC com volume de injeção de 2 µL, no modo split, com 

razão de split de 10:1. A temperatura do detector foi mantida a 310 ºC. O 

Hidrogênio 5.0 foi utilizada como gás de arraste à velocidade linear de 42 cm.s-

1, e o nitrogênio usado como gás make-up auxiliar a 20 mL.min-1. 

Os FAME foram identificados pela comparação direta com amostras de 

composição conhecida, tais como o óleo de soja, amendoim e crambre, por 

injeção de padrões de referência de FAME (NuCheck Prep®) e por análises via 

Cromatografia Gasosa de Alta Resolução acoplada a Espectrometria de 

Massas (GC-MS), usando um Cromatógrafo a Gás modelo Shimadzu 17A 

acoplado a Espectrômetro de Massas QP-5050 Shimadzu, com interface a 

280oC. O gás de arraste utilizado nos ensaios foi o hélio a velocidade linear de 

42 cm.s-1. As condições operacionais para forno, injetor e coluna capilar foram 

as mesmas utilizadas para HRGC-FID. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1   Determinação do teor de água na biomassa microalgal  

 

A análise termogravimétrica das amostras de microalgas, exemplificada 

na Figura 1, demonstra que o processo de liofilização e armazenamento sob 

refrigeração mantém as amostras de microalgas com baixo teor de água, o 

qual correspondeu a: 1,78% em Kirchneriella lunaris; 2,36% em Kirchneriella 

irregulares; 2,38% em Monoraphidium komarkovae; 2,56% em Tetranephris 
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brasiliensis; 2,85% em Choricystis sp. (A); e de 3,93% em Choricystis sp. (B). 

Esses valores foram utilizados na determinação da quantidade de biomassa 

seca utilizada no cálculo do teor de éster em cada microalga. 
 

Figura 1 - Análise termogravimétrica da biomassa de Chroricystis sp. (B) 

 

 

3.2  Composição de ácidos graxos 

 

A transesterificação direta da biomassa microalgal apresentou como 

vantagens a eliminação das etapas de extração e purificação do óleo,25 

reduzindo o custo de produção e o tempo de reação (LEWIS; NICHOLS; 

MCMEEKIN, 2000). Além disso, todos os ácidos graxos – mesmo aqueles 

contidos em compostos minoritários com extremidade polar (como os lipídios 

ligados às proteínas), que normalmente não compõem um extrato oleoso – são 

convertidos a ésteres de ácidos graxos, o que maximiza a quantidade de 

biodiesel obtida a partir da TD da biomassa microalgal. 

A conversão dos lipídios em ésteres foi calculada pela normalização da 

área dos picos cromatográficos correspondentes aos FAME, obtidos por 

cromatografia gasosa, levando-se também em conta o teor de água obtido por 

análise termogravimétrica. 

Vale observar que, para a produção de biodiesel, atualmente busca-se 

atingir elevada produção de óleo a partir de microalgas e, desta forma, 

conforme já mencionado, táxons marinhos são os mais comumente estudados 

pois apresentam teores de óleos que podem variar em média de 20% a 50% 

(porcentagem de óleo por biomassa seca), como o que ocorre em espécies dos 

gêneros Dunaliella, Chlorella, Tetraselmis, Neochloris, dentre outros (CHISTI, 
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2007). Entretanto, os métodos aplicados de determinação da quantidade de 

óleo são bastante diversos e, devido ao uso de solventes apolares e a alta 

quantidade de pigmentos lipofílicos existentes nessas amostras, elevados 

teores de óleos nem sempre correspondem a elevados rendimentos em 

ésteres. Assim sendo, para avaliar a potencialidade para a produção de 

biodiesel torna-se necessário avaliar o rendimento em ésteres, o que é obtido 

pela TD. 

Pela TD da biomassa das espécies, Choricystis sp. (A) foi a microalga 

que proporcionou o maior rendimento em ésteres, correspondendo a 422,9 mg 

éster.g biomassa seca-1, o que é 115% maior do que o proporcionado pela soja 

(196,9 mg éster.g biomassa seca-1), a qual é a oleaginosa mais utilizada para 

produção de biodiesel no Brasil. Neste sentido, todas as microalgas estudadas 

(Choricystis sp. (A), Monoraphidium komarkovae, Kirchneriella lunaris, 

Kirchneriella irregulares, Tetranephris brasiliensis e Choricystis sp. (B)) 

apresentaram teores de ésteres maiores que o obtido para a soja (Figura 2). 

Ressalta-se que o rendimento em ésteres de Choricystis sp. (A) é 

aproximadamente 68% maior que a microalga Choricystis sp. (B) que, apesar 

de ser de mesmo gênero, gerou 252,2 mg.g-1 de éster por biomassa seca. 

 

Figura 2 - Rendimento em ésteres a partir da biomassa das microalgas 
dulcícolas 
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De acordo com os dados da Tabela 1, os ácidos graxos comumente 

encontrados em todas as microalgas foram: mirístico (C14:0), palmítico 

(C16:0), palmitoléico (C16:1 cis9), hexadecenóico (C16:1 cis11), 

hexadecadienóico (C16:2 cis7, cis10); heptadecenóico (C:17:1 cis9), esteárico 

(C18:0), oléico (C18:1 cis9), vacênico (C18:1 cis11) e linolêico (C18:2 cis9, 

cis12). Entre esses destaca-se a presença em grande quantidade do ácido 

graxo palmítico, que, nas microalgas estudadas, apresentou participação 

percentual variando de 24,7% a 35,6% da composição total de FAME. 

Destaca-se ainda a variação percentual do teor de ácido oleico nas microalgas 

estudadas, para o qual o menor teor encontrado foi de 2,1% e o maior atingiu o 

patamar de 46%.  

A composição de ácidos graxos das microalgas Monoraphidium 

komarkovae, Tetranephris brasiliensis e Kirchneriella irregularis é caracterizada 

por elevados teores de ácidos de cadeia média como o palmítico, oleico e 

linolênico, seguidos pelos ácidos esteárico e linoléico em menores proporções. 

O perfil de ácidos graxos nestas espécies de microalgas é composto 

majoritariamente por ácidos graxos saturados (28,7% a 34,4%) e 

monoinsaturados (34,4% a 36,8%).  

Além disso, observou-se nestas amostras considerável presença de 

ácidos graxos com três ou mais duplas ligações. As insaturações irão reduzir a 

viscosidade do biodiesel e melhorar as propriedades de ponto de entupimento 

de filtro a filtro. Entretanto, a presença de ácidos graxos insaturados, 

principalmente os PUFA, irão causar baixa estabilidade oxidativa ao 

biocombustível (KNOTHE, 2005). Adicionalmente aos ácidos graxos mais 

comuns, foram encontrados nessas três espécies a presença de C18:4, como 

também, C19:1 em M. komarkovae. A presença desses ácidos também foi 

identificada em espécies de microalgas dos gêneros Amphora, Chaetoceros, 

Chlorella, Dunaliella, Isochrysis (KNOTHE, 2011). 
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Tabela 1 - Composição percentual dos ácidos graxos encontrados nas 
microalgas. 

Ácidos Graxos 
Composição para cada microalga (%) 

M k T b K i CA CB K l 

C6:0 - - - - - 0,7 

C8:0 - - - - - 0,9 

C10:0 - - - 0,5 3,0 0,9 

C12:0 - - - 0,5 0,8 0,5 

M (C14:0) 0,2 0,2 0,3 5,9 6,4 22,5 

Mo (C14:1 cis9) 0,2 0,2 - 3,1 2,6 1,1 

Pt (C15:0) - - - 1,5 1,6 1,1 

C15:1 cis9 0,2 - - 0,6 0,6 0,4 

P (C16:0) 26,2 30,5 27,7 28,1 37,1 24,7 

C16:1 cis7 0,2 0,3 - 2,4 0,5 2,3 

Po (C16:1 cis9) 0,2 0,4 0,7 10,2 4,3 27,8 

C16:1 cis11 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 2,8 

C16:2 cis7,cis10 0,9 0,6 1,2 1,3 0,8 1,1 

C16:3 cis4, cis7, cis10 - - 2,9 - 1,0 - 

C17:0 0,5 - 0,6 1,1 1,1 1,3 

C17:1 cis9 1,0 1,3 0,9 2,4 0,7 2,0 

C17:3 cis4, cis7, cis10 1,8 3,2 - - - 0,3 

S (C18:0) 1,8 3,7 3,2 4,7 7,1 1,3 

C18:1 cis7 - - - 1,0 2,4 1,2 

O (C18:1 cis9) 40,6 33,8 46,0 12,7 5,2 2,1 

V (C18:1 cis11) 0,4 0,5 0,3 5,1 2,5 1,6 

L (C18:2 cis9,cis12) 7,2 11,0 2,8 6,8 1,6 1,8 

-Ln (C18:3 cis6, cis9,cis12) 0,2 - - 0,5 0,3 0,3 

Ln (C18:3 cis 9,cis 12,cis 15) 12,7 12,4 10,4 3,4 1,9 - 

C18:4 cis6, cis9, cis12, cis15 3,8 1,6 2,7 0,4 - - 

C19:0 - - - 1,2 1,1 - 

C19:1 cis9 1,4 - - 0,9 3,2 - 

C20:0 - - - 1,2 3,9 - 

AA (C20:4 cis5, cis8, cis11, cis14) - - - 1,0 - - 

EPA (C20:5 cis5, cis8, cis11, cis14, cis17) 0,3 - - 2,9 9,6 1,3 

Saturados 28,7 34,4 31,8 44,7 62,1 53,9 

Insaturados 71,3 65,6 68,2 55,3 37,9 46,1 

Monoinsaturados 44,4 36,8 48,2 39,0 22,7 41,3 

Diinsaturados 8,1 11,6 4,0 8,1 2,4 2,9 

Triinsaturados 14,7 15,6 13,3 3,9 3,2 0,6 

Poliinsaturados 4,1 1,6 2,7 4,3 9,6 1,3 

Legenda: (Mk): M. komarkovae; (Tb): T. brasiliensis; (Ki): K. irregulares; (CA): Choricystis 

sp. (A); (CB): Choricystis sp. (B); (Kl): K. lunares. 
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Em Choricystis sp. (A) e (B) também observou-se a presença de C19:1, 

como também de C19:0. A microalga Choricystis sp. (A) é majoritariamente 

composta pelos ácidos palmítico, palmitoleico e oleico (Figura 3). A razão entre 

o teor de ácidos graxos saturados (44,7%) e monoinsaturados (39,0%) é 

próxima de 1:1, além de apresentar baixo teor de tri-insaturados (3,9%) e 

PUFA (4,3%) em relação às microalgas anteriores. A predominância dos ácidos 

oleico e palmitoleico dentre os insaturados, e baixos teores de di, tri e 

poliinsaturados favorece algumas das propriedades físicas do biodiesel, tais 

como as de ponto de entupimento e viscosidade. 

 

Figura 3 - Cromatograma apresentando os principais ácidos graxos da 
microalga Choricystis sp. (A) 

 

 

 

Com relação a propriedade de índice de cetano, esta mede o retardo da 

ignição, isto é, a quantidade de biodiesel que fica na câmera sem queimar. 

Esta propriedade é influenciada pelo grau de saturação e comprimento da 

cadeia carbônica. Um biodiesel composto por ésteres de ácidos graxos 

saturados e de cadeia longa apresentará alto índice de cetano, o que favorece 

a qualidade do biocombustível (KNOTHE; MATHEAUS; RYAN, 2003). Diante 

disso, as microalgas Kirchneriella lunaris e Choricystis sp. (A) e (B) 

apresentarão maiores índices de cetano comparativamente a M. komarkovae, 

T. brasiliensis e K. irregulares, por demonstrarem maior presença de ácidos 

saturados de cadeia média. 

A microalga K. lunaris é caracterizada por ácidos graxos de cadeia curta 

a média, sendo que dentre esses últimos destacam-se principalmente os 
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ácidos mirístico, palmítico e palmitoléico. Observa-se que esta microalga é 

composta por baixos teores dos ácidos capróico (0,7%) e caprílico (0,9%), os 

quais não foram observados nas demais amostras. Desta forma, espera-se que 

o biodiesel da microalga K. lunaris apresente menor ponto de fulgor do que o 

das demais amostras, o que é prejudicial em termos de segurança, devido a 

maior inflamabilidade. Ainda com relação a microalga K. lunaris, o teor total de 

saturados em relação aos demais ácidos corresponde a 53,9%, o que 

favorecerá a estabilidade oxidativa do biocombustível. Assim como em 

Choricystis sp. (A), em K. lunares, observou-se uma razão entre teores de 

saturados e insaturados próxima de 1:1, com baixos teores de di-, tri- e 

poliinsaturados. 

A microalga Choricystis sp. (B) apresentou perfil de ácidos graxos com 

maior percentual de ácidos graxos saturados em relação aos insaturados, 

correspondente a um teor de 62,1% e 37,9%, respectivamente. Diante dos 

efeitos discutidos anteriormente da presença de ácidos graxos saturados nas 

propriedades do biodiesel e considerando o elevado conteúdo de EPA (9.6%), 

a aplicação desta microalga como fonte alternativa deste ácido essencial 

apresentará maior valor para indústria de fármacos e alimentos do que para a 

produção de biodiesel, pois o EPA é um agente importante para o sistema 

cardiovascular dos seres humanos (WARD; SINGH, 2005).  

Avaliando os parâmetros estabelecidos pela EN 14214, o limite máximo 

determinado para o teor de ácido linolênico é de 12%, e de 1% para os ácidos 

graxos com mais de três duplas ligações. Levando em consideração estas 

determinações, as microalgas M. komarkovae e T. brasiliensis, não estão em 

concordância com o teor máximo de C18:3. Em relação à quantidade de PUFA, 

as microalgas apresentaram teores acima do estabelecido, com destaque para 

a microalga K. lunares, que apresentou teor de 1,3%, o que é próximo ao 

estabelecido pela EN 14214. Entretanto, no Brasil a Resolução da ANP nº 

07/2008 não estabelece limites para esses parâmetros (BRASIL, 2012). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração a produção de biodiesel, o rendimento da 

conversão de lipídios em ésteres é de extrema importância para assegurar a 

rentabilidade do processo. Neste sentido, dentre as microalgas dulcícolas 

analisadas a Choricystis sp. (A) é a que apresenta melhor rendimento na 

obtenção de ésteres metílicos de ácidos graxos, sendo este 115% superior ao 

apresentado pela soja. Ademais, todas as seis espécies de microalgas 

estudadas forneceram teor de éster superior ao fornecido pela soja via 

transesterificação direta da biomassa. 

A microalga Choricystis sp. (A), também apresentou adequada 

proporção entre ácidos graxos saturados e monoinsaturados, e teores de 

ácidos graxos triinsaturados e poliinsaturados inferiores a muitas microalgas 

marinhas apontadas como potenciais matérias-primas para a produção de 

biodiesel, tais como Chlorella vulgaris, Chlorella protothecoides e Dunaliella 

tertiolecta. 

Desta forma, a microalga dulcícola Choricystis sp. (A), por apresentar 

elevados rendimentos em ésteres e adequada composição de ácidos graxos, 

também demonstra potencial para ser utilizada como matéria-prima para a 

produção de biodiesel, o que é importante para a interiorização da produção 

desse biocombustível a partir de microalgas. 
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DA MICROALGA 

Choricystis minor var. minor DE ACORDO COM DUAS ESTRATÉGIAS DE 

DOSAGENS DE NUTRIENTES. 
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RESUMO 

 

A biomassa de microalgas, rica em lipídios, carboidratos e outros grupos de 

compostos, têm sido considerada como uma promissora matéria-prima para a 

produção de combustíveis renováveis, particularmente de biodiesel, entretanto, 

sobre este assunto ainda são necessárias muitas pesquisas. Este estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito de diferentes condições de cultivo (fracionamento 

dos nutrientes) no crescimento da microalga dulcícola Choricystis minor var. 

minor, no perfil de ácidos graxos e no teor de ésteres metílicos de ácidos 

graxos da biomassa. O experimento consistiu na determinação do crescimento 

(biomassa) das culturas empregando meio WC em dois tratamentos: adição 

inicial integral (100%) ou adição fracionada dos nutrientes em três dias 

específicos, sendo que a biomassa produzida foi coletada nas fases 

exponencial e estacionária da curva de crescimento. Não foram observadas 

diferenças significativas na biomassa produzida (aproximadamente 0,5g L-1 em 

8 dias de cultivo) com o emprego dos diferentes tratamentos. Os rendimentos 

em FAME da biomassa variaram entre 213,7 e 276,8 mg g-1 de biomassa 

seca. Não foi observada variação significativa na composição qualitativa em 

ácidos graxos, havendo apenas a variação da proporção quantitativa entre 

eles. Conclui-se que o cultivo com adição inicial integral de nutrientes e com 

coleta da biomassa realizada na fase estacionária proporcionou maior 

rendimento em FAME e menores teores de ésteres tri-insaturados - TUFA 

(9,6%) e poli-insaturados - PUFA (4,0%), apresentando-se, entre as estratégias 

estudadas, como a melhor para o cultivo da microalga Choricystis minor var. 

minor visando à produção de biodiesel. 

 

Palavras-chave: microalga, Choricystis, transesterificação direta, biodiesel, 

ácidos graxos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As microalgas apresentam grande potencial como matéria-prima para a 

produção de biocombustíveis e de outros bioprodutos de alto valor agregado, 

devido principalmente à sua elevada taxa de crescimento e produtividade, alta 

capacidade de biofixação de CO2 e aos elevados rendimentos em lipídios 

(DERNER et al., 2006; CHISTI, 2007; FRANCO et al., 2013). Dentre os 

principais biocombustíveis utilizados destaca-se o biodiesel, que no Brasil é 

produzido, principalmente, a partir da soja (SUAREZ et al., 2007). A expansão 

da produção de biodiesel com base em oleaginosas anuais, assim como a 

soja, não será capaz de atender a crescente demanda mundial pela 

substituição de combustíveis fósseis no setor de transporte, além de vir a 

causar sérios danos econômicos e ambientais (CHISTI, 2007; CHISTI, 2008; 

DEMIRBAS, 2010; MATA; MARTINS; CAETANO, 2010). 

Nesse contexto, a biomassa de microalgas pode servir como uma matriz 

alternativa para a produção de biodiesel, uma vez que, assim como as 

oleaginosas é extremamente rica em triacilglicerídeos que podem ser 

convertidos em ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME, do inglês fatty acids 

methyl esters) e apresenta composição química de ácidos graxos similar 

àquela das oleaginosas comumente usadas para a produção de biodiesel (HU 

et al., 2008; SOARES et al., 2013). 

Contudo, para que as microalgas sejam utilizadas como matéria-prima 

graxa é fundamental selecionar cepas capazes de produzir biomassa com 

elevado teor de lipídios e com perfil adequado de FAME, bem como é 

necessário determinar as condições ambientais ideais para o cultivo destas 

cepas visando produzir biodiesel que alcance os padrões de qualidade exigidos 

por normas nacionais e internacionais (RODOLFI et al., 2009; WIJFFELS; 

BARBOSA, 2010; PEREIRA et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2013). 

Em um estudo para a seleção de espécies visando à produção de 

biodiesel, Menezes et al. (2013) reportaram que a microalga Choricystis minor 

var. minor apresentou grande potencial, particularmente devido ao elevado 

rendimento em ésteres e à adequada composição de ácidos graxos na 

biomassa, em comparação com outras espécies de microalgas e com a soja. 
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 Reconhecidamente, o rendimento em lipídios na biomassa é 

influenciado pelas condições de cultivo e/ou estresse (KHOZINGOLDBERG; 

COHEN, 2006; PIEDRAS et al., 2010; BREUER et al., 2012; REN; OGDEN; 

LIAN, 2013), que também têm efeito na quantidade e nos tipos de ácidos 

graxos sintetizados pelas microalgas (AFIFY; SHALABY; SHANAB, 2010; 

BREUER et al., 2012; GONG et al., 2013). Uma característica importante da 

fisiologia das microalgas é a absorção de luxo (consumo luxuriante, “luxury 

uptake”) de grande quantidade dos nutrientes disponíveis no meio de cultivo 

sem a conversão total em biomassa e/ou síntese de lipídeos (POWELL et al., 

2009; ADAMS et al., 2013). 

 Como forma de evitar esse comportamento é proposto a dosagem no 

fornecimento de nutrientes, ou mesmo, do meio de cultivo, durante o 

crescimento das culturas de microalgas. Dessa forma, a oferta de nutrientes é 

fraccionada em doses de intervalos regulares evitando o consumo luxurioso de 

nutrientes pela microalga (PALANISAMI; LEE; NAM, 2013). 

Uma vez que C. minor var. minor é uma espécie de microalga pouco 

estudada, torna-se necessária à realização de uma série de pesquisas visando 

à identificação dos meios e dos métodos de cultivo ideais para o seu 

crescimento (produção de biomassa), bem como, para a biossíntese dos 

lipídios de interesse pelas células de microalgas.  

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da adição fracionada dos 

nutrientes ao meio de cultivo no crescimento C. minor var. minor de forma a 

evitar a absorção de luxo pela microalga, bem como, avaliar o perfil e o teor de 

ácidos graxos da biomassa produzida, como uma alternativa à metodologia 

usualmente empregada (adição única de nutrientes no início do cultivo - cultivo 

estacionário). Também, foi determinada a composição de ácidos graxos em 

distintas fases da curva de crescimento das culturas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Organismo 

 

A microalga Choricystis minor var. minor (Chlorophyceae), isolada do Rio 

Madeira (Rondônia, Brasil), foi identificada segundo critérios diacríticos 

descritos por Hindak (1984; 1988) e Hindak e Moustakagouni (1990). De 

acordo com os procedimentos descritos por Guillard e Lorenzen (1972) a cepa 

foi mantida em meio WC de na Coleção de Culturas de Microalgas de Água 

Doce da UFSCar. 

 

2.2. Condições de cultivo 

 

O experimento consistiu no desenvolvimento de culturas experimentais 

de C. minor var. minor empregando meio WC em dois tratamentos (em 

triplicata): (i) adição inicial integral (100%) dos nutrientes (T1) e adição 

fracionada dos nutrientes (T2), sendo 50% na inoculação, 30% após dois dias 

e 20% após cinco dias da inoculação. As culturas foram desenvolvidas em 

frascos cilíndricos de vidro borosilicato contendo 1,8 L dos respectivos meios 

de cultura, a 23 ± 1 oC, com agitação constante por borbulhamento com ar 

atmosférico enriquecido com 0,5% de CO2 e iluminação de 150 µmol fótons m-2 

s-1 com fotoperíodo integral (24:0). A biomassa empregada como inóculo foi 

centrifugada duas vezes com água estéril para retirada de resíduos do meio de 

cultura, e as unidades experimentais foram inoculadas com o correspondente a 

0,10 g L-1 em biomassa seca. 

 O crescimento das culturas (biomassa) foi estimado diariamente através 

da medida da turbidez, até as culturas alcançarem a fase estacionária.  Essa 

determinação foi realizada empregando a equação C= 0,0007 x OD680 – 

0,0063, com R2=0,98703, onde: OD é a densidade óptica a 680 nm e C é a 

concentração em biomassa seca em g L-1 (ZHU; LEE, 1997). As curvas de 

crescimento foram elaboradas empregando a média das três repetições de 

cada tratamento. 

Para a determinação da concentração de nitrato e fosfato dissolvidos 

foram retiradas amostras das culturas (50 mL) nos dias 0, 2, 5 e 8. As amostras 
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foram centrifugadas a 3.500 rpm por 10 min, o sobrenadante foi filtrado (0,45 

µm) e congelado (-20 °C). No tratamento T2, nos dias de adição de nutrientes, 

foram retiradas amostras antes e após a adição de nutrientes. A concentração 

de nitrato (N-NO3) foi determinada pelo Método da Brucina descrito por Furman 

e Welcher (1975) e a concentração de fosfato (P-PO4) conforme Kerouel e 

Aminot (1987). Os gráficos da concentração de nitrato e fosfato foram 

elaborados empregando a média das três repetições de cada tratamento. 

Para a determinação do teor de ésteres de ácidos graxos, a biomassa 

foi coletada nas fases exponencial (exp) e estacionária (est), respectivamente 

nos dias 3 e 8. As amostras foram centrifugadas a 3.500 rpm por 10 min e a 

biomassa foi lavada duas vezes com água destilada para a retirada dos sais do 

meio de cultura, sendo depois seca a 45°C por 24 hs (até peso constante). Os 

dados correspondem à média das três repetições de cada tratamento. 

 

2.3 Transesterificação direta (DT) 

 

O procedimento de transesterificação direta da biomassa de C. minor 

var. minor em FAME foi realizado através do método de Hartman e Lago 

adaptado para microescala, como descrito por  Menezes et al. (2013).  A fase 

orgânica (superior), que contém os FAME, foi coletada e analisada por 

cromatografia gasosa. Para o cálculo do teor de éster da biomassa algal foi 

retirado 1,0 mL da fase heptânica, obtida via TD, e transferido para frasco 

Eppendorf® previamente pesado. As amostras foram deixadas em dessecador 

para evaporação do solvente até a massa de FAME atingir peso constante. O 

teor de ésteres de cada microalga foi obtido pela relação entre a massa de 

FAME e a massa inicial utilizada no procedimento de TD.  

 

2.4  Análise cromatográfica dos FAME 

 

A análise da composição de FAME foi realizada em Cromatógrafo a Gás 

(Agilent 7890), equipado com detector FID e injetor split/splitless empregando 

coluna capilar DB-WAX (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm). O forno foi operado sob 

temperatura inicial de 70 ºC e aquecido a 10 ºC min-1 até 240 ºC e mantido 

nesta temperatura por 13 min, sendo novamente aquecido a 5 ºC min-1 até 
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25ºC. O injetor foi mantido a temperatura de 310 ºC com volume de injeção de 

2 µL, no modo split, com razão de split de 10:1. A temperatura do detector foi 

mantida a 310 ºC. Foi utilizado hidrogênio 5.0 como gás de arraste, à 

velocidade linear de 42 cm s-1, e nitrogênio como gás make-up auxiliar a 20 mL 

min-1. Os FAME foram identificados pela comparação direta com amostras de 

oleaginosas de composição conhecida (soja), por injeção de padrões de 

referência de FAME (NuCheckPrep®) e por análises via Cromatografia Gasosa 

de Alta Resolução acoplada a Espectrometria de Massas (HRGC-MS), como 

descrito por Menezes et al. (2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Efeito das condições de cultivo 

 

Na Figura 1 são apresentadas as curvas de crescimento das culturas 

(em biomassa). As culturas foram inoculadas com uma biomassa de 0,10 g L-1 

e, após 8 dias de cultivo alcançaram a máxima biomassa (média de três 

repetições) de 0,50 (±0,03) g L-1 no tratamento com o emprego da adição inicial 

integral dos nutrientes (T1) e 0,49 (±0,04) g L-1 no tratamento com o emprego 

do meio fracionado (T2), não apresentando diferenças significativas entre os 

tratamentos. Esperava-se que as culturas com a adição fracionada (T2) 

pudessem apresentar um crescimento diferenciado por conta da oferta mais 

constante dos nutrientes ao longo do cultivo, uma vez que, a aplicação de T1 

implicou numa elevada concentração dos nutrientes naquele momento (início 

do cultivo, com pequena biomassa) e, muitas espécies de microalgas podem 

assimilar uma grande quantidade dos nutrientes disponíveis no meio (consumo 

luxuriante, “luxury uptake”) sem, no entanto, apresentar maior crescimento 

(POWELL et al., 2009; ADAMS et al., 2013). 
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Figura 1 - Curva de crescimento (biomassa em peso seco) de C. minor var. 
minor empregando a adição inicial integral T1 (●) e a adição fracionada dos 

nutrientes T2 (□), respectivamente. Setas indicam os momentos (fase 
exponencial e fase estacionária) da coleta da biomassa para análise de FAME. 

 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 2 o nutriente P-PO4 foi 

totalmente assimilado em apenas dois dias de cultivo em ambos os 

tratamentos, tendo sido este fato igualmente observado no T2 naqueles 

momentos em que os nutrientes foram adicionados (dias 2 e 5). Neste 

tratamento, foi observado a diminuição de 0,5 mg L-1 de P-PO4 no período de 

20 minutos, entre a coleta do meio de cultura concentrado e a coleta da 

amostra inicial no dia da instalação do experimento, equivalente a 80% no 

cultivo com fracionamento de nutrientes e 32,7% com a adição integral dos 

nutrientes no início do cultivo. 
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Figura 2 - Concentração de N-NO3 e P-PO4 no cultivo da microalga Choricystis 
minor var. minor empregando a adição inicial integral – T1 (●) e a adição 

fracionada dos nutrientes (□) T2. Setas indicam os momentos de adição de 
nutrientes no tratamento com a adição fracionada dos nutrientes (T2). 

 

 

No tratamento com adição fracionada de nutrientes, a absorção de 

nitrato apresentou o mesmo padrão de consumo de fosfato, sendo consumido 

imediatamente após a fertilização. No tratamento com adição integral de 

nutrientes, 97,3 ± 2,1% do nitrato foi assimilado em 5 dias (Fig. 2). O rápido 

consumo de nutrientes (NO3 e PO4) parece indicar que o meio WC não é 

indicado para produção de biomassa dessa espécie microalgal em maior 

escala. 

Para efeito de comparação, Sobczuk e Chisti (2010) produziram 

biomassa da microalga C. minor var. minor de modo contínuo em um reator 
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automatizado de pequeno volume utilizando um meio de cultivo com 

concentrações de nitrogênio e fósforo 4,5 e 3,5 vezes maior, respectivamente, 

do que aquelas do meio WC, alcançando uma biomassa de aproximadamente 

1,7 g L-1 em alguns tratamentos, com altos teores de lipídios totais. Isto 

significa que para C. minor var. minor os meios de cultivo ricos em nitrogênio e 

fósforo são importantes para o crescimento da biomassa e para a produção de 

lipídios. Na prática, altos teores de fósforo em meios de cultivo demandam 

cuidados adicionais no processo produtivo de biodiesel visando garantir com 

que os teores deste elemento químico estejam de acordo com o teor máximo 

de 10 mg/kg no biocombustível, conforme determina a legislação brasileira por 

meio da Resolução ANP nº 45. 

 

3.2  Análise do perfil lipídico 

 

Avaliou-se ainda a possível influência das fases de cultivo (T1exp; 

T1est; T2exp; T2est) no rendimento em massa de ésteres de ácidos graxos e 

no perfil qualitativo e quantitativo de ácidos graxos que compõem a biomassa 

de microalga, o qual foi obtido pela transesterificação direta da biomassa 

microalgal (MENEZES et al., 2013). 

A biomassa coletada das culturas do tratamento integral (T1est) em sua 

fase estacionária (dia 08, Figura 1) apresentou maior rendimento de ésteres 

por grama de biomassa seca, atingindo 276,8 mg g-1 (Tabela I), sendo este 

superior ao obtido da biomassa da soja, de aproximadamente 196,9 mg g-1 

(MENEZES et al., 2013).  

Na análise da composição de ácidos graxos foi verificado que o perfil 

qualitativo não variou entre as fases de cultivo estudadas apresentando apenas 

variação entre a proporção quantitativa (Tabela I). 
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Tabela 1 - Teor de FAME e composição percentual dos ácidos graxos 
encontrados nos cultivos Choricystis minor var. minor nos diferentes 

tratamentos. 

Ácidos Graxos 

Teor (%) 

T2est T2exp T1est T1exp 

C14:0 0,4 0,4 0,5 0,5 

C14:1 c9 0,1 0,1 0,1 0,1 

C16:0 21,7 22,4 22,0 20,8 

C16:1 c9 1,6 1,2 1,4 1,7 

C16:2 c7,10 0,4 0,5 0,7 0,5 

C16:2 c11,15 1,7 1,8 1,4 1,8 

C17:0 0,1 0,2 0,1 0,1 

C17:1 c9 0,1 0,2 0,1 0,1 

C16:3 c7,10,12 3,9 2,9 2,6 3,4 

PUFA não identificado 1,2 1,3 2,0 1,6 

C18:0 2,7 3,1 2,1 1,6 

C18:1 c9 42,8 46,0 42,7 42,8 

C18:2 c9,12 9,6 8,1 8,2 9,5 

C18:3 c6,9,12 0,3 0,2 0,3 0,3 

C18:3 c9,12,15 7,4 6,5 8,1 7,8 

C18:4 c6,9,12,15 3,4 2,4 4,0 4,2 

C20:0 0,1 0,1 0,1 0,1 

C20:1 c11 0,2 0,3 0,4 0,3 

C20:4 c5,8,11,14 0,3 0,2 0,3 0,3 

C20:5 c5,8,11,14,17 0,1 0,1 0,1 0,1 

C22:0 0,2 0,1 0,2 0,3 

C22:1 c11 0,5 0,4 0,5 0,5 

C23:0 1,2 1,5 2,1 1,5 

Saturados (SFA) 25,0 27,1 27,8 26,4 

Monoinsaturados (MUFA) 45,5 45,2 48,2 45,5 

Di-insaturados (DUFA) 11,8 10,3 10,4 11,7 

Tri-insaturados (TUFA) 11,5 11,0 9,6 11,6 

Poli-insaturados (PUFA) 6,2 6,4 4,0 5,0 

Teor de ésteres 
mg de éster/g de biomassa 

221,2 219,8 276,8 213,7 

Legenda: T2est: adição fracionada dos nutrientes e coleta na fase estacionária; T2exp: adição 

fracionada dos nutrientes e coleta na fase exponencial; T1est: adição integral dos nutrientes e 

coleta na fase estacionária; T1exp: adição integral dos nutrientes e coleta na fase exponencial. 
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Comparando a proporção dos ácidos graxos majoritários da biomassa 

com outros trabalhos da literatura, observam-se diferenças em suas 

proporções. Por exemplo, a quantidade de ácido oleico (C18:1 c9) oscilou de 

42,7 a 46,0%, sendo muito superior ao obtido para esta mesma cepa de C. 

minor var. minor (5,2%) nos estudos de Menezes et al. (2013). Em um modo 

contínuo de produção, Sobczuk e Chisti (2010) obtiveram 30,3% de ácido 

linoleico (C18:2 c9,12) em uma outra cepa de C. minor var. minor, o que é 

bastante superior aos 8,1% a 9,6% aqui obtidos.  

Provavelmente, essas diferenças encontradas, entre os trabalhos 

citados anteriormente, e suas respectivas proporções de classes de ácidos 

graxos devem-se a grande assimetria dos modos e parâmetros físico-químicos 

de cultivo. Outra causa possível das diferenças está na metodologia de 

secagem da biomassa para análise - neste trabalho foi empregada secagem 

em estufa a 45 °C e liofilização nos trabalhos de Sobczuk e Chisti (2010) e 

Menezes et al. (2013) - uma vez que, é sabido que temperaturas mais altas 

podem acarretar a oxidação de ácidos graxos e possivelmente sua mudança 

de classe (WIDJAJA; CHIEN; JU, 2009). Porém, em cultivos de maior escala, a 

liofilização se torna muito cara e provavelmente inviável (GRIMA et al., 2003). 

Por último, os ácidos graxos foram avaliados principalmente com relação 

aos teores de ácidos insaturados e, apesar de não haver restrições na 

regulamentação brasileira (Resolução ANP n°45/2012), a legislação europeia 

(EN 14214) estipula que o limite máximo aceitável para o teor de ácido 

linolênico (Ln) é de 12%, e de 1% o teor máximo admitido para ácidos graxos 

com mais de três duplas ligações. 

Com base nesses limites, a microalga C. minor var. minor, quando 

avaliada nas diferentes estratégias de dosagens de nutrientes, proporcionou 

rendimentos em ácidos graxos tri-insaturados (TUFA) inferiores ao 

estabelecido pela norma europeia, e teores de ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFA) acima do limite aceitável por essa mesma norma. Desta maneira, o 

cultivo sem fracionamento de nutrientes e com coleta realizada na fase 

estacionária de crescimento (dia 08, Figura 1) proporcionou a formação de 

menores conteúdos de TUFA e PUFA, principalmente devido à redução dos 

teores dos ácidos graxo linolênico e octadecatetraenóico (Tabela I). Este 

tratamento também foi o de maior rendimento em FAME (276,8 mg g-1 de 
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biomassa) apontando ser esta a melhor estratégia de cultivo dentre os 

tratamentos estudados, para esta espécie de microalga, visando à produção de 

biodiesel. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que a adição única ou parcelada de nutrientes não 

influenciou na produção de biomassa de C. minor var. minor, entretanto, o 

cultivo com a adição inicial integral dos nutrientes e com coleta da biomassa 

realizada na fase estacionária proporcionou maior rendimento em FAME (276,8 

mg g-1 de biomassa) e menores teores de TUFA (9,6%) e PUFA (4,0%), 

apresentando-se como a melhor estratégia de cultivo da microalga Choricystis 

minor var. minor para a produção de biodiesel. 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a influência do meio de cultivo na 

produção de biomassa, na composição de ácidos graxos e de pigmentos da 

microalga Choricystis minor var. minor, visando, principalmente, sua utilização 

como fonte de matéria prima graxa para a produção de biodiesel. O 

experimento consistiu no desenvolvimento de culturas experimentais de C. 

minor var. minor empregando dois meios de cultivo como tratamentos: WC e 

BBM. O tratamento empregando o meio de cultivo BBM produziu maior 

quantidade de biomassa (984,3 ± 12,8 mg L-1) em relação ao tratamento com 

meio de WC (525,7 ± 20,1 mg L-1). Apesar de produzir menor quantidade de 

biomassa, a utilização do meio de cultivo WC mostrou-se mais eficiente no 

rendimento em ésteres para a produção de biodiesel (17,02%) do que o 

proporcionado pelo tratamento com o meio BBM (9,23%). O percentual médio 

de ácidos graxos obtidos com a utilização do meio WC é similar ao da soja, a 

qual é a oleaginosa mais utilizada para produção de biodiesel no Brasil. 

Contudo, visando à produção em pigmentos, o meio de cultivo BBM produziu, 

em média, o dobro de carotenoides e clorofila, sendo mais adequado para esta 

finalidade do que o tratamento com o meio de cultivo WC. Não houve variações 

significativas no perfil de ácidos graxos nos dois tratamentos empregados. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Recentemente, o biodiesel tem recebido grande atenção de 

pesquisadores e gestores públicos por ser um combustível de baixa toxicidade, 

biodegradável e oriundo de fontes renováveis, notadamente óleos e gorduras 

de origem animal ou vegetal (ARCEO et al., 2012; MENEZES et al., 2013). No 

caso do Brasil, a soja é a principal fonte de matéria-prima graxa empregada na 

produção de biodiesel (BRASIL, 2015). 

A crescente demanda por esse biocombustível gera preocupação na 

sociedade quanto ao possível impacto negativo na produção de alimentos e no 

meio ambiente, especialmente se a sua produção em larga escala for 

acompanhada do aumento da área cultivada com oleaginosas, ocasionando 

desmatamentos, com consequente perda de biodiversidade (DEMIRBAS, 

2009; SUAREZ et al., 2009; FRANCO, et al., 2013; SOARES et al., 2014). 

Neste cenário, a biomassa de microalgas desponta como potencial 

alternativa de matéria-prima graxa para a produção de biodiesel (LI, et al., 

2008; PITTMAN et al., 2011). As microalgas mostram-se interessantes devido 

ao balanço energético positivo entre o processo produtivo e a geração de 

energia, e também por apresentarem elevada eficiência fotossintética (CHISTI 

et al., 2008; STEPHANS et al., 2010). A produção de microalgas pode gerar 

até 155 mil litros de biodiesel ha-1 ano-1 (STEPHANS et al., 2010), sendo 

considerada até 20 vezes mais produtivas por unidade de área do que culturas 

oleaginosas (CHISTI et al., 2008).  

Contudo, nem todas as microalgas apresentam características de 

produtividade adequadas para a obtenção de biodiesel (LOURENÇO, 2014). 

Para que as microalgas sejam utilizadas para esta finalidade é fundamental 

selecionar cepas com alta produtividade e que sejam capazes de produzir 

biomassa com elevado teor lipídico. Além disso, é desejável que apresentem 

perfil adequado de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME), para que o 

biodiesel produzido alcance os padrões de qualidade exigidos 

internacionalmente (RODOLFI et al., 2009; WIJFFELS; BARBOSA, 2010; 

PEREIRA et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2013).  

Nesse contexto, sabe-se que o rendimento em lipídios na biomassa das 

microalgas é influenciado pelas condições de cultivo e/ou estresse, (KHOZIN-
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GOLDBERG; COHEN, 2006; BREUER, et al., 2012) que também têm efeito na 

quantidade e nos tipos de ácidos graxos sintetizados pelas microalgas 

(FRANCO et al., 2013; HU et al., 2008). Isso indica que o rendimento em 

lipídeos e a produtividade em biomassa também pode ser influenciada pelas 

características dos meios de cultivo em que estão sendo produzidas 

(GRIFFITS; HARRISON 2009). Os trabalhos de Rodolfi et al. (2009) e Griffits e 

Harrison (2009), por exemplo, identificaram que a baixa disponibilidade de 

alguns nutrientes, em especial o nitrogênio e o fósforo, representa um fator de 

estresse fisiológico, que eleva o teor de lipídios na biomassa microalgal.  

As condições de cultivo também podem alterar a quantidade e 

característica de outros compostos, tais como proteínas e pigmentos nas 

microalgas. Esses compostos podem ser comercializados como coprodutos do 

processo, visando contribuir para viabilidade econômica da produção de 

biodiesel a partir de microalgas (STEPHANS et al., 2010; LEU; BOUSSIBA, 

2014).  

Uma vez que as condições ambientais têm marcada influência sobre o 

crescimento das microalgas, além da utilização de condições de estresse, o 

emprego de diferentes meios de cultivo também tem sido proposto visando 

melhorar o crescimento, a produtividade e a composição da biomassa 

produzida em cultivos de microalgas.  

Devido a sua alta produtividade em lipídeos, a microalga Choricystis 

minor var. minor foi destacada por Sobczuk e Chisti (2009) e Menezes et al. 

(2013) como potencial fonte de matéria-prima graxa para a produção de 

biodiesel. Contudo essa espécie ainda é pouco estudada, sendo necessária a 

realização de uma série de pesquisas visando à identificação dos meios de 

cultivo ideais para o seu crescimento, bem como para determinar as melhores 

condições para a biossíntese dos lipídios, produção de pigmentos e outros 

biocompostos de interesse comercial. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 

diferentes meios de cultivo sobre a produtividade em biomassa, na composição 

e teor de ácidos graxos e pigmentos da microalga dulcícola Choricystis minor 

var. minor. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Condições de cultivo 

 

O experimento consistiu no desenvolvimento de cultivos da microalga 

Choricystis minor var. minor (isolada do Rio Madeira, Rondônia, Brasil) 

empregando dois meios de cultivo que se distinguem em sua composição 

nutricional, principalmente pelas diferentes concentrações de nitrogênio e de 

fósforo: WC (Wright’s Cryptophyte) e BBM (Bold’s Basal Medium), com quatro 

repetições (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Composição dos Meios Bold’s Basal e WC. 

Composição Bold's Basal Medium (g L-1) WC Medium (g L-1) 

NaNO3 0,25 0,08501 

CaCl2.2H2O 0,025 0,03676 

MgSO4.7H2O  0,075 0,03697 

NaHCO3  0,0126 

K2HPO4 0,075 0,00871 

KH2PO4 0,175  

NaCl 0,025  

Na2EDTA.2H2O 0,05 0,00436 

KOH 0,031  

FeSO4.7H2O 0,00498  

FeCl3.6H2O  0,00315 

H3BO3 0,01142 0,001 

ZnSO4.7H2O 0,00882 0,000022 

MnCl2.4H2O 0,00144 0,00018 

MoO3 0,00071  

Na2MoO4.2H2O  0,000006 

CuSO4.5H2O 0,00157 0,00001 

Co(NO3)2.6H2O  0,00049  

CoCl2.6H2O  0,00001 

Fonte: Bischoff e Bold (1963) e Guillard e Lorenzen (1972) modificado 
pelo autor. 

 

As culturas foram desenvolvidas em frascos cilíndricos de vidro 

borossilicato contendo 1,8 L de meio de cultivo, com agitação constante por 

borbulhamento com ar atmosférico enriquecido com 0,5% de CO2. A iluminação 
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foi mantida em 180 µmol fótons m-2 s-1 em fotoperíodo integral (24:0) e a 

temperatura ambiente foi mantida em 24±1 oC. A biomassa empregada como 

inóculo foi centrifugada, lavada uma vez com água estéril, para retirada de 

resíduos do meio de cultura, e as unidades experimentais foram inoculadas 

com o correspondente a 0,10 g L-1 em biomassa seca. 

O crescimento das culturas (biomassa) foi estimado diariamente através 

da medida da turbidez empregando a equação C = 0,0007 x OD680 – 0,0063, 

com R2=0,98703, na qual OD é a densidade óptica a 680 nm e C é a 

concentração em biomassa seca (g L-1). As curvas de crescimento foram 

elaboradas empregando a média das quatro repetições de cada tratamento. 

 

2.2 Quantificação do teor de FAME produzido pela transesterificação 

direta da biomassa microalgal 

 

Para a determinação do teor de ésteres metílicos de ácidos graxos 

(FAME), e, consequentemente, de biodiesel que a biomassa de C. minor var. 

minor pode fornecer em comparação com uma oleaginosa tradicional, tal como 

a soja, fez-se a transesterificação direta da biomassa de microalgas e 

comparou-se a somatória das áreas dos picos de FAME gerados pela 

microalga, com aquelas obtidas pela transesterificação de diferentes massas 

de óleo de soja. Desta forma, obteve-se o teor de biodiesel gerado pela 

biomassa microalgal relativo ao obtido para o óleo de soja. 

Para isso as amostras das culturas, coletadas no segundo dia da fase 

estacionária, foram centrifugadas (3.500 rpm por 10 min) e a biomassa foi 

lavada com água destilada para a retirada dos sais do meio de cultura, com 

posterior congelamento e liofilização individual das réplicas biológicas. 

O procedimento de transesterificação direta da biomassa de C. minor 

var. minor, bem como das amostras de óleo de soja, foi realizado conforme o 

método de Hartman e Lago adaptado para microescala, tal como descrito por 

Menezes et al. (2013). A fase orgânica (superior), que contém os FAME, foi 

coletada e analisada por cromatografia gasosa.  

Para efetuar a correlação do teor de biodiesel gerado pela microalga 

com o equivalente ao gerado pelo óleo de soja, fez-se uma curva de calibração 

correlacionando as massas de óleos de soja transesterificados em função do 
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somatório das áreas dos picos de FAME obtidos por Cromatografia Gasosa por 

cada uma das massas de óleo de soja.  

A análise cromatográfica da composição de FAME foi realizada em 

Cromatógrafo a Gás Agilent 7890, equipado com detector por ionização em 

chama (FID) e injetor split/splitless, empregando coluna capilar DB-WAX (30 m 

x 0,25 mm x 0,25 µm). O forno foi operado com temperatura inicial de 70 ºC e 

aquecido a 10 ºC min-1 até 240 ºC e mantido nesta temperatura por 13 min, 

sendo novamente aquecido a 5ºC min-1 até 250 ºC. O injetor foi mantido a 

temperatura de 310 ºC, com volume de injeção de 2 µL, no modo split, com 

razão de split de 10:1. A temperatura do detector foi mantida a 310 ºC. Foi 

utilizado hidrogênio 5.0 como gás de arraste, à velocidade linear de 42 cm s-1, 

e nitrogênio como gás make-up auxiliar a 20 mL min-1. Os FAME foram 

identificados pela comparação direta com amostras de oleaginosas de 

composição conhecida (soja, crambe e canola), por injeção de padrões de 

referência de FAME (Nu-Chek Prep®) e por análises via Cromatografia Gasosa 

de Alta Resolução acoplada a Espectrometria de Massas (HRGC-MS), tal 

como descrito por Menezes, et al. (2013). 

 

2.3 Extração e análise dos pigmentos 

 

A extração dos pigmentos foi baseada na metodologia descrita por 

Inbaraj (2006). Para o procedimento foram pesados aproximadamente 500,0 

mg da biomassa de C. minor var. minor em erlenmeyer e adicionados 10,0 mL 

de solução hexano:etanol (1:1, v/v). A mistura foi deixada em banho de 

ultrassom por 40 min e, em seguida foram adicionados 7,5 mL de solução de 

Na2SO4 10%, a qual foi agitada e mantida em repouso até a separação de 

fases. A fase superior contendo os carotenoides foi coletada e guardada em 

balão de fundo redondo. O resíduo no erlenmeyer foi submetido a 4 extrações 

sequenciais seguindo o mesmo procedimento, totalizando a obtenção de cinco 

extratos, os quais foram adicionados ao balão de fundo redondo que continha 

já o primeiro extrato. A fase superior dos extratos de carotenoides contida no 

balão de fundo redondo foi evaporada em evaporador rotativo, dissolvida em 

3,0 mL de solução metanol:diclorometano (1:1, v/v) e filtrada em membrana 

estéril de politetrafluoretileno (PTFE - 0,22 µm x 25mm) para análise em 
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cromatografia líquida de alta performance (HPLC) com detector de arranjos de 

diodos (DAD). As extrações foram feitas em triplicatas. 

As análises dos pigmentos foram feitas por HPLC-DAD em equipamento 

Agilent, modelo 1220 Infinity LC, composto por controlador de temperatura de 

coluna e bomba binária. As condições cromatográficas foram baseadas na 

metodologia descrita por Inbaraj (2006) empregando coluna YMC C30 Waters 

(250 mm x 4,6 mm x 5 µm). A fase móvel do sistema HPLC-DAD foi 

metanol/acetonitrila/água (84:14:2, v/v/v) (A) e diclorometano (B) com o 

seguinte gradiente: 100% A e 0% B 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 retornou para 100% de A em 55 min, sendo mantida nesta 

proporção por 5 min, perfazendo um total de 60 min de análise. O forno da 

coluna foi mantido na temperatura de 23 ± 2 °C. O volume de injeção do 

extrato foi de 20 µL. A fase móvel foi bombeada numa vazão de 1 mL min-1. O 

DAD foi operado de 250 e 700 nm, sendo utilizado o sinal cromatográfico 

obtido a 450 nm. A identificação dos pigmentos foi feita por comparação com 

os tempos de retenção e por espectros de absorção dos picos. Os isômeros cis 

e trans dos pigmentos foram identificados com base em dados descritos na 

literatura (GOSS et al., 2000; ROSSO; MERCADANTE, 2007; KAO et al., 2012; 

MILENKOVI´C et al., 2012). 

 

2.4 Quantificação dos pigmentos 

 

Os carotenoides foram quantificados por HPLC, por meio da curva de 

calibração do padrão trans luteína, trans β caroteno e clorofila a em seis 

concentrações (1, 5, 10, 15, 30 e 60 µg mL-1). A curva foi preparada plotando a 

concentração do padrão interno versus a sua área. 

 

3 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Produtividade em biomassa e em biodiesel  

 

Na Figura 1 são apresentados os dados do crescimento (em biomassa) 

em função da concentração disponível de nitrogênio (N-NO3) e fósforo (P-PO4) 
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ao longo do cultivo. É possível observar que as culturas com meio BBM 

alcançaram maior biomassa do que aquelas desenvolvidas com o meio WC. 

 
 

Figura 1 - Curva de crescimento de C. minor var. minor em biomassa (•) e 

concentração de nitrato (□) e fosfato (∆) nos meios de cultivo BBM e WC. 

 

 

Este resultado parece indicar que o crescimento de C. minor var. minor 

foi limitado com o emprego do meio WC, uma vez que o meio BBM tem 

aproximadamente 3 vezes mais nitrogênio e 34 vezes mais fósforo. Entretanto, 

a diferença entre a máxima biomassa alcançada com os dois meios, que foi de 

aproximadamente 1,9 vezes maior no meio BBM, não apresentou a mesma 
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relação apresentada pelos nutrientes. Yeh e Chang (2012) reportaram 

resultado semelhante em culturas de Chlorella vulgaris, sendo que a biomassa 

obtida foi 5 vezes maior naquelas culturas desenvolvidas com meio rico em 

nutrientes, a exemplo do meio BBM.  

Em relação à concentração de nitrato foi observado que este elemento 

foi inteiramente consumido no segundo dia nas culturas com WC e no sexto dia 

nas culturas com BBM. Quanto ao fosfato, foi observado que este elemento foi 

completamente consumido no primeiro dia nas culturas com o meio WC, 

enquanto que com o meio BBM, apesar de uma brusca redução na 

concentração já no segundo dia, ainda foi verificada presença residual desde 

nutriente até o final do período experimental. 

Os resultados de produtividade são apresentados na Tabela 2. A 

máxima biomassa alcançada nas culturas foi de 984,3 ± 12,8 mg L-1 e 525,7 ± 

20,1 mg L-1, respectivamente nos meios BBM e WC. Uma vez que as unidades 

experimentais foram inoculadas com uma biomassa inicial de 100 mg L-1, e 

considerando o tempo de cultivo para que fosse alcançada a máxima 

biomassa, a produtividade com o meio BBM (109,4 ± 2,5 mg L-1 d-1) foi 1,8 

vezes superior àquela obtida nas culturas com meio WC (60,0 ± 2,8 mg L-1d-1). 

Estes resultados sugerem que a maior concentração de nutrientes no meio 

BBM foi responsável pela síntese de maior quantidade de biomassa e pela 

maior produtividade volumétrica diária. Desta forma, os valores obtidos em 

produtividade em biomassa para C. minor são semelhantes àqueles reportados 

em outros trabalhos para outras microalgas, variando entre 30 mg L-1 d-1 e 110 

mg L-1 d-1 para espécies do gênero Chlorella (GRIFFITHS; HARRISON, 2009). 

 

Tabela 2 - Quantidade e produtividade máxima obtida para a biomassa de C. 
minor cultivada nos meios BBM e WC. 

 

Meios 
Quantidade Máx. de 
Biomassa (mg L-1) 

Dias de Cultivo 
Produtividade em 

Biomassa (mg L-1 d-1) 

BBM 984,3 ± 12,8 8 109,4 ± 2,5 

WC 525,7 ± 20,1 7 60,0 ± 2,8 
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Entretanto, a biomassa e a produtividade obtidas neste trabalho são 

menores do que aqueles valores reportados por Sobczuk e Chisti (2009) em 

culturas de C. minor, sendo de até 2.020 mg L-1 e de até 351 mg L-1 d-1, 

respectivamente. Comparando as condições de cultivo, principalmente em 

relação à iluminação e ao meio de cultura, neste trabalho as culturas foram 

desenvolvidas numa irradiância de 180 µmol fótons m-2 s-1, enquanto que 

naquele a irradiância foi de 550 µmol fótons m-2 s-1, ou seja, as culturas 

receberam uma quantidade de luz três vezes maior. Da mesma forma, aqueles 

autores empregaram o meio BG-11, que tem maior concentração de nutrientes 

do que os meios BBM e WC, assim, estes valores bastante superiores podem 

ser resultado da maior quantidade de luz e de nutrientes. 

Para a determinação da produtividade em biodiesel com relação ao óleo 

de soja, obteve-se um gráfico correlacionando a somatória de áreas dos picos 

de FAME de óleo de soja (Y) em função da massa de óleo de soja (X) utilizada 

na produção dos FAME via transesterificação deste óleo. Tal curva de 

calibração apresentou coeficiente de correlação (r) de 0,99999 e equação de 

reta Y = 195194X + 193,95.  

Ao contrário da superioridade do meio BBM em relação à produtividade 

em biomassa, o teor de biodiesel foi maior com o uso do meio WC do que no 

BBM (Tabela 3). Assim, enquanto o teor de biodiesel foi de 90 mg g-1 na 

biomassa obtida com o emprego do meio BBM, o meio WC proporcionou 170 

mg g-1. Desta forma, a produtividade diária em biodiesel foi de 9,9 mg g -1 d-1 

com o meio BBM e de 10,2 mg g-1 d-1 com o emprego do meio WC.  

A significativa diferença no teor de FAME e na respectiva produtividade 

em FAME com o emprego do meio WC pode ser atribuída à limitação dos 

nutrientes, uma vez que nesse meio o nitrato foi integralmente consumido no 

segundo dia e o fosfato foi consumido no primeiro dia do cultivo (Figura 1). 

Conforme a literatura, esse é um comportamento típico das microalgas, uma 

vez que a deficiência de nutrientes, principalmente de nitrogênio, induz nas 

células microalgais uma redução na síntese de proteínas e um incremento na 

síntese compostos de reserva, como carboidratos e lipídios (RATLEDGE, 2005; 

MATA et al., 2010; YEH; CHANG, 2012). 

Pela transesterificação direta da biomassa de C. minor var. minor, o 

tratamento com meio WC apresentou teor de ácidos graxos variando de 13,81 
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a 21,64%, com média de 17,02%, enquanto no tratamento com meio BBM 

variou de 8,45 a 10,18%, com média de 9,23% (Tabela 3). Assim, o tratamento 

com meio WC foi o que proporcionou o maior rendimento em ésteres, 

correspondendo, em média, a 45,77% maior do que o proporcionado pelo 

tratamento com o meio BBM. 

 

Tabela 3 - Produtividade em biodiesel obtida de C. minor var. minor cultivada 
nos meios BBM e WC. 

a. Considerando um hectare (10.000 m2 com profundidade de 0,3 m = 3.000m3) 

em 365 dias de cultivo. 

 

Em caráter comparativo, sabe-se que a semente de soja tem em média 

18% de óleo (MATA et al., 2010) o qual, quando convertido a biodiesel, gera 

cerca de 97% de biodiesel em massa. Assim, 1 kg de soja gera 17,46% em 

massa de biodiesel, o que é ligeiramente superior a 17,02% proporcionado em 

média por C. minor var minor em meio WC. Nota-se assim que o percentual 

médio de ácidos graxos obtidos com a utilização do meio WC é similar ao 

fornecido pela soja, a qual é a oleaginosa mais utilizada para produção de 

biodiesel no Brasil (Soares et al., 2013). 

Na Tabela 3 também foi apresentada uma extrapolação dos resultados 

da produtividade em FAME, considerando um cultivo hipotético em um hectare 

(10.000 m2 com 0,3 m de profundidade) num período de um ano (365 dias de 

cultivo). O resultado da extrapolação aponta para uma produtividade em FAME 

de 10,781 e 11,169 t ha-1 ano-1, respectivamente com o emprego do meio BBM 

e WC, sendo estes valores quase 20 vezes superiores à produtividade obtida 

com algumas oleaginosas tradicionalmente propostas para a obtenção de 

biodiesel, como, por exemplo, a soja, com um valor 0,562 t ha-1 ano-1 (Mata et 

al., 2010). Esses dados corroboram muitas informações relacionadas na 

literatura sobre as vantagens da utilização da biomassa de microalgas como 

Meios 

FAME em função 

da massa de 

microalga (%) 

Teor de biodiesel 

(mg g-1) 

Produtividade de 

biodiesel diária 

(mg L-1 d-1) 

Produtividade 

anual de biodiesel 

por hectarea 

(t ha-1 ano-1) 

BBM 9,23 90,2 9,9 10,8 

WC 17,02 170,0 10,2 11,2 
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matéria-prima graxa para a produção biodiesel, como crescimento rápido e 

elevados teores de FAME por unidade de biomassa (Sheehan et al., 1998; 

Chisti, 2007). 

 

3.2 Análise de FAME em C. minor var. minor 

 

Os ácidos graxos comumente encontrados na biomassa de C. minor em 

ambos os meios WC e BBM foram: palmítico (C16:0), oleico (C18:1 cis9), 

linoleico (C18:2 cis9, cis12) e linolênico (C18:3 cis9, cis12, cis15) (Figura 2 e 

Tabela 4). Entre estes se destaca a presença em grande quantidade de ácido 

oleico que, nos meios de cultivos estudados representou 39,23% da 

composição total de FAME com o emprego do meio de cultivo BBM, enquanto 

no tratamento com o meio de cultivo WC o valor deste aumentou para 44,86%.  

 

Figura 2 – Cromatogramas de FAMEs da microalga C. minor var. minor 
cultivada nos meios WC e BBM. 

 

 

Os resultados apontaram que o perfil de ácidos graxos nesta espécie de 

microalga é composto majoritariamente por ácidos graxos saturados (30,39 a 

28,76%) e monoinsaturados (47,37 e 43,61%). As amostras apresentaram 

baixo teor de ácidos graxos tri-insaturados (10,35 e 11,75%) e de ácidos 

graxos poli-insaturados (2,5 e 2,34%) para os tratamentos com meio WC e 

BBM, respectivamente.  
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Tabela 4 – Composição percentual dos FAME’s obtidos pela transesterificação 
direta da biomassa Choricystis minor var. minor utilizando os meios WC e BBM. 

Tempo de 

Retenção (min) 
Ácidos Graxos 

Composição (%) 

WC BBM 

3,935 C4:0 0,21± 0,03 0,11±0,02 

5,299 NI monoinsaturado 0,16±0,02 0,08±0,01 

13,710 NI saturado 0,08±0,01 0,26±0,02 

14,710 M (C14:0) 0,48±0,01 0,62±0,02 

15,275 Mo (C14:1 cis9) 0,20±0,02 0,63±0,06 

15,854 Pt (C15:0) 0,05±0,00 0,06±0,01 

16,937 P (C16:0) 23,18±0,18 23,43±0,56 

17,158 C16:1 cis7 1,48±0,04 2,82±0,30 

17,225 Po (C16:1 cis9) 0,32±0,02 0,40±0,04 

17,463 C16:2 cis7,cis10 0,68±0,03 1,15±0,09 

17,663 C16:3 cis4, cis7, cis10 1,89±0,11 4,76±0,06 

18,012 C16:3 cis7, cis10, cis13 0,32±0,01 1,57±0,17 

18,324 NI 0,21±0,01 0,31±0,03 

18,404 C17:0 3,27±0,07 1,22±0,12 

18,528 C17:1 cis9 0,07±0,00 0,19±0,02 

18,771 C17:2 cis9, cis12 1,63±0,08 2,37±0,24 

19,245 S (C18:0) 2,69±0,06 2,46±0,23 

19,588 O (C18:1 cis9) 44,86±0,23 39,23±0,58 

20,213 L (C18:2 cis9,cis12) 6,81±0,17 9,58±0,18 

21,221 Ln (C18:3 cis 9,cis 12,cis 15) 8,14±0,12 5,42±0,20 

21,733 C18:4 cis6, cis9, cis12, cis15 2,50±0,05 2,34±0,18 

22,270 C19:0 0,09±0,01 0,11±0,01 

22,708 C19:1 cis9 0,28±0,01 0,26±0,02 

24,910 NI 0,09±0,01 0,11±0,04 

26,790 NI saturado 0,13±0,01 0,21±0,03 

31,598 C26:0 0,21±0,02 0,28±0,03 

 

Saturados 30,39 28,76 

Insaturados 69,34 70,80 

Monoinsaturados 47,37 43,61 

Di-insaturados 9,12 13,10 

Tri-insaturados 10,35 11,75 

Poli-insaturados 2,50 2,34 
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A única restrição com respeito ao grau de insaturação dos ácidos graxos 

é dada pela norma europeia EN 14214, a qual estipula o limite máximo 

aceitável de 12% para o ácido linolênico (Ln) e de 1% para os ácidos graxos 

com mais de três duplas ligações. Nesse contexto, destaca-se que a biomassa 

obtida com o emprego dos meios de cultivo estudados apresentou teores 

adequados de ácidos tri-insaturados e ligeiramente superiores ao estabelecido 

pela norma europeia para ácidos poli-insaturados. Desta forma, apesar de 

esperar que o biodiesel de C. minor apresente adequados valores para ponto 

de entupimento de filtro a frio, é preventivo que a estabilidade oxidativa de um 

biodiesel de C. minor seja monitorada de forma a verificar se tal biocombustível 

esteja adequado aos padrões de qualidade vigentes. 

 

3.3 Análise de pigmentos em C. minor 

 

O método de separação cromatográfica por HPLC-DAD, aplicado para a 

microalga C. minor var. minor permitiu a separação de 26 pigmentos num total 

de 53 min de análise (Figura 3). Os carotenoides e clorofilas foram identificados 

de acordo com os tempos de eluição (Inbaraj, 2006) e com os respectivos 

espectros de absorção na região do UV-VIS, comparados com dados 

disponíveis na literatura. As clorofilas e seus derivados apresentaram duas 

bandas de absorção majoritárias na região do visível, as quais foram: uma 

banda na região do vermelho (Banda Q-) e outra na região azul (Banda Soret 

ou B-). A partir do comprimento de onda dessas bandas e pela razão da 

intensidade de absorbância entre essas bandas (ASoret/AQ) foi possível 

identificar as clorofilas a e b e seus derivados (GOSS et al., 2000; HOSIKIAN et 

al., 2010; MILENKOVIC´C et. al, 2012). 
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Figura 3 – Cromatogramas de pigmentos da microalga C. minor var. minor 
cultivada em meios WC e BBM. 

 

 

Observa-se que a acumulação de pigmentos totais pela microalga C. 

minor var. minor foi afetada pela composição do meio de cultivo. O maior 

rendimento em pigmentos totais foi observado com a utilização do meio de 

cultivo BBM, com a produção de 89.2 mg g-1, enquanto o meio de cultivo WC 

produziu 47.9 mg g-1 (Tabela 5). O uso do meio de cultivo BBM (mais rico em 

nutrientes) representou um acréscimo de 46.4 % no teor de pigmentos totais 

quando comparado com o meio WC. Enquanto o meio de cultivo BBM 

favoreceu a síntese de pigmentos, o meio WC determinou a maior produção de 

ácidos graxos, indicando que a composição do meio de cultivo influencia no 

perfil bioquímico, como demonstrado por George, et al. (2014) para microalga 

Ankistrodesmus falcatus.  

A razão entre a produção de carotenoides e clorofila equivale a 1,0 para 

o meio de cultivo BBM, enquanto o meio de cultivo WC corresponde a 1,3; isto 

é, houve um pequeno acréscimo na proporcionalidade da produção de 

carotenoides no meio de cultivo com limitação de nitrogênio, fósforo e outros 

nutrientes. Apesar do meio WC favorecer a acumulação de carotenoides, sua 

produção por grama de biomassa seca é baixa quando comparada com o meio 

BBM.  
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O estudo feito por Zidorova e Pouneva (2006) com a microalga C. minor, 

avaliando o estresse oxidativo em diferentes temperaturas e intensidades 

luminosas, demonstrou que o máximo de teor obtido para a clorofila b foi 1,5 % 

em relação à massa da biomassa seca, quando submetida à baixa temperatura 

(15 °C) e a elevada intensidade luminosa (520 µmol m-2 s-1). Esse rendimento 

foi similar ao encontrado para o meio BBM que foi de 1,1 %, enquanto para o 

meio WC foi de 0,6 %. De uma maneira geral, as microalgas quando em baixa 

irradiância e/ou em elevada concentração celular (que diminui a passagem da 

luz – autossombreamento), acabam por aumentar a síntese de clorofila, numa 

aclimatação para compensar a baixa disponibilidade de luz. 

Em relação ao β-caroteno, o teor foi de 0,2 % nos resultados obtidos por 

Zidorova e Pouneva (2006), enquanto que para o meio de cultivo BBM e WC 

foram de 1,0% e 0,4%, respectivamente. O acréscimo no teor pode estar 

relacionado com a baixa intensidade luminosa, de 180 µmol m-2 s-1, usada em 

ambos os cultivos usados neste estudo. 

Em relação aos meios de cultivo empregados, o meio WC favoreceu a 

acumulação de luteína e seus isômeros, trans-zeaxantina, neoxantina e 

clorofila a e b, enquanto o BBM favoreceu a produção de violaxantina, -

caroteno, β-caroteno e criptoxantina. 

Em relação à composição química de pigmentos em ambos meios de 

cultura não houve diferença significativa no perfil qualitativo de pigmentos. 

Dentre os carotenoides, a luteína e seus cis-isômeros estão presentes em 

maior quantidade (14,5 mg g-1 em meio BBM e 11,5 mg g-1 em meio WC), 

seguido pela violaxantina e seus cis-isômeros (13,6 mg g-1 em meio BBM e 6,3 

mg g-1 em meio WC) e β-caroteno e seus cis-isômeros (10,6 mg g-1 em meio 

BBM e 4,5 mg g-1 em meio WC).  
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Tabela 5 - Identificação dos pigmentos de C. minor var. minor nos meios de cultivo BBM e WC. 

 Legenda: DV corresponde a desvio padrão

Tempo (min) Nome λ (nm, máx., online) λ (nm, máx., literatura) 
Meio BBM Meio WC 

Média (µg/g) DV1 (%) Média (µg/g) DV1 (%) 

4,703 divinil clorofila b ou b' 470, 652 468, 651 1.055 7,9 102,8 24,6 

7,192 clorofilidea a ou a' 432, 666 431, 663,5 6.126,3 2,2 799,3 12,2 

10,119 9 ou 9'-cis-violaxantina 410, 434, 466 410, 434, 465 1.728,3 7,4 623,4 1,6 

12,990 9 ou 9'-cisneoxantina 327, 410, 434, 462 326, 412, 436, 464 330,8 4,5 221,2 15,1 

14,482 trans-violaxantina 416, 440, 468 416, 440, 468 7.195,5 1 3571 0,7 

17,353 9 ou 9'-cis-violaxantina 412, 436, 464 412, 438, 464 1.569,6 2,3 895,4 0,8 

19,075 cis-violaxantina 420, 444, 468 416, 440, 468 1.505 1 664 3 

22,990 9 ou 9'-cis-neoxantina 328, 416, 438, 466 326, 411, 434, 464 2.240,9 4,3 1.543,9 0,8 

25,094 derivado de clorofila 420, 438, 470, 664 - 945,4 6,8 - - 

26,224 cis-violaxantina 326, 418, 438, 466 326, 416, 440, 468 1.656,7 6,1 581,5 3,8 

28,174 clorofila b ou b' 468, 652 465, 652 11.417,5 3 6.253,4 3,5 

30,078 13 ou 13'-cis-luteina 336,424, 446, 474 332, 422, 446, 470 95,7 2,6 19,8 5,8 

31,175 trans-luteina 336,424, 446, 474 423, 446, 472 13.342,3 1,4 10.242,9 0,2 

32,135 9 ou 9'-cis-luteina 426, 474 421, 442, 472 445,5 1,3 753,9 1 

33,577 trans-zeaxantina 426, 452, 478 427, 452, 476 2.326,9 2,3 2.222,4 0,7 

34,550 clorofilaa ou a' 432, 664 430, 662 24.784 2,9 13.697,6 3,4 

38,639 9 ou 9'-cis-luteina 422, 446, 474 416, 440, 470 622,5 2,9 507,3 1 

40,912 trans-alfacaroteno 426, 446, 472 426, 449, 476 709,1 4,4 333,1 3,9 

42,612 13 ou 13'-cis-betacaroteno 340, 428, 449, 474 344, 422, 446, 476 75,2 0,6 102 2,7 

43,155 trans-betacriptoxantina 424, 450, 478 426, 452, 478 263,2 2,6 129,4 2,4 

45,583 trans-betacaroteno 434, 456, 484 430, 458, 482 9.248,4 2 3.533,8 1,1 

46,508 9 ou 9'-cis-betacaroteno 426, 450, 478 428, 452, 476 1.203,7 4,7 684,4 2,1 

47,094 feofitinaa 412, 666 409, 665 133 7,9 28,5 10,2 

48,439 cis-betacaroteno 428, 454, 480 430, 458, 482 99,1 9,4 109,7 2,1 

49,618 9 ou 9'-cis-betacaroteno 424, 452, 478 428, 452, 476 - - 83,6 3,1 

50,796 gama-caroteno 416, 444 - 108,7 5,4 165,6 3,9 

Pigmentos totais   89.228,3  47.869,9  
Clorofila e seus derivados totais   44.461,2  20.881,6  

Carotenoides Totais   44.767,1  26.988,3  
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4. CONCLUSÃO 

 

Os parâmetros avaliados de produção de biomassa, teor de biodiesel 

equivalente à soja, composição de ácidos graxos e de pigmentos sofreram 

influência direta dos meios de cultivo. O uso do meio BBM levou à produção 

de maior quantidade de biomassa e produtividade em relação ao tratamento 

com meio de WC, entretanto a utilização do meio de cultivo WC mostrou-se 

mais eficiente para a produção de biodiesel. O percentual médio de ácidos 

graxos obtidos com a utilização do meio WC é similar ao gerado pela soja, a 

qual é uma das oleaginosas mais utilizadas para produção de biodiesel, e a 

composição de ácidos graxos é adequada no que se refere aos teores de 

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

sendo levemente superior ao estabelecido para ácidos graxos poli-

insaturados. Assim sendo, o cultivo de C. minor em meio WC, além de utilizar 

menores concentrações de nutrientes que o cultivo em meio BBM, permite 

que a biomassa desta microalga seja considerada uma opção como matéria-

prima para a produção de biodiesel.  

Caso o cultivo vise à produção de pigmentos empregando a microalga 

C. minor var. minor, o meio de cultivo BBM é o mais indicado, uma vez que 

produziu, em média, o dobro da quantidade de carotenoides e clorofila.  
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RESUMO 

 

A biomassa de microalgas, obtida através de cultivos destes micro-

organismos, tem sido proposta como matéria-prima graxa para a obtenção de 

biodiesel. Para isso, é desejável que as microalgas selecionadas possuam 

parede celular fina e com alta produtividade em biomassa, bem como que 

sejam capazes de produzir biomassa com elevado teor lipídico. Nesse sentido 

esse trabalho teve como objetivo o cultivo, em escala piloto, da microalga 

dulcícola Choricystis minor var. minor, e a avaliação da produção de biodiesel 

a partir da biomassa úmida utilizando a rota de aquecimento sob pressão da 

biomassa úmida seguida de esterificação e posterior transesterificação, bem 

como avaliou-se a qualidade do biodiesel produzido. O processo de 

centrifugação foi adequado uma vez que possibilita a obtenção de uma 

biomassa concentrada similar a uma pasta, com teor de água de 

aproximadamente 76%. A biomassa de C. minor var. minor apresentou alto 

teor de lipídeos totais e adequada conversão desses lipídeos em biodiesel, 

sendo superior a algumas microalgas reportadas na literatura cultivadas em 

sistemas similares. O cultivo em escala piloto da microalga Choricystis minor 

var. minor em tanques abertos apresentou uma produtividade volumétrica 

com potencial de produção de 6 toneladas de biodiesel por hectare ao ano, o 

que é cerca de 11 vezes superior a produtividade obtida pela soja. A 

produção de biodiesel por meio da rota de aquecimento sob pressão da 

biomassa seguida de esterificação e posterior transesterificação da biomassa 

úmida da microalga Choricystis minor var. minor produziu um biodiesel que 

atende a diversos parâmetros de avaliação da qualidade, e apresentou 

valores muito próximos aos desejados para outros parâmetros que ainda 

precisam ser ajustados, tais como os teores de enxofre e de ésteres. A 

biomassa de C. minor e os processos de cultivo, isolamento e conversão 

propostos para esta biomassa ser convertida em biodiesel podem, com 

pequenas melhorias no processo de purificação do biodiesel, consistir em 

uma alternativa adequada à produção de biodiesel utilizando microalgas. 

 

Palavras chave: energia, biodiesel, microalgas, biomassa, aquicultura, 

centrifugação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A biomassa de microalgas, rica em lipídios, carboidratos e outros 

grupos de compostos, têm sido considerada como uma promissora matéria-

prima para a produção de biodiesel (BANERJEE et al., 2002; CHISTI, 2007). 

O cultivo de microalgas, além de utilizar menores áreas e não competir por 

terras férteis, pode utilizar águas impróprias para a agricultura e ser 

desenvolvido praticamente ao longo de todo o ano em diversas regiões 

(BOROWITZKA, 1988; FAUPEL; KURKI, 2002; DERNER et al., 2006; CHISTI, 

2007). 

Contudo, nem todas as microalgas apresentam características de 

produtividade adequadas para a obtenção de biodiesel (LOURENÇO, 2006; 

CHISTI, 2007). Para que as microalgas sejam utilizadas com esta finalidade é 

fundamental selecionar cepas com parede celular fina (LOURENÇO, 2006) e 

com alta produtividade em biomassa, bem como que sejam capazes de 

produzir biomassa com elevado teor lipídico. Além disso, é desejável que 

apresentem perfil adequado de ésteres metílicos de ácidos graxos (RODOLFI 

et al., 2009; WIJFFELS; BARBOSA, 2010; PEREIRA et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2013). Um exemplo é a microalga Choricystis minor var. 

minor que é considerada como potencial fonte de matéria-prima graxa para a 

produção de biodiesel por possuir adequado perfil e elevado teor de ácidos 

graxos (MENEZES et al., 2013). 

O rendimento da produção de biodiesel a partir da biomassa de 

microalgas depende, principalmente, do conteúdo de óleo nas células 

microalgais. Chisti (2007) afirma que a produção de óleos de microalgas 

requer a produção de baixo custo de grandes quantidades de biomassa de 

microalgas ricas em óleo.  

A transesterificação de óleos de microalgas e a transesterificação 

direta a partir da biomassa seca são tecnologias bastante utilizadas em 

estudos para a produção de biodiesel a partir de cultivos de microalgas 

(MIAO; WU, 2006; JOHNSON; WEN, 2009; EHIMEN; SUN; CARRINGTON, 

2010; VELASQUEZ-ORTA; LEE; HARVEY, 2013). Contudo, esses processos 

exigem matérias-primas de alta qualidade, com baixos teores de ácidos 
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graxos livres e água, o que torna o processo caro e limita o potencial de 

produção em grande escala (RAMOS, et al., 2011; EHIMEN; SUN; 

CARRINGTON, 2010). As etapas de extração do óleo e/ou secagem da 

biomassa podem inviabilizar economicamente a produção de biodiesel a partir 

de microalgas aumentando o custo de produção. A etapa de extração do óleo, 

juntamente com a etapa de separação da biomassa, pode representar de 3,3 

a 30% do custo de produção, dependendo da morfologia das espécies e do 

tipo de cultivo (ALABI; TAMPIER; BIBEAU, 2009). Em relação ao processo de 

secagem, segundo Becker (1994) estima-se em 30% o custo associado a 

esse processo prejudicando a viabilidade econômica, e, consequentemente, a 

competitividade do biodiesel de microalgas frente ao diesel mineral. 

 Assim, novas alternativas vêm sendo pesquisadas no sentido de 

encontrar tecnologias para processar materiais graxos que apresentam alta 

acidez e alto teor de água, para a produção de biodiesel. Segundo Aranda et 

al. (2012), a tecnologia de esterificação de ácidos graxos é uma alternativa 

que pode ser utilizada em matérias-primas de alta acidez, com alto conteúdo 

de ácidos graxos livres, tais como as microalgas. Para que isso seja feito com 

altos rendimentos de conversão é usual liberar o material graxo intracelular, 

para posteriormente converte-lo em biodiesel. Em seguida o material graxo 

pode ser convertido a biodiesel via esterificação e/ou transesterificação.  

 Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo cultivar em escala 

piloto a microalga dulcícola Choricystis minor var. minor, e avaliar a produção 

de biodiesel a partir da biomassa úmida utilizando a rota de aquecimento sob 

pressão da biomassa úmida seguida de esterificação e posterior 

transesterificação, bem como avaliar a qualidade do biodiesel produzido. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Cultivo de Choricystis minor var. minor em larga escala 

 

A partir de uma cepa selecionada de C. minor var. minor foram 

realizados cultivos visando alcançar a produção em maior escala e a 

consequente produção de biomassa desta microalga. As culturas foram 

desenvolvidas em todas as etapas sequenciais do processo de produção: 

Cultivo Inicial, Cultivo Intermediário e Cultivo Massivo. 
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No Cultivo Inicial as culturas foram desenvolvidas em frascos 

cilíndricos de vidro borossilicato em volumes sequenciais de 0,5 L, 1 L, 2 L e 5 

L (Figura 1) empregando Meio BBM (Tabela 1). Foi empregada iluminação 

artificial (lâmpadas florescentes tubulares de 32 W) numa irradiância de180 

µmol fótons m-2 s-1 em fotoperíodo integral (24:0) e temperatura ambiente 

mantida em 24±1 oC. Nos frascos de 2 e 5 L foi empregada agitação 

constante por borbulhamento com ar atmosférico (0,4 L/min) enriquecido com 

0,5% de CO2. As culturas em volume de 5 L, ao alcançarem biomassa 

superior a 1,0 g/L, foram transferidas para o Cultivo Intermediário. 

 

Figura 1 - Cultivo inicial de C. minor var. minor recipientes de 2L. 
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Tabela 1 - Composição do Meio BBM (Bold’s Basal Medium). 

 

Composição Concentração (g L-1) 

NaNO3 0,25 

CaCl2.2H2O 0,025 

MgSO4.7H2O  0,075 

K2HPO4 0,075 

KH2PO4 0,175 

NaCl 0,025 

Na2EDTA.2H2O 0,05 

KOH 0,031 

FeSO4.7H2O 0,00498 

H3BO3 0,01142 

ZnSO4.7H2O 0,00882 

MnCl2.4H2O 0,00144 

MoO3 0,00071 

CuSO4.5H2O 0,00157 

Co(NO3)2.6H2O  0,00049 

Adaptado de Bischoff e Bold (1963). 

 

No cultivo intermediário as culturas foram desenvolvidas em recipientes 

plásticos de 20 L e em tanques cilíndricos de fibra de vidro de 100 L (Figura 

2), empregando Meio BBM. As culturas foram mantidas em agitação 

constante por borbulhamento com ar atmosférico. Foi empregada iluminação 

artificial (lâmpadas florescentes tubulares de 32 W) com irradiância de 300 

µmol fótons m-2 s-1 em fotoperíodo integral (24:0) com temperatura ambiente 

mantida em 25±1 oC. As culturas em volume de 100 L, ao alcançarem 

biomassa superior a 0,5 g/L, foram transferidas para o cultivo massivo. 
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Figura 2 - Cultivo intermediário de C. minor var. minor em recipientes de 20 L 
(a) e 100 L (b). 

  

(a) (b) 

 

No cultivo massivo, as culturas foram desenvolvidas em sistema 

estacionário, em tanques de fibra de vidro com volume de 500 L (Figura 3) 

empregando Meio BBM numa dosagem de 25% do meio original. As culturas 

foram mantidas em agitação constante por borbulhamento com ar atmosférico 

e sob condições naturais de iluminação (fotoperíodo de 12:12, na época dos 

cultivos) e temperatura. Foram avaliados os parâmetros de crescimento: 

produção de biomassa e tempo de cultivo para a determinação da 

produtividade volumétrica e produtividade por área. Após três dias de cultivo, 

a biomassa foi separada do meio de cultura.  
 

Figura 3 - Cultivo massivo de C. minor var. minor em tanque aberto de 500 L. 

 



 

 

127 

 

2.2 Separação da biomassa 

 

Para o processo de separação da biomassa do meio de cultura foi 

utilizada uma centrífuga industrial marca GEA (Westfalia Separator Group), 

modelo Clarifying Separator SSD 6-06-067 (Figura 4). O equipamento foi 

ajustado para operação com força centrífuga de 8.000 xg, vazão de entrada 

de 1.000 L/h, contrapressão de 6 bar, tempo de deslodamento de 999 s e 

concentração da cultura em duas etapas (2 passagens pela centrífuga), 

sendo a primeira com concentração de 10 vezes e a segunda com 

concentração de 50 vezes. Em seguida, a biomassa úmida concentrada de C. 

minor var. minor foi congelada e armazenada a -20oC em freezer horizontal 

para posterior encaminhamento para produção de biodiesel. 

 

Figura 4 - Centrífuga industrial empregada para a separação da biomassa das 
culturas de microalgas. 
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2.3 Caracterização da Biomassa de C. minor var. minor 

 

2.3.1 Análise do teor de umidade 

  

  Para a análise de teor de umidade a biomassa foi colocada em estufa 

um recipiente a temperatura de 102 ºC durante 1 hora para remoção da 

umidade. Após esfriar em dessecador foi registrada a massa do recipiente. 

Após essa etapa foi pesada 2,0 mL da amostra úmida (m2) e acondicionada 

em estufa a 65ºC até atingir massa constante, processo que durou 

aproximadamente 24 h. Decorrido esse intervalo de tempo, o recipiente com 

amostra seca foi colocado no dessecador, após a refriar foi registrada a 

massa final. Os teores de umidade e de sólidos foram determinados pelas 

equações 1 e 2. A determinação de teor de umidade foi realizada em 

triplicata. Os teores de umidade e de sólidos foram determinados pelas 

equações (1) TU = 100 × (1 − m1/m2)  e (2)  TU = 100 × (m1/m2). Em que: 

(i) TU é o teor de umidade (%); (ii) TS é o teor de sólidos (%); (iii) m1 é a 

massa da amostra após a secagem (g); e (iv) m2 é a massa inicial da amostra 

(g). 

 

2.3.2 Extração e quantificação de lipídeos totais 

 

A extração de lipídeos totais foi desenvolvido baseado no método de 

Bligh e Dyer (1959) modificado e foi aplicado na biomassa microalgal úmida 

de Choricystis minor var. minor. A extração foi realizada em duas etapas: na 

primeira, a amostra foi hidrolisada com ácido clorídrico para o rompimento da 

parede celular, e na segunda, os lipídeos foram extraídos com uma mistura 

de solventes. Após a extração, o excesso de solvente foi removido e a 

quantificação dos lipídeos foi realizada gravimetricamente.  

Para o procedimento da hidrólise ácida foi inicialmente pesado em 

balança analítica 1,74 g de biomassa úmida (equivalente a 400 mg em 

biomassa seca) em tubo falcon, em seguida foram adicionados 5 mL de HCl 2 

mol.L-1 à biomassa com posterior homogeinização em vortex. O tubo foi 

mantido em banho termostatizado a 80 °C durante 1h e após este tempo foi 

resfriado em água a temperatura ambiente. Em seguida foi centrifugado a 
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2000 rpm durante 15 minutos para separação de fases. A fase superior será 

formada pelo resíduo de ácido, e a inferior pela biomassa, em forma de pellet. 

Após a remoção e descarte do resíduo ácido iniciou-se o procedimento de 

extração de lipídeos totais da biomassa. Para isso foi inicialmente adicionado 

4 mL de metanol no tubo falcon que continha a biomassa hidrolisada com 

posterior agitação em vortex, e em seguida foram adicionados à suspensão 2 

mL de clorofórmio e posterior agitação com auxílio de vortex durante 2 

minutos. Após a etapa de adição de clorofórmio e agitação ser repetido por 

mais uma vez, foram adicionados ao tubo 3,6 mL de água MilliQ para 

novamente agitação em vortex por 2 minutos. Ao final de mais uma 

centrifugação a 2000 rpm durante 15 minutos. Após esta etapa é visível um 

sistema trifásico composto por uma fase inferior composta de clorofórmio 

onde estão dissolvidos os lipídeos, um sólido interfacial, que é a biomassa, e 

uma fase líquida superior composta de metanol e água. A fase inferior foi 

transferida para um balão de fundo redondo com boca esmerilhada já 

previamente pesado. 

Para a re-extração dos lipídeos que ainda estavam na biomassa, 

adicionou-se 4 mL da solução 10% v/v de Metanol em Clorofórmio às fases 

que restavam no tubo falcon (biomassa, metanol e água) e agitou-se com 

auxílio de vortex durante 2 minutos. Em seguida centrifugou-se a mistura por 

2000 rpm durante 15 minutos e após a centrifugação retirou-se a fase inferior 

onde estavam os lipídeos os quais foram colocados no balão de fundo 

redondo juntamente com o primeiro extrato. Esse procedimento de re-

extração foi repetido por mais uma vez. Após o descarte do metanol foi 

evaporado o excesso de clorofórmio com a utilização de um evaporador 

rotativo a 85 °C a pressão ambiente. Para a determinação do teor de lipídeos, 

o balão foi seco em estufa a 60 °C durante 24 h ou 105 °C durante 8 hs até 

obter peso constante e depois foi pesado em balança analítica até obtenção 

de peso constante. 

O teor de lipídeos totais foi determinado de acordo com a equação 

TLT = 100 × (m3 − m1)/m2.  Em que: (i) TLT é o teor de lipídeos totais; (ii) 

m1 é a massa do balão (g); (iii) m2 á a massa da amostra (g); (iv) m3 é a 

massa do balão com material extraído (g). As extrações de lipídeos totais 

foram realizadas em triplicata. 
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2.3.3 Extração e quantificação do teor de óleo 

 

A extração de óleo foi baseado no método de Schmid-Bondzynski-

Ratzlaff modificado (IDF, 1986). O procedimento consistiu na hidrólise da 

biomassa úmida microalga C. minor var minor com solução de ácido 

clorídrico, testando-se três concentrações de ácido (3, 5 e 8 mol.L-1), seguida 

de adição de álcool etílico e subsequente extração com solução etérea (éter 

etílico e éter de petróleo). A remoção dos solventes foi feita por rota-

evaporação para posterior determinação da massa de substâncias extraídas 

solúveis em éter etílico e éter de petróleo. O procedimento foi iniciado com a 

pesagem de um balão secado em estufa a 102 ºC e resfriado em dessecador 

para anotação de seu peso (m1). Em seguida, foi pesado de 0,5 a 1,0 g de 

biomassa (m2) diretamente em erlenmeyer de 100 mL com tampa, e na 

sequência adicionou-se 10 mL da solução de ácido clorídrico, testando as 

diferentes citadas anteriormente, ao erlenmeyer contendo a amostra, 

agitando-se manualmente para promover a dispersão do material. A mistura 

biomassa-ácido foi aquecida em banho-maria a 70 ºC por 10 minutos para 

hidrólise das células algais com posterior resfriamento por 10 minutos a 

temperatura ambiente. Após esse tempo foram adicionados 10 mL de álcool 

etílico à biomassa hidrolisada e agitou-se manualmente por 30 segundos. Na 

sequência, foram adicionados 25 mL de éter etílico e 25 mL de éter de 

petróleo, seguido de agitação manual por 1 minuto para separação da fase 

etérea. A amostra ficou em repouso por 15 minutos e após esse tempo a fase 

etérea foi transferida para um funil de separação, sendo lavada com água 

MilliQ para retirar o HCl. A fase etérea foi então transferida para o balão (m1). 

Os procedimentos de extração e lavagem da fase etérea foram repetidos por 

três vezes para garantir a total migração do óleo retido no resíduo de 

microalgas para os solventes. Foi realizada a rotaevaporação da fase etérea 

acumulada no balão a 65 ºC para a completa evaporação dos solventes, e em 

seguida foi esfriado em dessecador para posterior pesagem do material 

remanescente. O procedimento de secagem e pesagem foi repetido até 

atingir massa constante (m3). 

O teor de óleo foi determinado de acordo com a equação TL = 100 ×

(m3-m1)/m2. Em que: (i) TL é o teor de óleo; (ii) m1 é a massa do balão (g); 
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(iii) m2 é a massa da amostra (g); (iv) m3 é a massa do balão com material 

extraído (g). As extrações de óleo foram realizadas em triplicata. 

 

2.4 Produção de biodiesel utilizando a rota de aquecimento sob 

pressão da biomassa úmida - esterificação – transesterificação 

 

Para a produção do biodiesel foram utilizados aproximadamente 6 kg 

de biomassa úmida de C. minor var. minor. Para as reações foram utilizados 

os seguintes reagentes: (i) Álcool etílico anidro com 99,5% de pureza da 

Proquímios; (ii) Hidróxido de Potássio (KOH) 98% em Lentilhas P.A. da 

Proquímios; (iii) Ácido Clorídrico P.A. 37% da Proquímios; (iv) Éter de petróleo 

30/60 P.A. da Proquímios; (v) Éter etílico P.A. da Proquímios; (vi) Álcool 

Metílico P.A. 99,9% da Proquímios; (vii) Hexano P.A. 95% da Proquímios; 

(viii) Ácido Sulfúrico P.A. da Proquímios; 

 

2.4.1 Aquecimento da biomassa úmida sob pressão e extração da fração 

apolar 

 

Para a quebra de parede celular e consequente liberação do material 

graxo intracelular das células microalgais foi realizado o aquecimento da 

biomassa úmida sob pressão em reator de batelada (Parr Instruments Inc. - 

Modelo 4550), do tipo autoclave, feito em aço inoxidável, de volume útil de 5 

galões e pressão máxima de trabalho de 3.000 psi. Esse reator possui 

sistema de resfriamento para garantir o controle da temperatura, sistema de 

agitação (máx. 190 – 230 rpm) e manta externa para aquecimento (Figura 5). 

As condições de reação foram: temperatura de 180 ºC, tempo de 1h e 

agitação aproximada de 225 rpm. 
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Figura 5 - Reator Parr Instruments Inc. - Modelo 4550 

 

 

Após a reação, a fração líquida foi separada da fração sólida. Em 

ambas as frações (líquida e sólida) adicionou-se 10% m/m de sal comum com 

o objetivo de aumentar a polaridade da fase polar e propiciar a extração dos 

ácidos graxos pelo hexano adicionado em seguida. Assim, foram adicionados 

4 litros de hexano no garrafão (fração líquida) e 0,5 litros de hexano na fração 

sólida. A diferença no volume de hexano adicionado é devida a diferença de 

volume de cada uma das frações. 

Ambas as frações ficaram em repouso durante 48 hs para a separação 

em 4 fases geradas pela adição de hexano à fração líquida: fase de hexano, 

contendo os produtos apolares extraídos da fase líquida (Fase 1); emulsão 

(Fase 2); fração aquosa da fração líquida (Fase 3); e biomassa residual da 

fração líquida (Fase 4). 

A Fase 1 foi rotaevaporada para recuperação do hexano e 

quantificação dos produtos apolares extraídos. Na emulsão (Fase 2) foram 

adicionados 100 g de NaCl com o objetivo de romper a emulsão. Após romper 

a emulsão o produto foi misturado com a fase 3. A porção aquosa da Fase 3 

foi evaporada para determinar o teor de ácidos graxos e glicerídeos, usando 

cromatografia gasosa, bem como para identificar outros produtos de interesse 
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utilizando cromatografia líquida. A fase 4 da fração líquida foi filtrada para 

retirada dos sólidos finos. Os sólidos finos foram misturados com a fração 

sólida, resultante da reação. O líquido separado foi misturado com a fase 

polar (Fase 3).  

Na fração sólida foi observada a ocorrência de 2 fases: Uma fase 

superior contendo hexano com produtos apolares extraídos da fase sólida que 

ficou no fundo do reator, e uma fase inferior correspondente a biomassa 

residual da reação. A fase inferior também foi filtrada para separação da 

biomassa residual, a qual foi seca em estufa a 110 ºC para pesagem e 

quantificação do resíduo de reação. A fase superior de hexano foi 

rotaevaporada para recuperação do hexano e quantificação dos produtos 

apolares extraídos.  

 

2.4.2 Reação de esterificação seguida da transesterificação 

 

A reação de esterificação foi realizada utilizando 30% m/m metanol e 

1% m/m de ácido para-tolueno sulfônico por 1h a 60 ºC. O produto da 

esterificação foi seco em placa de agitação e aquecido a temperaturas entre 

100 e 120 ºC. A reação de transesterificação ocorreu logo após a 

esterificação utilizando 25% m/m de metanol e 1% m/m de catalisador de 

hidróxido de potássio, durante 1h a temperatura ambiente. Depois de 

separada a glicerina os ésteres foram lavados com solução de ácido fosfórico 

a 0,08% e com cinco porções de água a 60 ºC. Em seguida, por apresentar 

coloração escura, o biodiesel bruto foi filtrado em cartuchos de sílica de 1g 

SEP-PAK®. 

 

2.5 Análise da qualidade do biodiesel de Choricystis minor var. minor 

 

O biodiesel foi analisado segundo alguns dos parâmetros determinados 

pela Resolução nº45/2014 de 28/08/2014, regulamentada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Adicionalmente, 

foram realizadas as análises do ponto de névoa e de fluidez, que apesar de 

não situarem-se no âmbito da normativa, são utilizados em regulamentações 

internacionais.  
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Na Tabela 2 são apresentos os parâmetros de controle da qualidade 

que foram realizadas neste trabalho para avaliar os biodieseis produzidos a 

partir da microalga Choricystis minor var. minor. 

 

Tabela 2 – Parâmetros de controle da qualidade do biodiesel de C. minor var. 
minor. 

Característica Unidade Limite 

Método 

ABNT 
NBR 

ASTM D EN/ISSO 

Aspecto - LII (*) -   

Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 14065 - - 

Teor de água, máx. mg/kg 200,0 - - EN ISO12937 

Teor de éster, mín % massa 96,5 - - EN 14103 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 - 5453 - 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 15553 - - 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 15553 - - 

Fósforo, máx. mg/kg 10 15553 - - 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 - 6584 - 

Glicerol total, máx. % massa 0,25 - 6584 - 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,7 - 6584 - 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 - 6584 - 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 - 6584 - 

Estabilidade à oxidação 
a 110ºC, mín. 

h 8 - 
 EN 14112 

Ponto de Névoa oC  - 2500-11 - 

Ponto de Fuidez oC  - 97-11 - 

(*) O aspecto do biodiesel deve ser límpido e isento de impurezas (LII). 

 

Além dos elementos que são monitorados pela ANP (K, Na, Mg, Ca e 

P) que possuem limites máximos e métodos definidos de análise também foi 

realizado nesse trabalho uma completa avaliação, via ICP-OES, da presença 

de outros elementos químicos no biodiesel produzido de C. minor.  

Os comprimentos de onda de monitoramento desses elementos 

químicos foram escolhidos levando em consideração as linhas de maior 

intensidade de emissão corrigida e de menor número de interferentes, 
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conforme parâmetros baseados em Silva et al (2015), ou seja: Ag (328,068 

nm), Al (396,152 nm), B (208,959 nm), Ba (233,527 nm), Ca (317,933 nm), Cd 

(228,802 nm), Cr (283,563 nm), Cu (324,754nm), Fe (259,940 nm), K 

(766,490 nm), Mg (285,213 nm), Mn (257,610 nm), Mo (204,598 nm), Na 

(588,995 nm), Ni (221,647 nm), P (213,618 nm), Pb (220,353 nm), Si (251,611 

nm), Sn (283,999 nm), Ti (334,941 nm), V (309,311 nm), Zn (213,856 nm). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Cultivo de Choricystis minor var. minor em larga escala  

 

Foram desenvolvidos 21 cultivos em volume de 500 L e os resultados 

(médias) da produtividade volumétrica e produtividade são apresentados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Produtividade média das culturas de Choricystis minor var. minor 
desenvolvidas em tanques de 500 litros. 

Bi1 

(g/L) 

Bmax2 

(g/L) 

Bac3 

(g/L) 

Tempo4 
(dias) 

Produtividade 
volumétrica5 

(g/L/d) 

Produtividade 
por área6 

(g/m2/d) 

0,05 0,23 0,18 3 0,06 12 
Legenda: (1) Biomassa inicial; (2) Biomassa máxima alcançada; (3) Biomassa acumulada 
(Bac = Bmax – Bi); (4) Tempo no qual foi alcançada a Bmax; (5) Produtividade volumétrica 
(Bac/Tempo); (6) Produtividade por área (produtividade volumétrica x 200 = 200 L/m2). 
 
 

Os resultados indicaram uma produtividade volumétrica relativamente 

baixa (0,06 g/L/d) quando comparada com trabalhos de outros autores. Cabe 

esclarecer que a maior parte destes trabalhos se refere a cultivos em 

pequena escala (<5,0 L), desenvolvidos em condições ótimas, em sistemas 

denominados fotobiorreatores. Nestes sistemas é possível controlar diversos 

fatores ambientais, os quais afetam diretamente o crescimento das 

microalgas e a composição bioquímica da biomassa.  

Assim, Sobczuk e Chisti (2010) reportaram ter obtido produtividade de 

0,351 g/L/d em culturas de Choricystis minor, a qual foi 5,85 vezes maior do 

que a obtida no presente trabalho. Entretanto, conforme apontado 

anteriormente, os cultivos foram desenvolvidos num fotobiorreator de 3,5 L, 

em condições controladas de iluminação (luz artificial em fotoperíodo integral), 
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de temperatura, de pH e com a adição de CO2. Somente considerando o 

fotoperíodo, os próprios autores reportam que o valor obtido, em relação à 

produtividade volumétrica, deveria ser dividido por dois, uma vez que o 

fotoperíodo integral é uma situação impossível de ser mantida sob condições 

externas e em larga escala. 

Entretanto, Griffiths e Harrison (2009) relataram que para o gênero 

Chlorella, por exemplo, foram obtidos valores de produtividade variando entre 

0,03 e 0,11 g/L/d. Ainda assim, uma produtividade de 0,06 g/L/d ao ser 

extrapolada resulta em informações interessantes: considerando um cultivo 

em 1 hectare, com uma profundidade de 30 cm e num ciclo anual de 

produção (330 dias), a biomassa seca produzida alcançaria 59,4 toneladas. 

Assumindo, hipoteticamente, que tal biomassa apresente somente cerca de 

10% de lipídeos que se convertam em biodiesel, é possível obter cerca de 6 t 

ha-1 ano-1, o que é cerca de 11 vezes superior a produtividade obtida com 

algumas oleaginosas tradicionalmente propostas para a obtenção de 

biodiesel, como, por exemplo, a soja, a qual proporciona uma produtividade 

em biodiesel de 0,562 t ha-1 ano-1 (Mata et al., 2010). 

 

3.2 Separação da Biomassa 

 

Considerando diversos aspectos, particularmente em relação à 

qualidade da biomassa, a centrifugação é o método mais indicado para a 

separação da biomassa em culturas de microalgas, uma vez que possibilita a 

obtenção de uma biomassa concentrada similar a uma pasta (Figura 6), com 

teor de água de aproximadamente 80%, e que leva à produção de uma torta 

sem a contaminação com elementos químicos, tal como ocorre quando são 

utilizados agentes floculantes para isolamento da biomassa. Assim, a 

centrifugação permite que o meio de cultura possa ser reutilizado no 

desenvolvimento de novas culturas, reduzindo a demanda de água e de 

nutrientes. 

A separação da biomassa foi desenvolvida com o emprego de uma 

centrífuga industrial, sendo que o processo dispendeu aproximadamente 2 hs 

para cada processamento de cada tanque contendo 500 L de cultura de 

microalgas. 
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Figura 6 - Biomassa úmida após a centrifugação.  

 

 

3.3 Caracterização da biomassa de Choricystis minor var. minor 

 

A partir da metodologia empregada foi possível caracterizar a biomassa 

de Choricystis minor var. minor (Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Caracterização da biomassa de Choricystis minor var. minor 

Umidade Biomassa seca 
Teor de 

lipídeos totais 

Teor de lipídeos 

convertíveis em biodiesel 

76,91 ± 0,03 % 1,3854 kg 21,99 ± 0,49% 10,66 ± 0,41% 

 

O teor de umidade da biomassa de C. minor var. minor foi de 76,91%. 

A alta concentração de água na biomassa já era esperada, pois a cultura não 

passou por nenhum processo de secagem após centrifugação. Contudo, esse 

valor indica também que a separação da biomassa com o emprego de uma 

centrífuga industrial foi efetiva e ocorreu de forma adequada.  

Segundo Chist (2007) os teores lipídicos nas microalgas variam de 10 

a 40 %, em média, dependendo das condições de cultivo, podendo alcançar 
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mais de 50 % do peso seco. O teor de lipídeos totais encontrado na biomassa 

de C. minor var. minor deste trabalho (21,99 %) foi superior aos teores obtidos 

por Andruleviciute et al. (2014) para as microalgas Scenedesmus sp., 

Haematococcus sp., Chlorella sp., e Nannochloropsis, com percentuais de 

15,1 %, 16,2 %, 15,9 % e 16,2 %, respectivamente, também cultivos 

autotróficos. 

Sobczuk e Chisti (2010) reportaram para a microalga Choricystis minor 

teores de lipídeos totais variando de 22,8 a 29,7% da biomassa seca em 

função dos métodos de extração utilizados. O maior teor de lipídeos totais foi 

obtido com a utilização de três extrações com isopropanol aquecido (50-60 

oC) e, em seguida, com uma mistura 1:1 v / v de isopropanol e clorofórmio. 

Contudo nem sempre o valor de lipídeos totais é o melhor indicativo 

para a seleção de uma microalga para a produção de biodiesel, pois os 

ácidos graxos compreendem somente uma fração dos lipídeos totais, entre 25 

a 60 % dos lipídeos totais (Hakalin, 2014). O teor de lipídeos convertíveis em 

biodiesel obtido a partir da biomassa de C. minor var. minor foi de 10,66 %, ou 

seja, a biomassa de C. minor apresenta aproximadamente 48,5 % de ácidos 

graxos da fração lipídeos totais. 

 

3.4 Produção de Biodiesel de Choricystis minor var. minor 

 

Na Tabela 5 são apresentadas as variações das condições 

operacionais no reator durante o aquecimento sob pressão da biomassa 

úmida da microalga C. minor var. minor. 

Conforme observado, a temperatura permaneceu praticamente 

constante, enquanto a pressão aumentou a medida em que transcorreu a 

reação, indicando formação de gases. 
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Tabela 5 - Condições da reação durante o aquecimento sob pressão. 

Tempo (min) Temperatura (ºC) Pressão (psi) 

0 179,00 152 

15 179,00 168 

30 180,10 175 

45 180,70 184 

60 179,40 185 

 

Na Figura 7 é apresentada uma imagem do produto da reação 

imediatamente após abrir o reator. 

 

Figura 7 - Produto da reação no copo do reator. 

 

 

 

A fração líquida e a fração sólida resultantes da reação são mostradas 

nas Figuras 8a e 8b, respectivamente. Foram obtidos 4,7 kg da fração líquida 

e 527,01 g da fração sólida. 
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Figura 8 - Produtos de reação a 180 ºC: (a) Fase superior líquida e (b) Fase 

inferior sólida. 

  

(a) (b) 

 

Imediatamente após a reação apenas foi identificada uma fase na 

fração líquida, conforme é possível visualizar na Figura 8a. A extração da 

fração apolar iniciou-se com a adição de NaCl que aumentou a polaridade da 

fase polar e propiciou a separação dos ácidos graxos pela fase de hexano. 

Após a adição de hexano e transcorrido 48 hs, foi observada a existência de 4 

fases na fração líquida, conforme mostrado na Figura 9. 
 

Figura 9 - Fases formadas na fração líquida após adição de NaCl e hexano. 
 

 

Legenda: Fase L1: Hexano com produtos apolares extraídos da fase líquida; Fase L2: 

Emulsão; Fase L3: Fase aquosa; Fase L4: Biomassa residual. 

 

Fase L1 

Fase L2 

Fase L3 

Fase L4 
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Foram recuperados 3480 mL de hexano e obtidos 124,60 g de 

produtos apolares (Figura 10). Dessa fração, 112,30 g correspondem aos 

produtos de interesse, correspondendo a ácidos graxos e acilglicerídeos. 
 

Figura 10 - Produtos apolares extraídos na Fase L1 da fração líquida. 

 

 

Foram separados, aproximadamente 3 litros da Fase L2 (Emulsão – 

Figura 11) nos quais foram adicionados 100 g de NaCl com o objetivo de 

romper a emulsão. Após o rompimento da emulsão o produto foi misturado 

com a Fase L3. 

 

Figura 11 – Emulsão (Fase L2). 
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Após a mistura das Fases aquosas L2 e L3, a fase obtida totalizou 

aproximadamente 6 litros. A água desta fase aquosa foi evaporada para 

determinar o teor de ácidos graxos e glicerídeos, usando cromatografia 

gasosa. O produto resultante da evaporação é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Amostra obtida pela evaporação da fase aquosa resultante da 
mistura das Fases L2 e L3. 

 

 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados da análise cromatográfica da 

amostra resultante da evaporação da fase aquosa resultante da mistura das 

fases L2 e L3. 

 

Tabela 6 - Resultados da análise por Cromatografia Gasosa da amostra 

resultante da evaporação da fase aquosa da mistura das fases L2 e L3. 

Parâmetro Teor 

Monoacilglicerídeos 0,0013 %massa 

Diacilglicerídeos 0 %massa 

Triacilglicerídeos 0,0003 %massa 

Glicerol Livre 0,0381 %massa 

Glicerol Total 0,0385 %massa 

Teor de lipídeos na fração 2,72 % 

 

O teor dos lipídeos de interesse nesta fase polar foi somente de 2,72%, 

demonstrando a eficiência de separação dos lipídeos de interesse na fase 

apolar, a partir da adição de NaCl ao produto da reação. Isso é corroborado 
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pelos baixos percentuais de mono-, di- e triacilglicerídeos presentes nesta 

fração. O baixo teor de glicerol livre na fase aquosa indicou que na fração 

apolar deve havido uma grande quantidade de mono e diacilglicerídeos, já 

que a acidez da fase apolar foi elevada (44 mg KOH g-1), indicando a 

presença de ácidos graxos livres.  

Arceo (2012) em estudos de produção de biodiesel usando biomassa 

das microalgas Scenedesmus dimorphus e Nannochloropsis oculata também 

obteve altas quantidades de ácidos graxos livres, tendo utilizado o processo 

de hidroesterificação, o qual é similar ao de aquecimento sob pressão, 

empregado nesse trabalho. Ainda segundo o autor, os altos valores de acidez 

impedem o uso do processo de catálise básica para a produção de biodiesel, 

devido à formação de sabão. Isso justifica a necessidade de iniciar a 

produção de biodiesel usando a catálise ácida. 

A Fase L4 foi filtrada para retirada dos sólidos finos. Estes sólidos finos 

foram misturados com a fração sólida resultante do aquecimento sob pressão 

da biomassa, a qual continha hexano e NaCl, adicionados anteriormente. 

Esse procedimento gerou a formação de 2 fases denominadas S1 e S2, 

conforme Figura 13. 

 

Figura 13 - Fases formadas na mistura dos sólidos da Fase L4 com a fração 
sólida, após adição de NaCl e hexano. 

 

Legenda: (Fase S1) Hexano com produtos apolares extraídos da mistura dos sólidos da fase 

L4 e da fase sólida presente no fundo do reator; (Fase S2) Biomassa residual. 

Fase S1 

Fase S2 
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A Fase S2 também foi filtrada para separação da biomassa residual 

(Figura 14) e seguidamente seca em estufa a 110 ºC para quantificação da 

biomassa residual do processo, a qual foi de 487,07 g. 

 
Figura 14 - Filtração para separação da biomassa residual. 

 

 

A Fase S1 foi rotaevaporada para recuperação do hexano e 

quantificação dos produtos apolares extraídos. Obteve-se 21,26 g de produtos 

apolares (Figura 15) e foram recuperados 415 mL de hexano. Nessa fração 

apolar 19,32 g corresponderam a ácidos graxos e glicerídeos. A acidez desta 

amostra foi de 43,38 mg KOH g-1.  
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Figura 15 - Produtos apolares extraídos na Fase S1 da fração sólida. 
 

 

 

As duas frações de produtos apolares extraídas foram misturadas 

totalizando 145,86 g de produtos apolares, dos quais 131,62 g 

corresponderam aos produtos de interesse (ácidos graxos e glicerídeos). A 

acidez desta amostra foi de 42 mg KOH g-1. O rendimento da extração foi de 

90,23%.  

Assim, devido a elevada acidez do produto foi necessário esterificar o 

produto utilizando catálise ácida, seguida de transesterificação alcalina. Ao 

final desses processos foram obtidos 125 g de biodiesel bruto (Figura 16). 

 
Figura 16 – Biodiesel bruto produzido de Choricystis minor var. minor. 

 

 

Ao final do processo de transesterificação alcalina o biodiesel bruto 

obtido apresentava coloração escura (Figura 16). Contudo, após realizar sua 

filtragem em cartuchos de sílica o biodiesel passou a possuir um aspecto 

límpido e isento de impurezas, tal como apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 – Biodiesel de Choricystis minor var. minor após purificação em 
sílica. 

 

 

3.5 Análise da qualidade do biodiesel de Choricystis minor var. minor  

 

A qualidade do biodiesel pode ser afetada na ocorrência de variações 

conforme as estruturas moleculares dos seus ésteres constituintes ou devido 

à presença de contaminantes oriundos da matéria-prima graxa, do processo 

de produção ou formados durante a estocagem do biodiesel (LOBO et al., 

2009). Desta forma, os países que comercializam biodiesel seguem 

regulamentações de qualidade, dentre as quais a brasileira é uma das mais 

exigentes. Assim, na Tabela 7 são apresentados os resultados das análises 

para avaliação da qualidade do biodiesel de C. minor, segundo parâmetros da 

Resolução ANP nº 45/2014 de 25/08/2014, bem como os resultados obtidos 

para as análises dos pontos de névoa e fluidez, os quais não são exigidos 

pela legislação brasileira. 
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Tabela 7 – Controle de qualidade do biodiesel de C. minor. 

Característica Unidade Limite Máximo* 
Valor para o biodiesel 

de C. minor 

Aspecto - 
Límpido e isento de 

impurezas 
Límpido e isento de 

impurezas 

Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 883 

Teor de água, máx. mg/kg 200,0 1.348,5 

Teor de éster, mín % massa 96,5 94,0 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 14,4 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 1,4 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 0,2 

Fósforo, máx. mg/kg 10 0,7 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 0,00 

Glicerol total, máx. % massa 0,25 0,05 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,7 0,1 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 0,12 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 0,02 

Estabilidade à oxidação a 
110ºC, mín. 

H 8 6,02 

Ponto de Névoa** oC - 3 

Ponto de Fluidez** oC - 3 
 

* Estabelecido pela Resolução ANP nº 45/2014 de 25/08/2014. 
** Parâmetros não exigidos pela Resolução ANP nº 45/2014 de 25/08/2014. 

 

A primeira análise realizada foi a relacionada ao aspecto. Essa análise 

visa verificar a presença de impurezas que possam ser identificadas 

visualmente, como materiais em suspensão, sedimentos ou mesmo turvação 

na amostra de biodiesel. Conforme pode ser visualizado na Figura 17 após 

realizar sua filtragem em cartuchos de sílica o biodiesel apresentou-se límpido 

e isento de impurezas, tal como exige a legislação. 

Além do aspecto, a massa específica do biodiesel de C. minor também 

mostrou estar adequada, com valor de 883 Kg/m3. Xu et al. (2006) também 

conseguiram produzir um biodiesel com uma adequada densidade (864 

kg/m3) por meio da transesterificação ácida da biomassa da microalga 

Chlorella protothecoids, cultivada em sistema heterotrófico. 
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 A análise de estabilidade oxidativa foi feita utilizando o método 

Rancimat, o qual é aceito pela norma EN 14214 e pela Resolução nº 45/2014 

da ANP, sendo que, no Brasil, determina-se um valor mínimo de período de 

indução de 8 h. O biodiesel de C. minor var. minor obteve estabilidade 

oxidativa de 6,02 hs (Figura 18), o que é abaixo do que o estipulado pela 

norma da ANP, mas superior ao mínimo de 6 h determinado pelas legislações 

europeia (EN 14214) e americana (ASTM 6751). 

 

Figura 18 – Estabilidade oxidativa do biodiesel de C. minor obtida por 

Rancimat.

 

 

 

A estabilidade à oxidação é afetada quando uma matéria-prima graxa 

possui conteúdo elevado de ésteres metílicos insaturados (KNOTHE, 2006). 

Quanto mais insaturações, maior a susceptibilidade da molécula à 

degradação térmica e oxidativa, formando produtos insolúveis que ocasionam 

formação de depósitos e entupimento do sistema de injeção de combustível 

do motor (KNOTHE, 2005).  

Apesar do valor do biodiesel de C. minor var. minor estar abaixo do 

período mínimo de indução, o valor obtido é considerado bom, pois sabe-se 

que é muito difícil de atingir este limite para o biodiesel derivado de matérias-

primas altamente insaturadas, até mesmo para as convencionais como a soja 

ou a canola. 

 Chen et al. (2012) também obtiveram um biodiesel de baixa 

estabilidade oxidativa quando avaliaram as propriedades do biodiesel obtido a 
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partir da transesterificação do óleo da microalga C. protothecoides. Os 

autores relataram que o biodiesel produzido apresentou alta composição de 

ácidos graxos insaturados e, consequentemente, produziram um combustível 

de excelente ponto de entupimento de filtro a frio (-13 ºC) e uma baixa 

estabilidade oxidativa (4,5 h). 

 No caso de C. minor, Menezes et al (2013) indicam que o biodiesel 

desta microalga é majoritariamente composto pelos ésteres metílicos dos 

ácidos palmítico, palmitoleico e oleico, sendo considerados baixos os teores 

de tri-insaturados (3,9%) e poli-insaturados (4,3%), o que proporciona uma 

estabilidade oxidativa elevada, ainda que não adequada, para o biodiesel 

desta microalga. 

 A análise de metais regulamentados pela Resolução n°45/2014 da 

ANP também foi realizada para verificar suas concentrações no biodiesel de 

C. minor. var. minor.  

 O conteúdo de fósforo no biodiesel é proveniente principalmente dos 

fosfolipídios encontradas nas matérias-primas graxas. A lavagem do óleo 

aquecido com água e/ou do biodiesel após sua produção é fundamental para 

que sejam removidos esses fosfolipídeos, bem como outras impurezas como 

ceras, substâncias coloidais e íons metálicos (LOBO et al., 2009). Desta 

forma, o valor de fósforo encontrado no biodiesel produzido a partir da 

biomassa de C. minor var. minor foi de 0,7 mg/kg. Esse resultado ficou bem 

abaixo do limite máximo estipulado que é de 10 mg/kg, o que indica que o 

processo de lavagem do biodiesel com água em 5 etapas foi plenamente 

suficiente para adequar o teor de fósforo segundo a especificação brasileira. 

Os elementos cálcio e magnésio também tiveram suas concentrações 

monitoradas para o biodiesel da microalga C. minor var. minor. O valor 

máximo para a soma das concentrações de cálcio e magnésio é de 5 mg/kg, 

estabelecido na normativa da ANP. O valor obtido para o biodiesel de C. 

minor var. minor foi de 0,2 mg/kg, situando-se dentre da concentração 

máxima permitida pela ANP. A partir desse mesmo método analítico os teores 

de Sódio e Potássio também foram calculados e obtive-se o valor de 1,38 

mg/kg, situado também dentro do limite máximo permitido de concentração da 

soma desses elementos, que é também de 5 mg/kg, segundo a normativa 

brasileira. 
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Em relação ao teor de enxofre a resolução ANP n°45/2014 limita a sua 

concentração máxima em 10 mg/kg. A quantidade de enxofre encontrada no 

biodiesel de C. minor var. minor ao final da metodologia proposta foi de 14,42 

mg/kg, um pouco acima do limite máximo estipulado pela normativa da ANP. 

Cabe destacar que o teor de enxofre também foi analisado logo após sua 

primeira lavagem, ao final do processo de produção, e foi constatado que a 

concentração de enxofre medida era cerca de quatro vezes maior, por volta 

de 60 mg/Kg. Foi por causa dessa alta concentração que foram realizadas 5 

lavagens com água quente, até atingir pH em torno de 6, o que correspondeu 

ao pH original da água antes de ser utilizada no processo de lavagem.  Esse 

fato sugere que resíduos do catalisador para-tolueno sulfônico foram 

carreados para o biodiesel de C. minor ao final do processo de produção. 

Além dos elementos químicos regulamentados pela ANP a análise de 

metais verificou a presença em pequena quantidade dos elementos B, Cu e 

Zn. Os demais elementos analisados apresentaram resultados menores que o 

limite de quantificação (<LQ). Tais resultados são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Análise de metais em biodiesel de C. minor var. minor. 

Metais LQ (mg/kg) 
Biodiesel C. minor var. minor  

Resultado (mg/kg) Desvio (mg/kg) 

Ag 0,10 <LQ - 

Al 0,41 <LQ - 

B 0,62 1,27 0,20 

Ba 0,02 <LQ - 

Ca 0,14 0,19 0,20 

Cd 0,06 <LQ - 

Cr 0,05 <LQ - 

Cu 0,05 0,10 0,10 

Fe 0,04 <LQ - 

K 0,34 <LQ - 

Mg 0,03 <LQ - 

Mn 0,01 <LQ - 

Mo 0,09 <LQ - 

Na 0,42 1,38 0,50 

Ni 0,07 <LQ - 

P 0,29 0,69 0,40 

Pb 0,34 <LQ - 

Si 0,24 <LQ - 

Sn 0,68 <LQ - 

Ti 0,03 <LQ - 

V 0,04 <LQ - 

Zn 0,03 0,03 0,03 
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A glicerina é um coproduto da reação de transesterificação de óleos e 

gorduras, sendo que concentrações altas desse resíduo no biodiesel podem 

causar alguns problemas na estocagem e nos veículos, tais como formação 

de depósitos, entupimento dos bicos injetores do motor e emissões de 

aldeídos (LOBO et al., 2009). A determinação da glicerina residual serve 

assim como parâmetro para avaliar a eficiência do processo de purificação do 

biodiesel.  

O teor máximo permitido de glicerina livre no biodiesel pela legislação 

brasileira é de 0.02%massa. O resultado obtido para o biodiesel de C. minor foi 

de 0,00 %massa, o que indica a adequabilidade do processo de purificação com 

5 lavagens com água e adsorção em sílica adotado para o biodiesel de C. 

minor.  

 Além da glicerina livre foi realizada neste trabalho a análise da glicerina 

total, que é calculada pela soma da concentração da glicerina livre com a 

glicerina combinada. A glicerina combinada refere-se a concentração de 

mono-, di- e triglicerídeos, provenientes da reação imperfeita dos glicerídeos. 

Dependendo da concentração em que podem estar presentes no biodiesel, os 

glicerídeos não reagidos podem aumentar a viscosidade do combustível e, 

consequentemente, reduzir a eficiência da combustão, provocando 

entupimento do filtro de combustível e formação de depósitos em partes do 

motor como pistões, válvulas e bicos injetores (BOWMAN; HILLIGOSS; 

RASMUSSEN, 2006; LOBO, et al., 2009). 

 O limite máximo permitido pela ANP de concentração de glicerina total 

é de 0,25%massa. O biodiesel de C. minor apresentou 0,05%massa, o que é 

muito abaixo do limite permitido, estando assim de acordo com a legislação 

brasileira. Para a determinação da glicerina total também foram obtidos, por 

meio desse mesmo método, os resultados das concentrações de 

monoacilglicerol, diacilglicerol e triacilglicerol, os valores obtidos para o 

biodiesel de C. minor em %massa foram 0,1, 0,12 e 0,02, respectivamente, e 

situaram-se dentro dos limites permitidos pela normativa da ANP. Isso indica 

que o processo de síntese de biodiesel adotado foi adequado para a 

conversão de acilglicerídeos em ésteres metílicos de ácidos graxos. 

Outra análise realizada foi a determinação do teor de água no 

biodiesel. A água, além de promover a hidrólise do biodiesel resultando em 
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ácidos graxos livres, também está associada à proliferação de micro-

organismos, corrosão em tanques de estocagem com deposição de 

sedimentos (LOBO et al., 2009). O teor de água obtido para o biodiesel de C. 

minor var. minor foi de 1.348,49 mg/kg, muito superior ao estipulado pela 

norma da ANP. O alto valor obtido para o teor de água sugere que a 

metodologia empregada de secagem por meio da rotaevaporação do 

biodiesel e de filtragem em sílica não foram eficientes para a retirada da água 

absorvida. Johnson e Wen (2009) ao avaliarem o potencial de produção de 

biodiesel e sua qualidade a partir da biomassa da microalga Schizochytrium 

limacinum também não conseguiram enquadrar os teores de água e de 

enxofre dentro das especificações vigentes. Contudo, tal como neste trabalho, 

outros parâmetros tais como glicerol livre, glicerol total, índice de acidez, 

corrosividade ao cobre, ponto de fulgor, material particulado e viscosidade 

situaram-se dentro dos limites aceitáveis. 

A legislação preconiza que o teor de ésteres metílicos em biodiesel 

tenha porcentagem mínima de 96,5%massa. A análise do biodiesel de C. minor 

permitiu identificar que o teor de ésteres metílicos foi de 94,0% massa, sendo 

assim um pouco abaixo que o limite mínimo permitido. Vale observar que 

normalmente o teor de ésteres é melhorado efetuando-se alterações no 

processo de síntese, tal como com o aumento da temperatura de 

transesterificação e/ou aumento do tempo reacional. No caso em questão tal 

valor ligeiramente inferior ao mínimo aceitável para o teor de ésteres pode ter 

sido influenciado pelo alto conteúdo de água, a qual influencia quando 

considerada a massa de biodiesel usada para avaliar o teor de ésteres. 

Assim, o parâmetro de teor de ésteres pode ser melhorado a medida que 

sejam adotadas outras estratégias para reduzir o teor de agua no biodiesel. 

O ponto de névoa e o ponto de fluidez, juntamente com o ponto de 

entupimento de filtro a frio, são de grande importância para avaliar o 

comportamento do biodiesel em regiões frias. Sob baixas temperaturas o 

biodiesel tende a solidificar-se parcialmente ou a perder sua fluidez, levando à 

interrupção do fluxo do combustível e entupimento do sistema de filtração, 

ocasionando problemas na partida do motor (LOBO et al., 2009). Assim 

obteve-se valores de 3 oC tanto para o ponto de névoa, quanto para o de 

fluidez, o que indica que um biodiesel tendo como única fonte de matéria-
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prima graxa a biomassa de C. minor var. minor poderá apresentar problemas 

em regiões de clima frios, o que não deverá ser observado em regiões 

tropicais.   

 

4. CONCLUSÃO 

 

O cultivo em escala piloto da microalga Choricystis minor var. minor, 

em tanques abertos apresentou produtividade volumétrica com potencial de 

produção de 6 toneladas de biodiesel por hectare ao ano, o que é cerca de 11 

vezes superior a produtividade obtida com a soja, a qual é a oleaginosa 

convencionalmente usada para a produção de biodiesel em diversos países, 

tais como Brasil e Argentina.  

O processo de centrifugação demonstrou ser adequado para a 

separação da biomassa uma vez que possibilita a obtenção de uma biomassa 

concentrada, similar a uma pasta, com teor de água de aproximadamente 

76%, e que leva à produção de uma torta sem a contaminação com 

elementos químicos, bem como permite que a água removida da biomassa 

seja reutilizada como meio de cultura no desenvolvimento das culturas 

seguintes, reduzindo a demanda de água e de nutrientes. 

A biomassa de C. minor var. minor apresentou alto teor de lipídeos 

totais e interessante potencial de produção de biodiesel, sendo este superior 

ao apresentado por algumas microalgas reportadas na literatura, cultivadas 

em sistemas similares.  

A produção de biodiesel por meio da rota de aquecimento sob pressão 

da biomassa seguida de esterificação e posterior transesterificação da 

biomassa úmida da microalga C. minor var. minor produziu um biodiesel que 

foi aprovado em diversos parâmetros de avaliação da qualidade, e apresentou 

valores muito próximos aos desejados para outros parâmetros que ainda 

precisam ser ajustados, tais como os teores de enxofre e de ésteres. 

Para isso sugere-se que o teor de enxofre seja monitorado a cada 

processo de lavagem do biodiesel com água, no caso de processos de 

síntese de biodiesel que utilizem catalisadores com enxofre, tal como o aqui 

empregado. 
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Além disso, espera-se que os processos industriais de remoção de 

água, os quais são mais eficientes que o processo de rotaevaporação à vácuo 

em escala de laboratório, venha a adequar o teor de água e, 

consequentemente, adequar o teor de ésteres do biodiesel de C. minor. 

Desta forma, a biomassa de C. minor e os processos de cultivo, 

isolamento e conversão propostos para esta biomassa ser convertida em 

biodiesel podem, com pequenas melhorias no processo de purificação do 

biodiesel, consistir em uma alternativa adequada a produção de biodiesel 

utilizando microalgas. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que a execução desta tese 

alcançou os objetivos propostos ao desenvolver diversos estudos que 

possibilitaram conhecer e propor alternativas tecnológicas que visam galgar 

viabilidade técnica para a cadeia de produção de biodiesel a partir de 

microalgas. 

Desta forma foi possível identificar uma microalga dulcícola com 

potencial para a produção de biodiesel - a Choricystis minor var. minor – a 

qual apresentou teores e perfis de ácidos graxos adequados para a produção 

desse biocombustível, fornecendo 115% mais biodiesel que a semente de 

soja, via transesterificação direta da biomassa. 

Adicionalmente, foram realizados estudos sobre diferentes meios de 

cultivos que forneceram informações estratégicas sobre a produção de 

biomassa e ácidos graxos da microalga dulcícola Choricystis minor var. minor. 

Neste sentido, observou-se que esta microalga apresentou adequada 

proporção entre ácidos graxos saturados e monoinsaturados, e teores de 

ácidos graxos triinsaturados e poliinsaturados inferiores a muitas microalgas 

marinhas apontadas como potenciais matérias-primas para a produção de 

biodiesel, tais como Chlorella vulgaris, Chlorella protothecoides e Dunaliella 

tertiolecta. 

Além disso, foi determinado o potencial dessa microalga para a 

produção de pigmentos visando sua utilização como coproduto de forma a 

agregar valor à cadeia produtiva de biodiesel, bem como foi destacado o 

melhor meio de cultivo para essa finalidade. Os resultados apontam que tal 

microalga é fonte de grande quantidade de carotenoides, cuja produção é 

maximizada quando utiliza-se o meio de cultivo BBM, em comparação ao WC. 

Em contrapartida o meio WC favoreceu a produção de ácidos graxos, ou seja, 

de matéria-prima para a produção de biodiesel. 

Em seguida, efetuou-se a produção em escala piloto da microalga 

Choricystis minor var. minor e a conversão da biomassa microalgal em 

biodiesel, o que permitiu concluir que a microalga Choricystis minor var. minor 

proporcionou a síntese de um biodiesel em quantidade adequada, também 

em larga escala. Comparativamente a soja, a microalga Choricystis minor var. 
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minor apresentou uma produtividade volumétrica de biodiesel cerca de 11 

vezes superior, com a produção estimada em 6 toneladas por hectare ao ano.  

Contudo, o biodiesel de Choricystis minor var. minor não apresenta 

conformidade em alguns poucos parâmetros de qualidade, sendo 

fundamentais a aplicação de simples ajustes na purificação do produto final, 

visando alcançar a especificação adotada pela ANP. Desta forma, parâmetros 

como o teor de enxofre poderá ser corrigido mediante o uso de uma etapa 

adicional de lavagem com água do biodiesel produzido. A estabilidade 

oxidativa - que foi elevada para um biodiesel de microalgas – deverá ser 

corrigida pelo uso de misturas deste biodiesel com aqueles obtidos de outras 

fontes que apresentem maior conteúdo de ácidos graxos saturados. O teor de 

água poderá ser adequado utilizando processos de secagem mais eficientes, 

os quais já são empregados em escala industrial. Isso inclusive permitirá 

adequar o teor de éster do biodiesel, o qual foi levemente inferior ao mínimo 

exigido. 

Assim, as pesquisas efetuadas permitiram avaliar a produção de 

biodiesel a partir da biomassa microalgal desde a seleção de cepas até a 

produção e análise da qualidade do biodiesel, e dessa forma possibilitou 

levantar parâmetros importantes sobre o cultivo de microalgas e a produção 

de biodiesel utilizando essa biomassa.  

Com isso, conclui-se que, pela aplicação das estratégias 

metodológicas empregadas nesse trabalho, a produção de biodiesel utilizando 

microalgas, especialmente a Choricystis minor var. minor, pode vir a ser uma 

realidade em grande escala em um futuro próximo, permitindo ao Brasil a 

diversificação das fontes de matérias-primas graxas para a produção deste 

biocombustível, bem como de outros coprodutos que agreguem valor a esta 

cadeia de produção de energia renovável. 
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ANEXO A 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS 

RESOLUÇÃO ANP Nº 45, DE 25.8.2014 - DOU 26.8.2014 

 

A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições legais, tendo 

em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, e suas 

alterações, e com base na Resolução de Diretoria nº 854, de 13 de agosto de 

2014; 

Considerando o interesse para o País em apresentar sucedâneos para 

o óleo diesel; 

Considerando a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que define o 

biodiesel como um combustível derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão, que possa 

substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil; 

Considerando as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Política 

Energética - CNPE, quanto à produção e ao percentual de biodiesel no óleo 

diesel a ser comercializado; 

Considerando o disposto no inciso XVIII, art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que 

estabelece a atribuição da ANP em especificar a qualidade do biodiesel, e 

Considerando a Lei 12.490, de 16 de setembro de 2011 que, 

acrescenta e dá nova redação a dispositivos previstos na Lei nº 9.478/1997, 

além de ampliar a competência da ANP para toda a Indústria de 

Biocombustíveis, definida como o conjunto de atividades econômicas 

relacionadas com produção, importação, exportação, transferência, 

transporte, armazenagem, comercialização, distribuição, avaliação de 

conformidade e certificação da qualidade de biocombustíveis, 

Resolve: 

  

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%209.478%20-%201997
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%2011.097%20-%202005
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%209.478%20-%201997$an=art8
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%2011.097%20-%202005
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%209.478%20-%201997
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Seção I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas, por meio da presente Resolução, a especificação 

do biodiesel contida no Regulamento Técnico ANP nº 3/2014 e as obrigações 

quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes 

econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional. 

Parágrafo único. Fica vedada a comercialização de biodiesel que não se 

enquadre na especificação contida no Regulamento Técnico ANP, parte 

integrante desta Resolução. 

 

Seção II 

Das Definições 

 

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, definem-se: 

I - Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de 

cadeia longa, produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de 

matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a 

especificação contida no Regulamento Técnico, parte integrante desta 

Resolução. 

II - Óleo diesel A: combustível de uso rodoviário e não rodoviário, destinado a 

veículos e equipamentos dotados de motores do ciclo Diesel e produzido por 

processos de refino de petróleo e processamento de gás natural, sem adição 

de biodiesel. 

III - Óleo diesel B: óleo diesel A que contém biodiesel no teor estabelecido 

pela legislação vigente. 

IV - Óleo diesel BX: óleo diesel A que contém biodiesel no teor superior ao 

estabelecido pela legislação vigente em proporção definida (X%) quando 

autorizado o uso específico ou experimental conforme regulamentação da 

ANP. 

V - Produtor: pessoa jurídica ou consórcios autorizados pela ANP a 

exercerem a atividade de produção e comercialização de biodiesel. 

VI - Distribuidor: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da 

atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, 
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biocombustíveis e outros combustíveis automotivos especificados ou 

autorizados pela ANP. 

VII - Revendedor: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da 

atividade de revenda varejista que consiste na comercialização de 

combustível automotivo em estabelecimento denominado posto revendedor. 

VIII - Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR): pessoa jurídica autorizada 

pela ANP para o exercício das atividades de transporte e revenda retalhista 

de combustíveis, de óleos lubrificantes e graxas envasados, óleo diesel B e 

óleo diesel BX. 

IX - Importador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade 

de importação. 

X - Exportador: empresa autorizada pela ANP para o exercício da atividade de 

exportação. 

XI - Refinaria: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da 

atividade de refino de petróleo. 

XII - Adquirente: pessoa jurídica autorizada pela ANP, responsável pela 

aquisição e armazenamento de biodiesel, para garantir o estoque regulatório 

necessário a fim de assegurar o abastecimento nacional de biodiesel. 

XIII - Boletim de Análise: documento da qualidade emitido por laboratório 

cadastrado na ANP de acordo com a Resolução ANP nº 06, de 05 de 

fevereiro de 2014, ou outra que venha substituí-la, com informação(ões) e 

resultado(s) do(s) ensaio(s) realizado(s), conforme Regulamento Técnico, 

parte integrante desta Resolução. 

XIV - Certificado da Qualidade: documento da qualidade emitido por Produtor, 

Adquirente e Importador que comprove o atendimento do produto 

comercializado à especificação da ANP, com todos os requisitos constantes 

do Artigo 5º, § 6º, da presente Resolução. 

XV - Volume Certificado: quantidade segregada de produto em um único 

tanque, caracterizada por Certificado da Qualidade. 

XVI - Firma inspetora: pessoa jurídica credenciada pela ANP, para realização 

de atividades de controle da qualidade na importação e exportação de 

derivados de petróleo, e biocombustíveis, de adição de marcador aos 

Produtos de Marcação Compulsória (PMC) indicados pela ANP, e de adição 

de corante ao etanol anidro combustível, conforme legislação vigente. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/nxt/gateway.dll?f=id$id=RANP%206%20-%202014
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XVII - Aditivo: produto que contém componentes ativos, com ou sem fluido 

carreador ou diluente, que confere aos combustíveis propriedades benéficas 

ou que oferece ao veículo algum tipo de benefício, destinado a ser adicionado 

ao combustível em concentração que não exceda a 5.000 µL/L (0,5 % v/v);. 

XVIII - Componente ativo: composto químico ou combinação de compostos 

químicos responsável pelas propriedades benéficas do aditivo. 

XIX - Diluente: veículo no qual o componente ativo do aditivo é diluído, com a 

finalidade de facilitar sua mistura com o combustível ou seu bombeamento e 

movimentação. 

XX - Terminal de carregamento: local de carregamento do produto, no país de 

origem. 

 

Seção III 

Da Comercialização 

 

Art. 3º O biodiesel só poderá ser comercializado pelos Produtores, 

Distribuidores, Refinarias, Adquirentes, Importadores e Exportadores de 

biodiesel autorizados pela ANP. 

§ 1º Somente os Distribuidores e as Refinarias autorizados pela ANP poderão 

realizar a mistura óleo diesel A/biodiesel para efetivar sua comercialização. 

§ 2º É vedada a comercialização de biodiesel pelo Produtor ou Refinaria ou 

Adquirente ou Distribuidor ou Importador para Revendedor ou Transportador-

Revendedor-Retalhista. 

Art. 4º O Distribuidor e o Adquirente deverão recusar o recebimento do 

produto caso constatem qualquer não-conformidade presente no Certificado 

da Qualidade ou após realização de análise de amostra representativa. Tal 

não-conformidade deverá ser comunicada à ANP por meio de endereço 

eletrônico disponibilizado no sítio http://www.anp.gov.br, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) hs, considerando-se somente os dias úteis, e informando: 

I - Data da ocorrência; 

II - Número e data de emissão da Nota Fiscal e; 

III - CNPJ do emitente da Nota Fiscal. 

http://www.anp.gov.br/
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Seção IV 

Da Certificação do Biodiesel 

 

Art. 5º O Produtor, o Adquirente e o Importador ficam obrigados a garantir a 

qualidade do biodiesel a ser comercializado em todo o território nacional e a 

emitir o Certificado da Qualidade de amostra representativa, cujos resultados 

deverão atender aos limites estabelecidos da especificação constante no 

Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução. 

§ 1º O produto somente poderá ser liberado para a comercialização após a 

sua certificação, com a emissão do respectivo Certificado da Qualidade, que 

deverá acompanhar o produto. 

§ 2º As análises constantes do Certificado da Qualidade só poderão ser 

realizadas em laboratório próprio do Produtor, do Adquirente ou outro(s) 

contratado(s) por estes, o(s) qual(is) deverá(ão) ser cadastrado(s) pela ANP 

conforme Resolução ANP nº 06, de 05 de fevereiro de 2014, ou outra que 

venha a substituí-la. 

§ 3º No caso de certificação do biodiesel utilizando laboratório próprio e 

contratado, o Produtor e o Adquirente deverão emitir Certificado da Qualidade 

único, agrupando todos os resultados constantes do(s) Boletim(ns) de Análise 

que tenham recebido do(s) laboratório(s) cadastrado(s) pela ANP. Esse 

Certificado deverá indicar o(s) laboratório(s) responsável(is) por cada ensaio. 

§ 4º Caso o produto não seja comercializado no prazo máximo de 1 (um) mês, 

a partir da data de certificação constante do Certificado da Qualidade, a 

característica massa específica a 20 ºC deverá ser novamente analisada: 

I - Se a diferença encontrada com relação à massa específica a 20 ºC do 

Certificado da Qualidade for inferior a 3,0 kg/m³, deverão ser novamente 

avaliados o teor de água, o índice de acidez e a estabilidade à oxidação a 110 

ºC. 

II - Se a diferença for superior a 3,0 kg/m³, deverá ser realizada a 

recertificação completa segundo esta Resolução. 

§ 5º No caso da importação de biodiesel, a análise de amostra representativa 

e a emissão do Certificado da Qualidade deverão ser realizadas por Firma 

Inspetora, contratada pelo Importador, atestando que o produto atende ao 

Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta Resolução. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/nxt/gateway.dll?f=id$id=RANP%206%20-%202014
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I - A Firma Inspetora deverá ser cadastrada na ANP ou poderá contratar 

laboratório cadastrado junto à ANP para emissão do Boletim de Análise. 

II - A Firma Inspetora ficará obrigada a apresentar os Boletins de Análise 

emitidos pelo(s) laboratório(s) contratado(s), caso seja solicitado pela ANP. 

§ 6º O Certificado da Qualidade referente ao produto comercializado deverá 

conter: 

I - os resultados das análises dos parâmetros especificados, com indicação 

dos métodos empregados e os respectivos limites constantes da 

especificação, conforme Regulamento Técnico ANP, parte integrante desta 

Resolução; 

II - o tanque de origem e a identificação do lacre da amostra-testemunha, 

previsto no art. 6º deste regulamento; 

III - a data de produção do biodiesel; 

IV - o material graxo e o álcool utilizado para obtenção do biodiesel; 

a) Caso seja usado mais de um tipo de material graxo, devem ser informadas 

suas respectivas proporções; 

V - a identificação do aditivo utilizado na fase de produção, quando for o caso, 

cabendo classificar o tipo; 

a) Após a aditivação, o biodiesel deverá permanecer de acordo com a sua 

especificação técnica. 

VI - identificação própria por meio de numeração sequencial anual, inclusive 

no caso de cópia emitida eletronicamente; 

VII - assinatura do químico responsável pela qualidade do produto na 

empresa, com indicação legível de seu nome e número de inscrição no 

Conselho Regional de Química; 

VIII - indicação do laboratório cadastrado na ANP responsável por cada 

ensaio efetuado e da identificação de cada Boletim de Análise utilizado para 

compor o respectivo Certificado da Qualidade. 

§ 7º Em qualquer situação, o Boletim de Análise deverá ser emitido por 

laboratório cadastrado conforme as regras estabelecidas na Resolução ANP 

nº 06 de 05 de fevereiro de 2014, ou regulamentação superveniente que 

venha a substituí-la. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/nxt/gateway.dll?f=id$id=RANP%206%20-%202014
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§ 8º O Boletim de Análise deverá ser firmado pelo químico responsável pelos 

ensaios laboratoriais efetuados, com indicação legível de seu nome e número 

da inscrição no órgão de classe. 

§ 9º Para documentos emitidos eletronicamente, é obrigatória a assinatura 

digital, efetivada mediante utilização de certificado digital válido, de 

propriedade do responsável pela assinatura do Certificado da Qualidade ou 

do Boletim de Análise. 

§ 10º O Produtor, o Adquirente e a Firma Inspetora somente poderão utilizar o 

Boletim da Análise como Certificado da Qualidade quando o mesmo for 

emitido por laboratório próprio, cadastrado na ANP, e contemplar todas as 

características necessárias à certificação do produto. 

Art. 6º Deverão ser mantidas pelo Produtor, Adquirente e Importador, em 

local protegido de luminosidade e de aquecimento, duas amostras-

testemunha de 1 (um) litro cada, representativas do Volume Certificado, 

devidamente identificadas com o número do Certificado da Qualidade e de 

seu respectivo lacre. 

§ 1º Cada amostra-testemunha deverá ser armazenada em recipiente de cor 

âmbar de 1 (um) litro de capacidade, com batoque e tampa plástica. 

§ 2º O recipiente indicado no § 1º deste artigo deverá ser lacrado, com lacre 

de numeração controlada, que deixe evidências no caso de violação. 

§ 3º Deverão ficar à disposição da ANP para qualquer verificação julgada 

necessária: 

I - as amostras-testemunha, pelo prazo mínimo de 1 mês, a contar da data de 

saída do produto das instalações do Produtor, Adquirente e Importador; 

II - o Certificado da Qualidade, acompanhado dos originais dos Boletins de 

Análise utilizados na sua composição, quando for o caso, pelo prazo mínimo 

de 12 meses, a contar da data de saída do produto das instalações do 

Produtor, Importador e Adquirente. 

§ 4º O Certificado da Qualidade deverá ser obrigatoriamente rastreável às 

suas respectivas amostras-testemunha e Boletins de Análise. 

Art. 7º O Produtor, o Importador e o Adquirente deverão enviar mensalmente 

à ANP, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subseqüente à comercialização 

do produto, todas as informações constantes dos Certificados da Qualidade 
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emitidos no mês de referência e respectivos Volumes Certificados, por meio 

de endereço eletrônico disponibilizado no sítio http://www.anp.gov.br. 

§ 1º O Adquirente só deverá enviar as informações citadas no caput deste 

artigo no caso em que este armazenar o produto em instalação própria ou por 

ele contratado. No caso em que o produto adquirido pelo Adquirente ficar 

armazenado em instalação do produtor de biodiesel, a certificação deverá ser 

feita pelo Produtor. 

§ 2º Os agentes citados no caput deste artigo deverão enviar os dados, em 

formato eletrônico, segundo orientações de preenchimento disponibilizadas 

no sítio da ANP http://www.anp.gov.br. 

§ 3º Quando não houver comercialização de biodiesel em um determinado 

mês, o Produtor e o Adquirente deverão obrigatoriamente comunicar à ANP 

por meio de endereço eletrônico disponibilizado no 

sítio http://www.anp.gov.br. 

§ 4º No caso da importação do biodiesel, quando houver comercialização do 

produto, o Importador ficará obrigado a enviar o formulário eletrônico citado 

no § 1º deste artigo. 

 

Seção V 

Dos Documentos Fiscais 

 

Art. 8º A documentação fiscal e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica (DANFE) emitidos por Produtor, Adquirente e Importador, para fins 

de entrega e referentes às operações de comercialização do produto, deverão 

indicar o número do Certificado da Qualidade e do lacre da amostra-

testemunha correspondentes ao produto. 

Parágrafo único. O produto, ao ser transportado, deverá ser acompanhado de 

cópia legível do respectivo Certificado da Qualidade, atestando que o produto 

comercializado atende a especificação estabelecida no Regulamento Técnico, 

parte constante desta Resolução. 

 

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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Seção VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 9º O não atendimento às regras estabelecidas na presente Resolução 

sujeita os infratores às sanções administrativas previstas na Lei nº 9.847, de 

26 de outubro de 1999, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem 

prejuízo das penalidades de natureza civil e penal. 

Art. 10. Os casos não contemplados nesta Resolução serão analisados pela 

Diretoria da ANP. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial da União. 

Art. 12. Fica revogada a Resolução ANP nº 14 de 11 de maio de 2012. 

  

MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD 

  

ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 3/2014 

 

1. Objetivo 

 

Este Regulamento Técnico aplica-se ao biodiesel nacional ou importado e 

estabelece a sua especificação. 

 

2. Normas Aplicáveis 

 

A determinação das características do biodiesel deverá ser feita mediante o 

emprego das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

das normas internacionais da "American Society for Testing and Materials" 

(ASTM), da "International Organization for Standardization" (ISO) e do 

"Comité Européen de Normalisation" (CEN). 

Os dados de repetibilidade e de reprodutibilidade fornecidos nos métodos 

relacionados neste Regulamento devem ser usados somente como guia para 

aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser 

considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste 

Regulamento. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/leis/nxt/gateway.dll?f=id$id=Lei%209.847%20-%201999
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/decretos/nxt/gateway.dll?f=id$id=Dec%202.953%20-%201999
http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/nxt/gateway.dll?f=id$id=RANP%2014%20-%202012
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A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa obtida 

segundo os métodos ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - 

Amostragem manual, ASTM D 4057 - Practice for Manual Sampling of 

Petroleum and Petroleum Products ou ISO 5555 - Animal and vegetable fats 

and oils - Sampling. 

As características constantes da Tabela I de Especificação do Biodiesel 

deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos 

seguintes métodos de ensaio: 

 

2.1. Métodos ABNT 

 

MÉTODO TÍTULO 

NBR 6294 Óleos lubrificantes e aditivos - Determinação de cinza sulfatada 

NBR 7148 Petróleo e produtos de petróleo - Determinação da massa específica, 
densidade relativa e ºAPI - Método do densímetro 

NBR 10441 Produtos de petróleo - Líquidos transparentes e opacos - Determinação 
da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica 

NBR 14065 Destilados de petróleo e óleos viscosos - Determinação da massa 
específica e da densidade relativa pelo densímetro digital. 

NBR 14359 Produtos de petróleo - Determinação da corrosividade - Método da 
lâmina de cobre 

NBR 14448 Produtos de petróleo - Determinação do índice de acidez pelo método de 
titulação potenciométrica 

NBR 14598 Produtos de petróleo - Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de 
vaso fechado Pensky-Martens 

NBR 14747 Óleo Diesel - Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio 

NBR 15342 Biodiesel - Determinação de monoglicerídeos e diglicerídeos em 
biodiesel de mamona por cromatografia gasosa 

NBR 15343 Biodiesel - Determinação da concentração de metanol e/ou etanol por 
cromatografia gasosa 

NBR 15344 Biodiesel - Determinação de glicerina total e do teor de triglicerídeos em 
biodiesel 

NBR 15553 Produtos derivados de óleos e gorduras - Ésteres metílicos/etílicos de 
ácidos graxos - Determinação dos teores de cálcio, magnésio, sódio, 
fósforo e potássio por espectrometria de emissão ótica com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES) 

NBR 15554 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres metílicos/etílicos de 
ácidos graxos -Determinação do teor de sódio por espectrometria de 
absorção atômica 

NBR 15555 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres metílicos/etílicos de 
ácidos graxos -Determinação do teor de potássio por espectrometria de 
absorção atômica 

NBR 15556 Produtos derivados de óleos e gorduras -Ésteres metílicos/etílicos de 
ácidos graxos -Determinação do teor de sódio, potássio, magnésio e 
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cálcio por espectrometria de absorção atômica 

NBR 15764 Biodiesel - Determinação do teor total de ésteres por cromatografia 
gasosa 

NBR 15771 Biodiesel - Determinação de glicerina livre - Método Volumétrico 

NBR 15867 Biodiesel - Determinação do teor de enxofre por espectrometria de 
emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) 

NBR 15908 Biodiesel - Determinação da glicerina livre, monoglicerídeos, 
diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina total por cromatografia gasosa 

NBR 15995 Biodiesel - Determinação da contaminação total 

 
2.2. Métodos ASTM 

 

MÉTODO TÍTULO 

ASTM D93  Flash point by Pensky-Martens closed cup tester 

ASTM D130 Corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip test 

ASTM D445 
Kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and calculation of 
dynamic viscosity 

ASTM D613 Cetane number of Diesel fuel oil 

ASTM D664 Acid number of petroleum products by potentiometric titration 

ASTM D874 Sulfated ash from lubricating oils and additives 

ASTM D1298 
Density, relative density (specific gravity) or API gravity of crude 
petroleum and liquid petroleum products by hydrometer 

ASTM D4052 Density and relative density of liquids by digital density meter 

ASTM D4951 
Determination of additive elements in lubricating oils by inductively 
coupled plasma atomic emission spectrometry 

ASTM D5453 
Determination of total sulfur in light hydrocarbons, spark ignition engine 
fuel, diesel engine fuel, and engine oil by ultraviolet fluorescence 

ASTM D6304 
Determination of water in petroleum products, lubricating oils, and 
additives by coulometric Karl Fisher titration 

ASTM D6371 Cold filter plugging point of Diesel and heating fuels 

ASTM D6584 
Determination of total monoglyceride, total diglyceride, total triglyceride, 
and free and total glycerin in b-100 biodiesel methyl esters by gas 
chromatography 

ASTM D6890 
Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of 
Diesel fuel oils by combustion in a constant volume chamber 

 
D2.3. Métodos EN/ISO 

 

MÉTODO TÍTULO 

EN 116 Determination of cold filter plugging point 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test 

EN ISO 3104 
Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 
kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity 

EN ISO 3675 
Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory 
determination of density - Hydrometer method 
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EN ISO 3679 Determination of flash point - Rapid equilibrium closed cup method 

EN ISO 3987 
Petroleum products - Lubricating oils and additives - Determination of 
sulfated ash 

EN ISO 5165 
Diesel fuels - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane 
engine method 

EN ISO 12185 
Crude petroleum and liquid petroleum products. Oscillating U-tube 
method 

EN 12662 
Liquid Petroleum Products - Determination of contamination in middle 
distillates 

EN ISO 12937 
Petroleum Products - Determination of water - Coulometric Karl Fischer 
titration method 

EN 14103 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of ester and linolenic acid methyl ester contents 

EN 14104 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of acid value 

EN 14105 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of free and total glycerol and mono-, di- and triglyceride content - 
(Reference Method) 

EN 14106 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of free glycerol contente 

EN 14107 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of phosphorous content by inductively coupled plasma (ICP) emission 
spectrometry 

EN 14108 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of sodium content by atomic absorption spectrometry 

EN 14109 
Fat and oil derivatives -Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of potassium content by atomic absorption spectrometry 

EN 14110 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of methanol contente 

EN 14111 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of iodine value 

EN 14112 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of oxidation stability (accelerated oxidation test) 

EN 14538 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) - Determination 
of Ca, K, Mg and Na content by optical emission spectral analysis with 
inductively coupled plasma (ICP-OES) 

EN 15751 
Fat and oil derivatives - Fatty acid methyl esters (FAME) and blends with 
diesel fuel. Determination of oxidation stability by accelerated oxidation 
method 

EN 16294 
Petroleum Products And Fat And Oil Derivatives - Determination of 
Phosphorus Content In Fatty Acid Methyl Esters (Fame) - Optical 
Emission Spectral Analysis With Inductively Coupled Plasma (ICP OES) 

EN ISO 20846 
Petroleum Products - Determination of sulfur content of automotive fuels 
- Ultraviolet fluorescence method 

EN ISO 20884 
Petroleum Products -Determination of sulfur content of automotive fuels 
- Wavelength-dispersive X -ray fluorescence spectrometry 
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Tabela I - Especificação do Biodiesel 

 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 
MÉTODO 

ABNT NBR ASTM D EN/ISO 

Aspecto - LII (1) (2) - - - 

Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 
7148 

14065 

1298 

4052 

EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Viscosidade Cinemática a 40ºC mm²/s 3,0 a 6,0 10441 445 EN ISO 3104 

Teor de água, máx. mg/kg 200,0 (3) - 6304 EN ISO 12937 

Contaminação Total, máx. mg/kg 24 15995 - EN 12662 (5) 

Ponto de fulgor, mín. (4) ºC 100,0 14598 93 EN ISO 3679 

Teor de éster, mín % massa 96,5 15764 - EN 14103 (5) 

Cinzas sulfatadas, máx. (6) % massa 0,020 6294 874 EN ISO 3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 15867 5453 
EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 
15554 15555 

15553 15556 
- 

EN 14108 (5) 

EN 14109 (5) 

EN 14538 (5) 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 
15553 

15556 
- EN 14538 (5) 

Fósforo, máx. (7) mg/kg 10 15553 4951 
EN 14107 (5) 

EN 16294 (5) 

Corrosividade ao cobre, 3h a 
50 ºC, máx. (6) 

- 1 14359 130 EN ISO 2160 

Número Cetano (6) - Anotar - 
613 

6890 (8) 
EN ISO 5165 

Ponto de entupimento de filtro 
a frio, máx. 

ºC (9) 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 14448 664 EN 14104 (5) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 
15771 

15908 (5) 
6584 (5) 

EN 14105 (5) 

EN 14106 (5) 

Glicerol total, máx. (10) % massa 0,25 
15344 

15908 (5) 
6584 (5) EN 14105 (5) 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,7 

15342 (5) 

15344 

15908 (5) 

6584 (5) EN 14105 (5) 

Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 

15342 (5) 

15344 

15908 (5) 

6584 (5) EN 14105 (5) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 

15342 (5) 

15344 

15908 (5) 

6584 (5) EN 14105 (5) 

Metanol e/ou Etanol, máx. % massa 0,20 15343 - EN 14110 (5) 

Índice de Iodo g/100g Anotar - - EN 14111 (5) 

Estabilidade à oxidação a 
110ºC, mín. (11) 

h 6 (12) - - 
EN 14112 (5) 

EN 15751 (5) 
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Nota: 

(1) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. Em caso de disputa, o 
produto só poderá ser considerado como não especificado no Aspecto, caso os parâmetros teor de água 
e/ou contaminação total estejam não conformes. 

(2) Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade no Aspecto, deverão ser realizadas 
as análises de teor de água e contaminação total. O produto será reprovado caso pelo menos um desses 
dois últimos parâmetros esteja fora de especificação. 

(3) Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade, será admitida variação de +50 
mg/kg no limite do teor de água no biodiesel para o produtor e de +150 mg/kg para o distribuidor. 

(4) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130ºC, fica dispensada a análise de 
teor de metanol ou etanol. 

(5) Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não previstos no método e 
rota de produção etílica. 

(6) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da Tabela de 
Especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados à ANP pelo Produtor de 
biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre e, em caso de neste período 
haver mudança de tipo de material graxo, o Produtor deverá analisar número de amostras 
correspondente ao número de tipos de materiais graxos utilizados. 

(7) Em caso de disputa, deve ser utilizado o método EN 14107 como referência. 

(8) O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para determinação do número 
de cetano. 

(9) Limites conforme Tabela II. Para os estados não contemplados na tabela o ponto de entupimento a 
frio permanecerá 19ºC. 

(10) Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 15344, ASTM D6584 ou 
EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25% em massa. Para biodiesel oriundo de material graxo 
predominantemente láurico, deve ser utilizado método ABNT NBR 15908 ou ABNT NBR 15344, sendo 
aplicável o limite de 0,30% em massa. 

(11) O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento do combustível. 

(12) A estabilidade à oxidação a 110 ºC terá seu limite mínimo de 8 hs, a partir de 1º de novembro de 
2014. 

 

Tabela II - Ponto de Entupimento de Filtro a Frio 

UNIDADES 
DA 
FEDERAÇÃO 

LIMITE MÁXIMO, ºC 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

SP - MG - MS 14 14 14 12 8 8 8 8 8 12 14 14 

GO/DF - MT - 
ES - RJ 

14 14 14 14 10 10 10 10 10 14 14 14 

PR - SC - RS 14 14 14 10 5 5 5 5 5 10 14 14 

 


