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ABSTRACT 

 

Biodiesel is one of the most widely renewable fuels currently used, and it stands as a substitute for diesel fossil 

fuel. Nowadays, microalgae seems to be the only renewable feedstock, whose high productivities are able to satisfy 

the world demand for transport fuels. So, it is important to identify new microalgae species, and to make studies in 

order to optimize the cultivation, biomass concentration and oil extraction steps on biodiesel production.   

In the present study, a scale-up of the photoautotrophic cultivation of microalgae Monoraphidium sp. and 

Scenedesmus sp was successfully made, and an evaluation of different lipid extraction conditions was carried out, 

for their application on biodiesel industry. Microalgae were cultivated in outdoor flat plate photobioreactors, a lipid 

content and a biomass productivity of 21.5 % and 100.36 mg.L-1.d-1 for Monoraphidium sp., and of 15.5 % and 94.50 

mg.L-1.d-1 for Scenedesmus sp., were, respectively achieved.  

The effect of acid hydrolysis on lipid extraction through modified Bligh&Dyer method was determined, and it 

was shown that there is a significant difference between the cell wall composition of the different microalgae in study. 

The variables affecting oil extraction process were evaluated, through statistical analysis. It was shown that the 

best condition, that lead to a high lipid content, is a biomass:etanol (w/v) ratio of 1:20, temperature of 90 ºC and 

extraction time of 90 min. 

Biodiesel was obtained by transesterification of the extracted lipids, and his FAME profile was analysed. The 

both high, C16 and C18, and saturated fatty acid, content indicated the quality of the biofuel produced. 

The results of this study, shows that microalgae Monoraphidium sp. and Scenedesmus sp. can be efficiently 

used for biodiesel production. 
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RESUMO 

 

O biodiesel é dos biocombustíveis mais consumidos no mundo, surgindo como um substituto do combustível 

diesel. As microalgas são, actualmente, a única fonte renovável disponível, com capacidade para satisfazer a 

crescente procura global por combustíveis. Desta forma, torna-se importante identificar novas espécies de 

microalgas, e realizar estudos de forma a optimizar as etapas de cultivo, concentração de biomassa e extracção de 

óleo, para a produção de biodiesel.  

No presente trabalho, efectuou-se o escalonamento do cultivo fotoautotrófico das microalgas Monoraphidium 

sp. e Scenedesmus sp., e avaliaram-se diferentes condições na extracção de lípidos, visando a sua aplicação na 

produção de biodiesel. As microalgas foram cultivadas em fotobiorreactores do tipo janela, obtendo-se um teor 

lipídico e produtividade em biomassa seca, respectivamente, de 21,5 % e 100,36 mg.L-1.d-1 para a Monoraphidium 

sp., e de 15,50 % e 94,50 mg.L-1.d-1, para a Scenedesmus sp..  

Avaliou-se o efeito da hidrólise ácida na extracção de lípidos método de Bligh&Dyer modificado, o que 

evidenciou a existência de diferenças na constituição da parede celular das células das diferentes microalgas.  

Recorreu-se à análise estatística para avaliar o efeito de variáveis operacionais na extracção de óleo, 

verificando-se que o maior teor lipídico foi obtido com as condições máximas, relação biomassa:etanol de 1:20, 

temperatura de 90 ºC e tempo de 90 min, para ambas as microalgas em estudo. 

Produziu-se biodiesel pela transesterificação dos óleos extraídos, e analisou-se o seu perfil em FAME. O 

elevado conteúdo tanto em C16 e C18, como em ácidos gordos saturados, indicou que o biodiesel obtido apresenta 

boas qualidades.  

Os resultados obtidos confirmam a eficiente utilização das microalgas Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. 

para a produção de biodiesel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento 
 

Nas últimas duas décadas, tem-se verificado um rápido aumento do consumo de energia fóssil no sector dos 

transportes, o que causa diversos problemas como o aumento das emissões de gases com efeito de estufa, 

dependência crescente e escassez das fontes de energia (Ajanovic, 2010). A produção de combustível a partir de 

fontes renováveis é, globalmente, vista como uma opção viável, uma vez que cumpre três objectivos estratégicos: 

segurança energética, prosperidade económica e estabilidade ambiental (González-Delgado, et al., 2013).  

Os biocombustíveis ditos de primeira geração, são os que têm como matéria-prima produtos agrícolas como o 

milho, soja, colza, girassol ou trigo. No entanto, estes produtos também são usados para a alimentação humana, o 

que origina alguma controvérsia quando usados para outro fim. Já os biocombustíveis de segunda geração, são 

produzidos a partir de biomassa que contém material lenhocelulósico, como o caso da madeira. Relativamente aos 

biocombustíveis de terceira geração, a definição mais aceite é a de que se trata de combustíveis produzidos a partir 

de biomassa algácea (Brennan & Owendea, 2010) (Lee & Lavoie, 2013). 

O biodiesel, produzido a partir de óleo vegetal, e o bioetanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, são 

biocombustíveis que têm sido produzidos em elevadas quantidades. Contudo, a sua produção em grande escala 

não é sustentável. Exemplo disso, é o facto de que se num país, como os Estados Unidos, se usasse biodiesel, 

produzido a partir de óleo de palma, para satisfazer todas as necessidades de combustível a nível dos transportes, 

seria necessária uma área de cultivo correspondente a 61% de toda a área agrícola do país (Chisti, 2008). Isto seria 

de facto insustentável, uma vez que não haveria terra suficiente para o cultivo de alimentos e outras matérias-primas 

necessárias a outros sectores da indústria.  

Actualmente, o biodiesel é produzido a partir de óleo vegetal e gordura animal. No entanto, a disponibilidade 

destas fontes de energia apenas poderia contribuir para cerca de 0,3% da procura de combustível nos transportes 

(Schenk, et al., 2008).  

Nos últimos anos, tem sido demonstrado um enorme interesse nas microalgas, para a produção de biodiesel, 

visto que estas conseguem acumular elevadas quantidades de óleo, nalguns casos, ultrapassando os 80% da sua 

base seca. Ora, os produtos agrícolas utilizados apenas contêm cerca de 5% de óleo relativamente à sua biomassa 

total. Outro aspecto importante, é o rápido crescimento das microalgas, com algumas espécies a conseguirem 

duplicar a sua biomassa em apenas algumas horas. (Chisti, 2008) Por estas razões, e pelo facto de poderem ser 

cultivadas em praticamente qualquer ambiente, ocuparem pouco espaço e não competirem com os produtos 

agrícolas para alimentação humana (Mata, et al., 2010), acredita-se que o biodiesel produzido a partir das 

microalgas é das formas mais eficientes de produzir biocombustível, e ainda que representa a única fonte renovável, 

actualmente disponível, que poderá satisfazer as necessidades globais de combustível, a nível dos transportes 

(Schenk, et al., 2008). 

O cultivo de biomassa, a separação da biomassa do meio de cultura, a extracção de lípidos e a 

transesterificação dos mesmos até ao produto final, são os passos essenciais para a produção de biodiesel a partir 

de microalgas (Lee, et al., 2012). Apesar de existirem diversos protocolos experimentais, usados em laboratório, 

para determinar o conteúdo lipídico das microalgas, as variáveis que afectam a extracção dos lípidos das células, 

ainda não estão bem compreendidas (Halim, et al., 2012).  
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Tendo em conta que existe uma inúmera variedade de espécies de microalgas, será importante realizar 

estudos para identificar as espécies com maior produtividade, que poderão levar a uma produção de biodiesel mais 

elevada. Para isso, é necessário fazer uma avaliação das condições de cultivo, bem como de todas as etapas 

essenciais que se seguem no processo de produção.  

No presente trabalho, pretende-se estudar a potencialidade de duas espécies de microalgas para a produção 

de biodiesel, e avaliar a influência de alguns factores durante a etapa de extracção de óleo. Este estudo foi realizado 

em regime de intercâmbio, no Brasil, no Laboratório GreenTec, do Núcleo de Biocombustíveis, Petróleo e Derivados 

da Petrobras, por intermédio do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 
 
 

1.2. Objectivos 
  
 

O objectivo geral desta dissertação, consiste em avaliar diferentes condições na extracção de lípidos das 

microalgas Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., cultivadas em fotobiorreactores, de escala laboratorial e piloto, 

visando a sua aplicação na produção de biodiesel. Para alcançar o objectivo descrito, cumpriram-se as seguintes 

etapas específicas: 

 

 Escalonamento do cultivo fotoautotrófico das duas espécies de microalgas em estudo, através de 

transferências sucessivas, até ao volume de fotobiorreactor à escala piloto; 

 

 Determinação do perfil cinético dos cultivos em sistema de garrafão e em fotobiorreactor à escala piloto, 

através da determinação da densidade celular, biomassa seca, produtividade em biomassa e lípidos, e 

velocidade específica de crescimento; 

 
 

 Concentração da biomassa obtida nos cultivos, pelos processos de centrifugação, microfiltração e liofilização; 

 

 Estudo do efeito da hidrólise ácida na extracção de lípidos, da biomassa seca de Monoraphidium sp. e 

Scenedesmus sp., pelo método de Bligh&Dyer modificado; 

 
 

 Avaliação dos efeitos de variáveis operacionais na extracção de lípidos, através de um Delineamento 

Composto Central (DCC); 

 

 Produção de biodiesel por transesterificação e avaliação do seu perfil de FAME, após a extracção de lípidos 

de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. pelo método de Bligh&Dyer modificado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Biodiesel 

 Aspectos Gerais 2.1.1.
 

Muito se tem debatido sobre o assunto da situação energética global, nomeadamente, das consequências da 

utilização de energias fósseis e das alternativas de que se dispõe para, eventualmente, substituí-las. Neste 

contexto, surgem as energias renováveis. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), estas incluem a energia primária, como a geotérmica, hídrica, solar, eólica, ondas e marés; a 

energia proveniente dos biocombustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; e ainda a fracção renovável do lixo municipal. 

Nos últimos 40 anos, tem-se verificado um aumento gradual na contribuição das energias renováveis para o 

fornecimento energético global, particularmente, por parte da energia hídrica e dos biocombustíveis (OECD, 2013). 

Mais de metade da energia fóssil disponível para consumo, é utilizada no sector dos transportes, sendo este o 

sector que mais contribui para a emissão de gases poluentes para a atmosfera, nomeadamente, os gases com 

efeito de estufa (GEE) (Escobar, et al., 2009), responsáveis pelo aquecimento global. Estima-se que no futuro, este 

sector passe por dificuldades, devido ao aumento do preço do petróleo, à limitação das fontes fósseis e ao aumento 

da circulação de veículos que utilizam combustível fóssil (Demirbas, 2007). Assim, os biocombustíveis, combustíveis 

produzidos a partir de biomassa, são vistos como uma solução viável, por diversas razões. Uma delas, é o facto das 

matérias-primas estarem facilmente disponíveis (Demirbas, 2007), a um baixo custo. A nível ambiental, o 

biocombustível tem um ciclo de dióxido de carbono (CO2) neutro, permitindo, desta forma, que haja uma redução 

nas emissões deste GEE (Brennan & Owende, 2010). As características físico-químicas dos biocombustíveis são 

muito semelhantes às dos combustíveis fósseis, pelo que não é necessário fazer alterações na tecnologia de 

produção e distribuição já existente, nem nos motores dos veículos (Mata, et al., 2010). O biodiesel e o bioetanol 

são os biocombustíveis líquidos mais conhecidos, que poderão vir a substituir o combustível diesel (gasóleo) e a 

gasolina, respectivamente (Dermibas, 2011). No entanto, existem dois grandes problemas que prejudicam a sua 

sustentabilidade. O primeiro, reside no facto de que, para que houvesse uma produção suficiente que desse 

resposta às necessidades globais em termos de combustível, o cultivo das plantas oleaginosas iria competir com o 

cultivo para consumo alimentar humano. O segundo, diz respeito à poupança geral de energia e às emissões de 

GEE no ciclo de vida do biocombustível, que poderão ser mais desfavoráveis do que se previa. (Scott, et al., 2010)  

A análise energética do ciclo de vida de um biocombustível, consiste em fazer um inventário da energia 

envolvida ao longo das várias etapas, desde o cultivo das matérias-primas até à sua utilização final e retorno ao 

meio ambiente, incluindo actividades auxiliares e transporte entre as fases (Malça, et al., 2003). 

Hill e colaboradores (2006), efectuaram um estudo, onde compararam o ciclo de vida do bioetanol produzido a 

partir de milho com o biodiesel de soja, e concluíram que o bioetanol tinha um rendimento de 25%, em termos de 

energia, superior à energia gasta na sua produção. Já o biodiesel apresentou um rendimento superior de 93%. 

Determinaram ainda que, comparado com o bioetanol, o biodiesel emite menos poluentes para a atmosfera. Nesse 

estudo, também chegaram à conclusão de que, quando comparados com os combustíveis fósseis correspondentes, 

as emissões de GEE são reduzidas em 12% pela produção e combustão do bioetanol, e em 41% do biodiesel. É 

evidente, que o biodiesel é um biocombustível promissor, merecendo cada vez mais atenção por parte dos 

investigadores. 
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Em termos químicos, o biodiesel é definido como um combustível composto por mono-alquilésteres de ácidos 

gordos de cadeia longa, derivados de lípidos provenientes de fontes renováveis (Eggly, et al., 2013). Este biodiesel 

é designado por B100, onde “B” vem da palavra inglesa “blend”, que significa “mistura” em português, e o número 

seguinte indica a percentagem de biodiesel contida no combustível. Desta forma, B100 é um combustível 

constituído apenas por biodiesel, enquanto que, por exemplo, B20 designa um combustível diesel, de origem fóssil, 

com 20% de biodiesel incorporado. 

O biodiesel pode ser obtido a partir de óleo e gorduras provenientes de plantas oleaginosas, como a palma ou 

soja, de rejeitos de óleo vegetal utilizados para fins alimentares ou indústria, de gordura animal, (Escobar, et al., 

2009) e ainda, de microalgas. O biodiesel, produzido por transesterificação destes óleos, é usualmente referido 

como FAME, do inglês Fatty Acid Methyl Esters (Li, et al., 2011). 

 

 

 Perspectiva Histórica 2.1.2.
 

Em 1900, Rudolf Diesel, o inventor do motor diesel, utilizou pela primeira vez óleo de amendoim como 

combustível automóvel, na Feira Mundial de Paris, em França. Apesar de existirem relatos que reportam para 

tentativas do uso de óleo vegetal para esse fim, antes de 1970, não há documentos que o comprovem (Knothe, 

2001).  

Os motores diesel circulavam exclusivamente com óleo vegetal mas, em 1920 começou-se a utilizar petróleo 

como matéria-prima para a produção de combustível diesel, visto este ser mais barato que o óleo vegetal, mais leve 

e menos viscoso. Assim, foram feitas modificações nos motores dos automóveis, e a ideia de usar óleo vegetal 

como combustível foi perdendo interesse. (Schmidt, 2007)  

Em 1942, foi publicado um relatório descrevendo a produção e utilização de ésteres etílicos, provenientes de 

óleo de palma, como combustível. O teste teria sido realizado na Bélgica, em 1938, num autocarro urbano. Este foi 

o primeiro relato semelhante ao uso de biodiesel tal como hoje o conhecemos. (Knothe, 2001) 

Após a crise energética, entre 1970 e 1980, os preços do petróleo aumentaram demasiado, o que despertou o 

interesse pela procura de fontes de energia alternativas. Assim, o óleo vegetal voltou a ser uma possibilidade, com o 

biodiesel a ser produzido a partir de ésteres provenientes de óleo de girassol. (Knothe, 2010) Contudo, havia um 

problema. O óleo vegetal era demasiado viscoso para ser usado nos novos motores diesel. A solução surgiu quando 

alguns fabricantes começaram a utilizar um método denominado de transesterificação, que os sul africanos usavam 

para fazer combustível a partir de óleo vegetal, antes da segunda guerra mundial (Schmidt, 2007). Ainda hoje, este 

método de transesterificação é o mais utilizado na produção de biodiesel. 

Na mesma altura em que se iniciou a procura por alternativas ao petróleo, surgiu o interesse por um tipo de 

microrganismo com alto teor de óleo: as microalgas.  

Nos Estados Unidos, entre 1978 e 1996, foi desenvolvido o Aquatic Species Program (ASP), com o objectivo 

de desenvolver combustíveis de transporte renováveis a partir de microalgas, tendo como principal alvo a produção 

de biodiesel. No Japão, foi desenvolvido um projecto semelhante, pelo Research Institute of Innovative Technology 

(RITE). Em ambos os casos, não se conseguiu obter uma viabilidade económico-financeira para a produção de 

biomassa. (Franco, et al., 2013) 
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Em Abril de 1989, uma empresa Australiana, a Gaskoks, abriu a primeira planta de produção de biodiesel, à 

escala industrial. No final dos anos 90, aumentaram as preocupações com o meio ambiente e as atenções estavam 

viradas para o biodiesel. Nessa altura, muitas fábricas de produção de biodiesel foram abertas por toda a Europa, 

incluindo República Checa, Alemanha, Suécia e França. (Lin, Cunshan, Vittayapadung, Xiangqian, & Mingdong, 

2011) 

Na última década, a produção de biodiesel tem vindo a aumentar, sobretudo na União Europeia, com os 

países a desenvolverem legislação favorável à sua utilização. 

 
 
 

 A Questão Ambiental 2.1.3.
 

Os motores que usam diesel como combustível, são conhecidos por poluírem o ambiente através da emissão 

de CO2, óxidos de nitrogénio (NOx), partículas, dióxido de enxofre (SO2), entre outros, em quantidades 

significativamente prejudiciais ao meio ambiente (Jayed, et al., 2009). 

A utilização do biodiesel apresenta diversas vantagens no âmbito da preservação ambiental. De entre elas, 

destacam-se as seguintes: o biodiesel não contém compostos aromáticos nem sulfurados, pelo que não contribui 

para a formação de chuvas ácidas (Santos & Pinto, 2008); é biodegradável, renovável e não-tóxico (Sreenivas, et 

al., 2011) e reduz as emissões de GEE (Brennan & Owende, 2010).  

Mesmo quando misturado com o diesel, o biodiesel contribui positivamente para a preservação ambiental. 

Para um combustível diesel com 20% de biodiesel incorporado, verifica-se uma redução nas emissões de monóxido 

de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e fuligem, em cerca de 12%, 20% e 12%, respectivamente (Kralisch, et al., 

2013). 

Dependendo do tipo de matéria-prima, a percentagem de redução na emissão de GEE para cada 

biocombustível, é diferente, relativamente ao combustível fóssil. Pela Figura 2.1, é possível verificar que o biodiesel 

de palma permite reduzir, significativamente, as emissões desses poluentes. (Jayed, et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Redução da emissão de gases com efeito de estufa, de alguns biocombustíveis, relativamente aos combustíveis 
fósseis. Adaptado de Jayed, et al. (2009). 
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Muitos países têm feito esforços no sentido de criar regras a nível mundial, de maneira a diminuir as emissões 

de gases poluentes para a atmosfera. A Europa tem como meta, baixar as emissões de GEE em 20% até 2020, 

exigindo que um em cada dez veículos circule com biocombustível. Nos Estados Unidos, o presidente Barack 

Obama anunciou que o Governo Federal irá reduzir a poluição por GEE em 28% até 2020. O Japão pretende 

reduzir as suas emissões entre 60 a 80%, até 2050. Também o governo chinês estabeleceu medidas em relação à 

poluição, e ainda comprometeu-se a ajudar os países africanos a desenvolver os seus projectos de energia limpa. 

(Lin, et al., 2011) 

 

 

 Matérias-Primas 2.1.4.
 

A escolha das matérias-primas contribui, significativamente, para o custo da produção de biodiesel, e 

depende, essencialmente, da sua disponibilidade e custo (Sharma & Singh, 2009). 

Os óleos e gorduras, também designados de lípidos, são compostos por ácidos gordos e seus derivados, 

como glicéridos e fosfolípidos (Oliveira, et al., 2008). Cerca de 90 a 98% desta composição, corresponde aos 

triglicéridos (Singh & Singh, 2010), que são ésteres formados por uma molécula de glicerol e três de ácidos gordos. 

Os ácidos gordos variam no tamanho da cadeia de carbonos e no número de ligações duplas existente (Srivastava 

& Prasad, 2000). Os mais comuns encontram-se na Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 – Ácidos gordos mais comuns, onde xx:y representa xx carbonos presentes na cadeia com y ligações duplas. 
Adaptado de Singh & Singh (2010) e Srivastava & Prasad (2000). 

Nome comum Designação química Estrutura (xx:y) 

Ácido láurico Ácido dodecanóico 12:0 

Ácido mirístico Ácido tetradecanóico 14:0 

Ácido palmítico Ácido hexadecanóico 16:0 

Ácido esteárico Ácido octadecanóico 18:0 

Ácido palmitoleico Ácido cis-9-hexadecenóico 16:1 

Ácido oleico Ácido cis-9-octadecenóico 18:1 

Ácido linoleico Ácido cis-9,cis-12-octadecadienóico 18:2 

Ácido araquídico Ácido eicosanóico 20:0 

Ácido beênico Ácido docosanóico 22:0 
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Todos os óleos constituídos por triglicéridos, podem ser transformados em biodiesel. Esses óleos podem ter 

origem vegetal, animal ou provir de resíduos domésticos, comerciais e industriais. Nos últimos anos, também tem 

sido investigada a utilização de óleo proveniente de algas e fungos. (Tapanes, et al., 2013). Na Tabela 2.2, 

apresentam-se algumas fontes de óleo utilizadas na produção de biodiesel. 

 

 

Tabela 2.2 – Fontes de óleo para a produção de biodiesel. Adaptado de Singh & Singh (2010), Karmakar, et al. (2010) e 
Demirbas (2007). 

Óleos Vegetais comestíveis Óleos não-comestíveis Gorduras animais Outras fontes 

Soja Palma Banha Microalgas 

Colza Amêndoa Sebo Macroalgas 

Flôr de açafrão Jatropha curcas Gordura de aves Bactérias 

Girassol Semente de tabaco Óleo de peixe Fungos 

Côco Planta de borracha  Óleos alimentares usados 

Amendoim Sésamo   

Semente de algodão Farelo de arroz   

Aveia Baguaçu   

Arroz Madhuca longifolia   

Sorgo Pongamia pinnata   

Trigo Andiroba   

Rícino    

Milho    

 

 

Estima-se que cerca de 84% da produção de biodiesel a nível mundial, é feita a partir do óleo de colza, que é 

um óleo comestível. Também os óleos de girassol, palma e soja, contribuem de modo significativo para essa 

produção. O facto de 95% da produção de biodiesel ser feita a partir de óleos comestíveis, tem gerado alguma 

controvérsia entre organizações não-governamentais e activistas, que alegam que esta produção poderá levar à 

falta de alimentos. (Khan, et al., 2014) 

A existência de matérias-primas para produzir biodiesel, depende muito do clima e das condições do solo 

onde são cultivadas. Por essa razão, diferentes países no mundo, focam na produção e exportação de diferentes 

matérias-primas, como se pode observar pela Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Produção mundial de matérias-primas utilizadas como fonte de óleo, na produção de biodiesel. Adaptado de Lin, et 
al. (2011). 

 

Em Portugal, os recursos para a produção de matérias-primas são escassos, pelo que estas têm de ser 

importadas de outros países. As mais utilizadas são o girassol, a colza e a soja.  

O processo de produção mais utilizado na indústria, para produzir biodiesel, é a transesterificação (Chisti, 

2008), onde é necessário adicionar um álcool, que pode ser metanol, etanol, propanol, butanol ou álcool amílico. O 

metanol e o etanol são os álcoois mais utilizados. Apesar de o primeiro ser tóxico e o segundo não-tóxico, o metanol 

é mais barato e fácil de adquirir, sendo por isso o álcool com maior utilização (Macedo & Macedo, 2004). 

Geralmente, para aumentar a velocidade de reacção, utiliza-se um catalisador básico, ácido ou enzimático (Fukuda, 

et al., 2001). 

 

 

 Processos de Produção 2.1.5.
 

Vários processos têm sido estabelecidos para converter os óleos, ricos em triglicéridos, em biodiesel. De 

seguida, apresenta-se uma breve descrição dos mais utilizados. 

 
 

 Transesterificação 2.1.5.1.
 

A transesterificação é, sem dúvida, o método mais utilizado para produzir biodiesel, e apresenta diversas 

vantagens em relação a outros processos, como o facto de decorrer em condições normais de pressão e 

temperatura, e obter-se um bom rendimento (Shahid & Jamal, 2011). O objectivo desta reacção é baixar a 

viscosidade do óleo (Demirbas, 2007). 

Este processo, como se pode observar na Figura 2.3, consiste na reacção química entre um triglicérido e um 

álcool simples, na presença de um catalisador, dando origem a mono-alquil ésteres, que constituem o biodiesel, e 
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glicerol (Sharma & Singh, 2009) (Tapanes, et al., 2013). Os álcoois mais utilizados são o metanol e o etanol que, 

após a reacção, originam ésteres metílicos e etílicos, respectivamente.  

 

 
Figura 2.3 – Reacção de Transesterificação. 

 
Esta reacção requer três moles de álcool por cada mole de triglicérido, para se obter três moles de mono-alquil 

ésteres e uma mole de glicerol. No entanto, a nível industrial, adiciona-se álcool em excesso, de modo a deslocar o 

equilíbrio no sentido da formação dos ésteres e garantir um bom rendimento em biodiesel (Chisti, 2008). De um 

modo geral, os catalisadores usados são básicos, ácidos, enzimáticos ou inorgânicos heterogéneos (Gog, et al., 

2012).  

Os óleos vegetais e as gorduras, contêm uma pequena quantidade de água e ácidos gordos livres. Numa 

reacção de transesterificação catalisada por uma base, o catalisador irá reagir com os ácidos gordos livres, 

formando sabão. Esta reacção, denominada de saponificação, é indesejada, uma vez que reduz o rendimento em 

biodiesel e dificulta a separação entre os ésteres e o glicerol. A água, contida no óleo ou formada na saponificação, 

diminui a velocidade da reacção de transesterificação, através da reacção de hidrólise. Na catálise ácida, não 

ocorrem esses problemas, e os ácidos gordos livres reagem com o álcool para formar ésteres. Contudo, a reacção é 

mais lenta e é necessário uma maior quantidade de álcool, e, por isso, a catálise básica ganha mais atenção que a 

ácida (Leung, et al., 2010). 

Os catalisadores enzimáticos, nomeadamente as lípases, têm uma actividade catalítica bastante elevada, quer 

o substrato contenha grandes quantidades de ácidos gordos livres ou não. Além disso, quando usados, permitem 

um boa separação do biodiesel, tornando o processo de purificação muito mais fácil. (Gog, et al., 2012) O problema 

destes catalisadores, reside no seu elevado custo de aquisição e na baixa velocidade de reacção (Lam, et al., 

2010). 

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos diversos catalisadores sólidos inorgânicos, para a produção de 

biodiesel, tais como óxido de cálcio (CaO) ou óxido de magnésio (MgO). Permitem uma fácil separação do produto, 

verifica-se uma maior velocidade de reacção do que a observada quando se utilizam outros catalisadores, e existe 

uma grande possibilidade de regenerar e reutilizar o catalisador. (Lam, et al., 2010) 

Segundo Demirbas (2007), foram feitos alguns estudos que relatam o desenvolvimento de um novo processo 

de transesterificação, que não utiliza catalisador, mas sim fluídos supercríticos. Este método, quando comparado 

com o catalítico, é mais simples, consome menos energia, tem uma rápida velocidade de reacção e permite obter 

facilmente o produto puro. No entanto, a reacção ocorre a temperaturas e pressões demasiado elevadas para ser 

economicamente interessante. 
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O ultra-som tem sido aplicado à transesterificação, fornecendo a energia mecânica para misturar os reagentes 

e a energia de activação necessária para iniciar a reacção de transesterificação. De acordo com Ji, et al. (2006), a 

utilização do ultra-som aumenta a velocidade da reacção e o rendimento final em biodiesel, verificando-se um menor 

consumo de energia quando comparado com a agitação mecânica normal. 

 

 

 Esterificação 2.1.5.2.
 

Este método é especialmente importante, na produção de biodiesel  a partir de matérias-primas de baixo 

custo, que contêm uma elevada quantidade de ácidos gordos livres na sua composição. Estes ácidos gordos, 

devem ser primeiro esterificados, antes de se proceder à transesterificação dos triglicéridos contidos no óleo. (Liu, et 

al., 2006) 

O processo de esterificação, permite obter biodiesel pela reacção dos ácidos gordos com um álcool, 

originando, como sub-produto, água. Geralmente, esta reacção é catalisada por um ácido, como o ácido sulfúrico 

(H2SO4) (Park, et al., 2010). Na  

Figura 2.4, apresenta-se a reacção de esterificação empregada na produção de biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Reacção de Esterificação. 

 

 
Para a esterificação, a utilização do metanol oferece uma maior eficiência que o etanol, em termos 

processuais, devido à afinidade deste último para com a água. Além disso, a cinética da reacção também é mais 

lenta (Girard & Fallot, 2006).  

Relativamente à transesterificação, este método tem a vantagem de não originar sabões. Mas, em 

contrapartida, forma água, e esta prejudica a velocidade da reacção, quer pelo deslocamento do equilíbrio químico 

na direcção inversa, reacção de hidrólise, quer pela desactivação do catalisador ácido. Este problema pode ser 

facilmente resolvido, pela retirada contínua da água à medida que se forma (Liu, et al., 2006). 
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 Hidroesterificação 2.1.5.3.
 

O processo de hidroesterificação consiste, basicamente, em dois passos. No primeiro, ocorre a hidrólise dos 

glicéridos presentes no óleo, originando ácidos gordos e glicerol. Nesta fase, o glicerol é separado, e os ácidos 

gordos seguem para a segunda etapa, que consiste na esterificação com metanol ou etanol, obtendo-se assim o 

metil éster com um elevado grau de pureza. (Tapanes, et al., 2013) 

Este método, apresenta diversas vantagens relativamente a outros métodos. Não há preocupações 

relativamente ao conteúdo em água das matérias-primas, uma vez que a água é reagente na reacção de hidrólise; a 

água gerada na esterificação pode ser reutilizada na hidrólise; o glicerol não entra em contacto com o catalisador, 

nem com o álcool, evitando problemas na sua separação do produto; é possível utilizar o óleo de qualquer fonte; 

entre outras (Aranda, et al., 2009). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 – Primeira etapa da hidroesterificação - Reacção de hidrólise de triglicéridos. 

 
 
 Craqueamento 2.1.5.4.

 
A primeira aplicação do craqueamento térmico, também conhecido por pirólise, foi realizada na tentativa de 

sintetizar derivados de petróleo a partir de óleo vegetal. Desde a primeira Guerra Mundial, muitos investigadores 

têm estudado este método na tentativa de obter produtos que possam ser usados como combustível (Ma & Hanna, 

1999). 

O processo de craqueamento de óleos vegetais e gorduras animais, ocorre em duas etapas. Primeiro, há a 

formação de espécies ácidas através da decomposição das moléculas de triglicéridos. A esta fase dá-se o nome de 

craqueamento primário. Na segunda etapa, a que se chama craqueamento secundário, ocorre a degradação das 

espécies ácidas formadas anteriormente, levando à formação de hidrocarbonetos com propriedades semelhantes ás 

dos combustíveis fósseis (Prado & Antoniosi Filho, 2009). Os principais produtos da decomposição dos triglicéridos, 

são parafinas, olefinas e ácidos carboxílicos (Tapanes, et al., 2013). 

O craqueamento térmico é realizado a altas temperaturas, acima de 350 ºC,  e pode ser catalítico, se ocorrer 

na presença de um catalisador, ou não (Tapanes, et al., 2013). Uma desvantagem deste processo, é o facto do 

equipamento necessário ser muito dispendioso. Além disso, a remoção de oxigénio durante o craqueamento elimina 

parte dos benefícios ambientais  associados à utilização de compostos oxigenados (Ma & Hanna, 1999) (Tapanes, 

et al., 2013). 

Hidrocraqueamento, é o nome que se dá ao processo de craqueamento utilizando hidrogénio (H2) como 

reagente (redutor), e o produto final é denominado de H-Bio (Oliveira, Suarez, & Santos, 2008). 
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 Microemulsificação 2.1.5.5.

 
A utilização de microemulsões com solventes, como o metanol, etanol e 1-butanol, tem sido estudada para 

resolver o problema da elevada viscosidade dos óleos vegetais (Ma & Hanna, 1999). 

O termo microemulsão é definido como sendo uma dispersão transparente, fluida, opticamente isotrópica e 

termodinâmicamente estável, de dois líquidos imiscíveis, contendo quantidades apropriadas de um tensioactivo 

(Porras, et al., 2008). Os dois líquidos imiscíveis em questão são o solvente e o óleo.  

Os componentes de uma microemulsão de biodiesel incluem combustível diesel, óleo vegetal, álcool, 

tensioactivo e melhoradores do índice de cetano, em proporções adequadas (Ma & Hanna, 1999). Algumas 

vantagens desta técnica incluem a redução da viscosidade, o aumento do número de cetano e uma boa 

pulverização explosiva dos constituintes. A grande desvantagem é que o uso prolongado de microemulsões, causa 

problemas na injecção na câmara de combustão, combustão incompleta e formação de depósitos (Ma & Hanna, 

1999). 

 

 

 Diluição 2.1.5.6.
 

Este processo consiste na diluição de óleo vegetal em diesel fóssil. Uma adição de 20% de óleo vegetal com 

80% de diesel fóssil, foi bem sucedida nos motores de veículos (Singh & Singh, 2010). A baixa viscosidade 

resultante deste processo, leva a que o motor tenha um bom desempenho. Contudo, este diminui com o aumento da 

percentagem de diesel incorporado (Singh & Singh, 2010). 

 
 

 

 Qualidade do Biodiesel 2.1.6.
 

O estabelecimento de padrões de qualidade, permite garantir a qualidade do biodiesel. Para tal, são fixados 

teores limites dos contaminantes para que estes não prejudiquem a qualidade das emissões na queima, o 

desempenho e a integridade do motor, nem a segurança no transporte e manuseio (Lôbo, et al., 2009). Os padrões 

de qualidade do biodiesel estão constantemente a ser actualizados, devido à evolução dos motores, alteração das 

normas de emissão de gases, reavaliação da escolha de matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel, entre 

outros (Barabás & Todorut, 2011). 

Para ser aceite como combustível, o biodiesel tem que cumprir todas as especificações impostas pelo projecto 

de norma vigente no país em que pretende ser comercializado. Os padrões de qualidade mais conhecidos são o 

americano, elaborado pela American Society of Testing and Materials (ASTM) pela norma ASTM D6751, e o 

europeu, através da norma EN 14214 configurada pelo Comité Européen de Normalisation (CEN) (Lôbo, et al., 

2009). Esta última norma, foi adoptada por todos os 31 países europeus que pertencem ao CEN, incluindo Portugal. 

Assim, não há regulamentações a nível nacional relativamente à qualidade do biodiesel, mas há uma secção 

separada que fornece regulamentações a respeito de propriedades físico-químicas que possam ser afectadas pelo 

clima, e essas sim, podem ser diferentes dependendo do clima do país (Barabás & Todorut, 2011). No Brasil, as 

especificações do biodiesel são estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), através da resolução ANP07/08 (Lôbo, et al., 2009).  
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Na Tabela 2.3, apresentam-se algumas especificações que constam dos padrões de qualidade do biodiesel 

em vigor na Europa, Estados Unidos e Brasil. Para entender o conteúdo desta tabela, é importante definir alguns 

conceitos.  

Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível gera uma quantidade de vapores que inflama 

na presença de uma chama. Esta característica serve como indicativo dos cuidados a ter durante o transporte, 

manuseio, armazenamento e uso do combustível (SENAT, 2011). 

Índice de cetano (IC) é um indicador da qualidade de ignição de um combustível diesel, e mede a rapidez com 

que este combustível entra em ignição. Quanto maior o IC, menor é o atraso entre a injecção do combustível e o 

início da sua combustão, o que leva a um melhor funcionamento do motor (SENAT, 2011). 

O índice de acidez indica o conteúdo em ácidos gordos livres, e é expresso em termos de quantidade de 

miligramas de KOH necessárias para neutralizar um grama de biodiesel (Milli, et al., 2011). 

Índice de iodo, é uma medida que permite determinar o grau de insaturação dos ácidos gordos presentes no 

combustível (Lôbo, et al., 2009). 

 
Tabela 2.3 – Padrões de qualidade do Biodiesel na União Europeia, Brasil e Estados Unidos. Adaptado de Lôbo, et al. (2009). 

Característica EU ( EN 14214) Brasil (ANP 07/08) EUA (ASTM D6751) Unidade 

Massa específica 
860 – 900 (a 

15ºC) 
850 – 900 (a 20ºC) - kg.m-3 

Viscosidade cinemática a 
40 ºC 

3,5 – 5,0 3,0 – 6,0 1,9 – 6,0 mm2.s-1 

Ponto de fulgor, mín. 120 100 130 ºC 

Resíduo de carbono, máx. 
0,3 (10% residual 

da destilação) 
0,050 ( em 100% da 

amostra) 
0,05 (em 100% da 

amostra) 
%massa 

Número de cetanos 51 (mín.) anotar 47 (mín.) - 

Contaminação total, máx. 24 24 - mg.kg-1 

Teor de éster, mín. 96,5 96,5 - %massa 

Índice de acidez, máx. 0,50 0,50 0,50 mg KOH.g-1 

Glicerina total, máx. 0,25 0,25 0,24 %massa 

Metanol ou Etanol, máx. 0,20 0,20 - %massa 

Índice de Iodo 120 (máx.) anotar - g I2.100 g-1 

Água, máx. 500 500 500 mg.kg-1 

 
 

 

 Biodiesel em Portugal e no Mundo 2.1.7.
 

No período de 2010 a 2012, o biodiesel correspondeu a 17,9% da produção global de biocombustíveis 

(Drabik, et al., 2014). 

Na União Europeia, a produção de biodiesel constitui cerca de 82% da produção total de biocombustíveis, 

continuando em fase crescente não só na Europa, mas também no Brasil e nos Estados Unidos (Mata, et al., 2010). 

Na Figura 2.6, é apresentada uma estimativa do consumo de biodiesel e de etanol nos próximos anos, na União 
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Europeia. Facilmente se observa que o consumo de biodiesel é, e será, bastante superior ao de bioetanol, o que é 

natural, visto que na Europa utiliza-se mais combustivel diesel do que gasolina. Já nos Estados Unidos e Brasil, é o 

oposto, o consumo e produção de bioetanol é maior. Mas, mesmo assim, estes países ocupam o primeiro e 

segundo lugar, respectivamente, na lista de países produtores de biodiesel em 2013. Em terceiro lugar, surge a 

Alemanha, seguindo-se a Indonésia e a França (Biodiesel, (2014). 

 

 

Figura 2.6 – Previsão do consumo de biocombustíveis na União Europeia (Garofalo, 2013). 

 

Segundo a OECD (2011), dos países ainda em desenvolvimento, em termos de produção de biocombustíveis, 

a Argentina será o maior produtor de biodiesel em 2020, contribuindo com 8% para a produção global. É de esperar 

que assim seja, uma vez que este país dispõe de imensos recursos a nível de matérias-primas, tal como o seu país 

vizinho, o Brasil.  

 Em Portugal, o Decreto Lei Nº 142/2010 de 31 de Dezembro estipula que o gasóleo (diesel) comercializado 

contenha um teor de incorporação de biodiesel de 7%. Devido à escassez de produção de matéria-prima nacional 

para a produção de biodiesel, consideram-se três cenários para a produção deste biocombustível em Portugal: 

importação directa de biodiesel; produção de biodiesel a partir de matérias-primas importadas; e produção a partir 

de matérias-primas nacionais (Rosa, 2006). Qualquer uma destas opções permite satisfazer a necessidade de 

consumo do biodiesel. As fábricas em Portugal, têm capacidade de produção instalada de 690 mil toneladas de 

biodiesel por ano, mas actualmente, só produz em 60% da sua capacidade total (Rodrigues, 2013). A Iberol, a 

Fábrica Torrejana, a PRIO (Grupo Martifer), a Sovena e a Biovegetal (Grupo SGC), são algumas das empresas 

produtoras no país, e utilizam, como matérias-primas, soja e colza. Segundo o presidente da Associação 

Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis (APPB), o nosso país importa todos os anos 350 milhões de euros de 

soja ou colza para a produção de biodiesel.  

Até 2020, a União Europeia quer que pelo menos 10% do gasóleo vendido no território europeu tenha 

biodiesel incorporado, pelo que ainda há espaço para o crescimento da indústria. Até mesmo porque a maior parte 

dos veículos está preparada para funcionar com percentagens superiores de biodiesel, nalguns casos de 20 a 30% 

(Rodrigues, 2013).  
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2.2. Microalgas 

 Microalgas Acumuladoras de Óleo 2.2.1.
 

Os problemas levantados em torno da utilização dos biocombustíveis de primeira e segunda geração, 

resultaram no desenvolvimento dos biocombustíveis de terceira geração, que derivam das microalgas (Boer & 

Moheimani, 2012). Estes microrganismos surgem como uma das mais promissoras fontes alternativas de óleo para 

a produção de biodiesel (Ahmad, et al., 2011) (Jena, et al., 2012). 

As microalgas são microrganismos fotossintéticos, procariotas ou eucariotas, que conseguem crescer 

rapidamente e viver sob diversos tipos de condições, devido à sua simples estrutura multicelular ou unicelular (Mata, 

Martins, & Caetano, 2010). Os microrganismos procariotas incluem as cianobactérias (Chloroxybacteria), enquanto 

que, as algas verdes (Chlorophyta), algas vermelhas (Rhodophyta) e as diatomáceas (Bacillariophyta) pertencem 

aos eucariotas (Brennan & Owende, 2010). Dentro destes, as microalgas verdes têm sido as mais utilizadas em 

estudos para a produção de biodiesel. 

As microalgas são como pequenas fábricas celulares (Chisti, 2007), que convertem luz solar, água e CO2 em 

biomassa, que poderá ser transformada em produtos de valor como biocombustível, alimentos, corantes, 

cosméticos, etc. Nos biocombustíveis possíveis de se obter, incluem-se o biodiesel, biometano, bioetanol e 

biohidrogénio (Demirbas & Demirbas, 2011). A fotossíntese é o processo responsável por converter a energia solar 

em biomassa, carbohidratos e lípidos (Beer, et al., 2009), que posteriormente levarão à obtenção dos produtos de 

valor, como indicado na Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática da conversão da luz solar em biomassa, carbohidratos e lípidos, dentro da célula de 
microalga.Fonte: Beer, et al. (2009). 
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Tal como as plantas oleaginosas, as microalgas conseguem acumular óleo sob a forma de triglicéridos. O 

conteúdo lipídico das microalgas é, normalmente, entre 20 a 50% do seu peso seco (Wen & Johnson, 2009). Muitas 

espécies mostram ter uma elevada produtividade, e podem ser induzidas a acumular grandes quantidades de óleo, 

por vezes até mais de 60% do seu peso seco (Demirbas & Demirbas, 2011). Pela Figura 2.8 é possível observar o 

conteúdo lipídico típico das matérias-primas mais utilizadas na produção de biodiesel. 

 

 
Figura 2.8 - Comparação entre o conteúdo lipídico das microalgas e de outras matérias-primas. Adaptado de Ahmad, et al. 

(2011). 

 

A produção de biodiesel a partir de microalgas, envolve uma sequência de etapas fundamentais, que 

encontram-se esquematizadas na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Diagrama esquemático das principais etapas envolvidas na produção de biodiesel a partir de microalgas. 
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A selecção da espécie de microalgas a cultivar é um factor essencial, que é necessário ter em conta antes de 

prosseguir para as etapas descritas na Figura 2.9. Desta escolha, irá depender o sucesso da produção de biodiesel 

a partir de microalgas. Segundo Brennan & Owende (2010), as características mais importantes que uma espécie 

de microalga deve ter são: elevada taxa de crescimento; alto conteúdo lipídico; elevada capacidade de fixar CO2; ser 

tolerante a variações de temperatura; ser robusta de forma a suportar situações de stress no interior dos 

fotobiorreactores; apresentar uma alta eficiência fotossintética; capacidade de ser a espécie dominante em caso de 

contaminação por outras espécies, especialmente em sistemas abertos; baixa necessidade de nutrientes; 

apresentar características de autofloculação; e capacidade de fornecer produtos de valor. Presentemente, não há 

conhecimento de nenhuma espécie de microalgas que consiga reunir todas estas características (Brennan & 

Owende, 2010). 

 
 
 

 Vantagens da Utilização de Microalgas para a Produção de Biodiesel 2.2.2.
 
Não há dúvidas de que as microalgas têm um grande potencial para servir de matéria-prima para a produção 

de biodiesel. Nesta secção, destacam-se algumas das vantagens que advêm da sua utilização. 

As microalgas podem ser cultivadas ao longo de todo o ano e, por isso, a produtividade em óleo é superior à 

das melhores produtividades obtidas com plantas oleaginosas, cujo cultivo é sazonal (Singh & Gu, 2010). São 

capazes de fixar o dióxido de carbono. Na prática, 1 kg de biomassa algácea seca, utiliza cerca de 1,83 kg de CO2. 

Portanto, contribui, de maneira significativa, para a redução dos níveis deste gás na atmosfera e para a melhoria da 

qualidade do ar (Brennan & Owende, 2010).  

Podem ser cultivadas em vários ambientes inadequados ao cultivo de produtos agrícolas, como em solos não 

cultiváveis ou em água salgada, doce ou residual. Além disso, também podem ser cultivadas em reactores (Ahmad, 

et al., 2011). Assim, as microalgas têm um rendimento superior em biodiesel por hectare, como se pode verificar 

pela Tabela 2.4. Comparando com as plantas oleaginosas, para a mesma produtividade, necessitam de menos área 

de cultivo, o que também significa que não há competição com os cultivos para fim alimentar. 

 

Tabela 2.4 – Comparação das microalgas com outras matérias-primas, em termos de rendimento em óleo, ocupação de terreno 
e produtividade em biodiesel. Adaptado de Ahmad, et al. (2011). 

Matéria-prima 
Rendimento em óleo 

(L de óleo.ha-1.ano-1) 

Ocupação de terreno 

(m2 ano.kg-1 de biodiesel) 

Produtividade em Biodiesel 

(kg de biodiesel.ha-1.ano-1) 

Milho 172 66 152 

Soja 636 18 562 

Jatrofa 741 15 656 

Colza 974 12 862 

Girassol 1070 11 946 

Ricinio 1307 9 1156 

Palma 5366 2 4747 

Microalgas 136.900 0,1 121.104 
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Como já referido anteriormente, estes microrganismos têm um rápido crescimento, podendo até duplicar a sua 

biomassa em apenas algumas horas. O seu conteúdo em óleo é cerca de 20 a 50% da sua biomassa seca, 

podendo até ser superior.  

Os nutrientes, especialmente o nitrogénio e o fósforo, necessários ao cultivo das microalgas, podem ser 

obtidos a partir de águas residuais. Desta forma, para além de obter um meio de cultura, há uma potencialidade 

destes microrganismos efectuarem o tratamento de efluentes orgânicos provenientes das indústrias alimentares e 

agrárias (Brennan & Owende, 2010).  

Depois de realizada a extracção de óleo para a produção de biodiesel, a restante biomassa algácea pode ser 

processada para outros fins, como a obtenção de etanol, metano, ração animal, fertilizante orgânico ou ainda, 

poderá ser queimada para obtenção de energia em processos de cogeração (Mata, et al., 2010). Na Figura 2.10, é 

possível ver um modelo de aproveitamento de energia no processo de produção de biodiesel a partir de biomassa 

algácea. Neste processo, água, luz, dióxido de carbono e nutrientes inorgânicos, como nitratos, fosfatos e ferro, são 

fornecidos ao cultivo de biomassa. Na etapa de recolha da biomassa, as células são separadas da água, contendo 

nutrientes residuais, que é reutilizada no processo de produção de biomassa. A biomassa recolhida é submetida a 

um processo para extrair o óleo, que irá ser convertido em biodiesel. De seguida, parte da biomassa será utilizada 

para alimentação animal e para a obtenção de outros produtos de valor, enquanto que outra parte será submetida a 

uma digestão anaeróbia, produzindo biogás utilizado para a geração de electricidade. O efluente da digestão 

anaeróbia contém água, que poderá ser encaminhada para irrigação, e nutrientes que podem ser utilizados como 

fertilizantes. A maior parte da electricidade gerada é consumida na etapa de produção de biomassa, e caso ocorra 

um excesso de produção de energia, esta é vendida para a rede pública. O dióxido de carbono emitido no passo de 

geração de energia, é alimentado à etapa de produção de biomassa, não havendo assim emissões deste poluente 

para a atmosfera (Chisti, 2008). 

 

 

 

Figura 2.10 – Conceito de um processo de produção de biodiesel a partir de óleo de microalgas com aproveitamento de energia. 
Adaptado de Chisti (2008). 
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 Modalidades e Sistemas de Cultivo 2.2.3.
 
A maior parte dos trabalhos desenvolvidos com microalgas é feita em laboratório, e para se obter uma 

quantidade de biodiesel significativa, é necessário fazer um aumento de escala. Esse escalonamento consegue-se 

pelo cultivo em sistemas de maior dimensão, podendo ser em sistema aberto ou sistema fechado. Dependendo da 

fonte de energia e de carbono, as microalgas podem ser cultivadas em modo autotrófico, heterotrófico ou 

mixotrófico. Para além destas duas fontes, os meios de cultura necessitam de conter macro e micronutrientes e, por 

vezes, vitaminas.   

 

 
 Cultivo Autotrófico 2.2.3.1.

 
No cultivo autotrófico, especialmente em modo fotoautotrófico, as células utilizam a luz como fonte de energia 

e CO2 como fonte de carbono, e transformam-na em energia química, através da fotossíntese, produzindo as suas 

biomoléculas (Franco, et al., 2013). Este tipo de cultivo, é o único que é viável, do ponto de vista económico e 

tecnológico, em processos à escala industrial (Brennan & Owende, 2010). O dióxido de carbono que é aqui utilizado, 

pode provir do ar, ou até mesmo de processos industriais, representando uma forma de mitigação das emissões de 

GEE e uma diminuição dos custos de produção de biomassa algácea (Franco, et al., 2013). No cultivo autotrófico, 

quando se atinge densidades celulares altas verifica-se uma elevada turbidez e as microalgas apresentam um 

crescimento lento, devido à limitação da luz (Franco, et al., 2013). 

É ainda de referir, que têm vindo a ser desenvolvidos sistemas de cultivo iluminados por luz artificial, por 

exemplo LED, ou por combinações de diferentes fontes de luz, obtendo-se produtividades mais elevadas do que 

com a luz solar (Chen, et al., 2011).   

 

  
 Cultivo Heterotrófico 2.2.3.2.

 
Nesta modalidade de cultivo, as microalgas crescem apenas com compostos orgânicos como fonte de energia 

e carbono (Mata, et al., 2010). O crescimento é independente da luz, o que permite um scale-up mais fácil, uma vez 

que não é necessário ter a preocupação de promover o contacto de toda a cultura com a luz (Brennan & Owende, 

2010). No cultivo heterotrófico, há a possibilidade de se aumentar a produtividade em biomassa e em lípidos, o que 

tem motivado várias pesquisas nesse sentido. Há ainda a referir que nem todas as microalgas conseguem crescer 

heterotroficamente, sem que seja necessário uma manipulação genética (Franco, et al., 2013).   

 

 
 Cultivo Mixotrófico 2.2.3.3.

 
No cultivo mixotrófico, os microrganismos são capazes de utilizar luz como fonte de energia e compostos 

orgânicos como fontes de carbono e energia (Brennan & Owende, 2010). Conseguem viver tanto autotrofica como 

heterotroficamente, dependendo da concentração de compostos orgânicos ou da intensidade da luz disponíveis 

(Mata, et al., 2010). Esta modalidade apresenta as mesmas vantagens indicadas no cultivo heterotrófico (Franco, et 

al., 2013).  
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Chojnacka & Noworyta (2004), compararam o crescimento autotrófico, heterotrófico e mixotrófico da microalga 

Spirulina sp., utilizando glucose como substrato orgânico. Determinaram que o cultivo mixotrófico reduzia a 

fotoinibição e que tinha uma maior taxa específica de crescimento relativamente aos outros cultivos. 

De todas as modalidades de cultivo, esta é ainda a menos utilizada para a produção de óleo a partir de 

microalgas (Chen, et al., 2011). 

 

 

 Sistemas Abertos 2.2.3.4.
 

A maior parte dos cultivos de microalgas em grande escala, são realizados em lagoas abertas (Schenk, et al., 

2008), em modo autotrófico. Nestes sistemas, encontram-se as lagoas naturais, de água doce, salgada ou residual, 

e as lagoas artificiais, também conhecidas por tanques. Os tanques podem ter uma variedade de formas e 

tamanhos, sendo que o mais conhecido e utilizado, é o raceway (tipo pista corrida) (Franco, et al., 2013). 

Geralmente, é constituído por um loop fechado, com canais de recirculação em forma oval, com 0,2 a 0,5 m de 

profundidade, com fornecimento de agitação para promover a circulação das microalgas. Existe uma pá que está 

em movimento contínuo durante o tempo de cultivo, de maneira a evitar que ocorra a sedimentação de células. O 

CO2 necessário ao crescimento das microalgas, é adquirido do contacto directo com o ar, mas, por vezes, para 

garantir uma boa produtividade, são colocados arejadores no fundo do tanque. Como não é necessário nenhum 

material transparente, podem ser construídos com vários materiais, sendo que o betão é o mais utilizado (Brennan & 

Owende, 2010).    

As lagoas abertas são de fácil manutenção e limpeza, e quando comparadas com os sistemas fechados, são 

o método mais barato de cultivo em larga escala (Brennan & Owende, 2010). No entanto, as lagoas são mais 

susceptíveis às condições climatéricas, não sendo por isso possível controlar a temperatura da água, a evaporação 

e a incidência da luz solar (Mata, et al., 2010). Outra desvantagem, é o facto de ser quase impossível impedir a 

contaminação da cultura por outras espécies, que podem levar ao decréscimo do rendimento de produção. Há uma 

possibilidade de se obter um cultivo sem contaminação em sistema aberto, que é o cultivo de uma espécie 

extremofílica, que tolere condições extremas, como, por exemplo, alto ou baixo pH, que as outras espécies não 

tolerem (Schenk, et al., 2008). 

 
 

 Sistemas Fechados 2.2.3.5.
 

Os sistemas fechados, também conhecidos por fotobiorreactores, são caracterizados por não terem contacto 

directo com o ambiente externo. São muito utilizados na produção à escala industrial, para obtenção de produtos de 

valor, dado que permitem um controlo rigoroso das condições de cultivo e produtividades mais elevadas (Franco, et 

al., 2013). Permitem também, o cultivo de uma só espécie por longos períodos de tempo, com um risco reduzido de 

contaminação (Brennan & Owende, 2010).  

Os fotobiorreactores, são feitos de vidro ou plástico transparente, para permitir a incidência da luz. A cultura é 

sujeita a recirculação, permitindo a troca de CO2 e O2 entre o ar fornecido pelo sistema de arejamento e o meio de 

cultura (Brennan & Owende, 2010). Existem diversos tipos de fotobiorreactores, entre eles, os tubulares, os verticais 

do tipo janela e os de coluna.  



31 
 

Os fotobiorreactores do tipo janela, têm uma grande área de superfície exposta à iluminação e permitem obter 

elevadas densidades celulares, superiores a 80 g.L-1 em peso seco. Em termos fotossintéticos, são mais eficientes 

do que os tubulares (Brennan & Owende, 2010). São fáceis de limpar e, relativamente baratos, mas, por vezes, 

torna-se difícil de controlar a temperatura (Mata, et al., 2010). 

 Os reactores tubulares, são dispostos numa matriz por forma a ficarem expostos ao sol. Os tubos têm, 

geralmente, diâmetro inferior ou igual a 0,1 m, por forma a permitir a incidência da luz por toda a cultura. Os tubos 

podem ser dispostos de diferentes formas, sendo as mais comuns, na posição horizontal, paralelos uns aos outros 

ou dispostos como uma cerca (Chisti, 2007). Estes fotobiorreactores, se não forem bem projectados, podem 

apresentar problemas, como a dificuldade no escape do O2 e a sua consequente acumulação nos tubos, 

provocando a carência em CO2 e variações de pH (Brennan & Owende, 2010). Por esta razão, não é possível fazer 

um grande aumento de escala. Na prática, utiliza-se uma integração de diversos sistemas de reactores tubulares 

(Brennan & Owende, 2010). Dado o diâmetro reduzido dos tubos, existe a probabilidade de ocorrerem 

entupimentos, devido a depósitos celulares, o que constitui um problema (Mata, et al., 2010). 

  Os sistemas que apresentam menos problemas são os fotobiorreactores em coluna. Na verdade, estes 

oferecem uma melhor eficiência em termos de mistura e maior controlo das condições de crescimento. Além disso, 

são de baixo custo e fáceis de operar. O arejamento é fornecido pela base da coluna, e a iluminação pelas paredes 

exteriores ou pelo interior. (Brennan & Owende, 2010) 

 
 

 Sistemas Híbridos 2.2.3.6.
 

Como o nome indica, estes são sistemas que combinam o melhor dos sistemas abertos e fechados. 

Basicamente, as microalgas começam por ser cultivadas em fotobiorreactor, em meio rico em nutrientes e 

condições controladas, evitando contaminações. Depois, uma parte do cultivo é transferido para uma lagoa aberta, 

onde as células serão, naturalmente, sujeitas a um stress, provocado pela carência de nutrientes e pelas alterações 

ambientais. Quando sujeitas a stress, as microalgas rapidamente começam a converter a energia solar em energia 

química, e a armazená-la sob a forma de lípidos, como um acto de sobrevivência (Schenk, et al., 2008). Desta 

forma, consegue-se iniciar o cultivo com menor risco de contaminação, e obter uma elevada produtividade em 

lípidos num cultivo em grande escala, com a utilização de menos nutrientes. Os relatos de cultivos nestes sistemas, 

demonstram valores bastante elevados em termos de produtividade lipídica (Brennan & Owende, 2010). 

 

 

 Colheita e Concentração da Biomassa 2.2.4.
 

Terminada a etapa de cultivo, a biomassa tem de ser recolhida e concentrada, uma vez que a maior parte da 

suspensão celular corresponde a água. Este é um passo determinante na produção de biodiesel, contribuindo com 

cerca de 20 a 30% para o custo total do processo (Mata, et al., 2010) (Brennan & Owende, 2010). A recolha e 

concentração da biomassa, requer um ou mais passos de separação sólido-líquido (Grima, et al., 2003). As técnicas 

mais aplicadas são a centrifugação, floculação, filtração, sedimentação, flotação e técnicas de electroforese. Para 

detalhes destes processos, consultar Chen, et al. (2011). Nenhuma destas técnicas é, à partida, melhor que as 

outras, e a escolha depende das características da microalga, como densidade ou tamanho.  
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Esta etapa é dividida em dois passos. O primeiro consiste na redução de volume por remoção de água, que 

normalmente é feita por floculação, flotação ou sedimentação. No segundo passo, o objectivo é concentrar a 

biomassa, geralmente, através da filtração ou centrifugação (Chen, et al., 2011) (Brennan & Owende, 2010). 

 

 

 Secagem de Biomassa 2.2.5.
 
A secagem da biomassa antes da extracção lipídica, é um passo opcional. Há evidência de que a presença de 

água residual na biomassa microalgácea afecta de forma negativa a eficiência da extracção lipídica, uma vez que a 

água forma uma barreira na célula, que impede a transferência de massa de lípidos para solventes extractores. 

Assim, a secagem é um passo recomendável que necessita de ser feito antes da extracção (Halim, et al., 2012). Por 

outro lado, outros autores demonstraram que a presença de água residual na biomassa melhora a eficiência da 

extracção de lípidos, já que esta faz com que as células inchem, facilitando o acesso do solvente aos lípidos. Nestes 

casos, o passo de secagem é considerado desnecessário (Halim, et al., 2012).  

Halim e colaboradores (2011), averiguaram o efeito da utilização de biomassa seca ou húmida de 

Chlorococcum sp., na extracção de lípidos totais com solventes orgânicos. Determinaram que, utilizando hexano 

como solvente, rendimento da extracção com a biomassa húmida foi ligeiramente menor do que o obtido com a 

biomassa seca. Enquanto que, com uma mistura hexano/isopropanol como solvente, o rendimento da extracção foi 

superior quando se utilizou biomassa húmida.  

Muitas vezes, esta etapa também é utilizada para prolongar o prazo de armazenagem da biomassa, 

especialmente quando esta é o produto final e vai ser comercializada ou armazenada (Grima, et al., 2003). Os 

métodos de secagem que têm sido empregues com as microalgas, incluem a liofilização, secagem em estufa, 

microondas (Lee, et al., 2012), secagem directa ao sol, secagem por pulverização e secagem em tambor (Grima, et 

al., 2003). Os três primeiros métodos indicados, são mais utilizados à escala laboratorial, sendo que a liofilização 

destaca-se dos outros pela sua eficácia e fácil operação (Halim, et al., 2012). Além disso, a liofilização tem a 

vantagem de promover a porosidade das paredes celulares, devido à formação de cristais de gelo dentro das 

células, melhorando assim a extracção de produtos intracelulares, como os lípidos (Lee, et al., 2012). No entanto, 

este é um processo caro, que, para além de consumir uma elevada quantidade de energia, demora dias a ser 

completado (Lee, et al., 2012). 

Depois de seca, a biomassa apresenta-se em forma de pó, podendo-se reduzir ainda mais o tamanho das 

partículas pelo processo de moagem (Halim, et al., 2012). 
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 Lípidos de Microalgas 2.2.6.
 

A maioria da biomassa algácea é uma fonte rica de ácidos gordos poli-insaturados (PUFA), como os ómega 3 

ou ómega 6, aminoácidos essenciais, como valina ou leucina, entre outros. Em quase todas as espécies de 

microalgas, o óleo acumulado está na forma de triglicéridos, com um perfil lipídico rico em ácido esteárico (C16) e 

ácido palmitoleico (C18) (Meng, et al., 2009). 

Os lípidos podem ser definidos como qualquer biomolécula solúvel em solvente orgânico, e podem ser 

classificados em lípidos neutros, ou apolares, que inclui os acilgliceróis e os ácidos gordos livres, ou em lípidos 

polares, de onde fazem parte os fosfolípidos e os glicolípidos. As microalgas utilizam os lípidos neutros para 

armazenamento de energia, e os lípidos polares para constituição das membranas celulares (Halim, et al., 2012). 

Como referido anteriormente, para a produção de biodiesel é necessário partir de triglicéridos (TAG), que são 

acilgliceróis, e, portanto, encontram-se armazenados dentro da célula, como pode ser observado na Figura 2.11. 

Para que estes microrganismos oleaginosos acumulem uma maior quantidade de lípidos, necessitam de ser 

cultivados num meio de cultura com excesso de carbono e limitação de um nutriente, geralmente o nitrogénio. 

Assim, enquanto as células crescem, rapidamente esgotam a fonte de nitrogénio, continuando a assimilar o 

carbono, que é logo encaminhado para a síntese de lípidos, e armazenado sob a forma de triglicéridos (Ratledge, 

2004). 

 

 

Figura 2.11 - Resumo esquemático da biossíntese de triglicéridos (TAG), nas microalgas. Fonte: Scott, et al. (2010). 

 

Na Figura 2.11, observa-se que o precursor dos ácidos gordos é sintetizado no cloroplasto, usando carbono 

proveniente da fixação durante a fotossíntese ou de uma fonte exterior de carbono orgânico. Os ácidos gordos livres 

são então transferidos do cloroplasto para o retículo endoplasmático, onde são convertidos em triglicéridos (TAGs) e 

excretados para o citosol em pequenos corpos de óleo. No esquema, (i) corresponde à acção da acetil-CoA 

carboxilase (ACCase) e ácido gordo sintase (FAS), (ii) a tioesterases e acil-CoA sintases de ácidos gordos, (iii) a 

enzimas de biossíntese de TAGs, (iv) a formação de corpos de óleo e (v) a ADP-glucose pirofosforilase e amido 

sintase (Scott, et al., 2010). 
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A composição dos lípidos extraídos de uma determinada espécie de microalga, é afectada tanto pelo seu ciclo 

de vida como pelas condições de cultivo a que é sujeita, como temperatura, composição do meio de cultura, caudal 

de aeração, etc. (Halim, et al., 2012) Além disso, a biomassa de uma determinada espécie que é recolhida na fase 

estacionária, apresenta um menor conteúdo em lípidos polares do que a biomassa da mesma espécie obtida 

durante a fase exponencial de crescimento (Dunstan, et al., 1993). Na Tabela 2.5, é possível observar o conteúdo 

lipídico de algumas espécies de microalgas, bem como a diferença na sua produtividade em termos de óleo. 

A aplicação da engenharia metabólica na produção de biodiesel a partir de microalgas, pode trazer muitos 

benefícios. Através da manipulação de genes, é possível promover o aumento da produção de triglicéridos dentro 

da célula e desenvolver vias de síntese com maior eficiência (Scott, et al., 2010). Para mais detalhes sobre o 

assunto, consultar artigos como Lü, et al. (2011), Zeng, et al. (2011) ou Courchesne, et al. (2009). 

 

Tabela 2.5 – Conteúdo lipídico e produtividade em lípidos de algumas espécies de microalgas. Adaptado de Malcata (2011). 

Microalga Conteúdo lipídico (%/base seca) Produtividade lipídica (mg.L-1.d-1) 

Botryococcus sp. 25 - 75 - 

Chlorella vulgaris. 5 - 58 11,2 – 40 

. Dunaliella sp. 17,5 - 67 33,5 

Ellipsoidion sp. 27,4 47,3 

Isochrysis sp. 7,1 - 33 37,8 

Nannochloropsis sp. 12 - 53 60,9 – 78,5 

Pavlova salina 30,9 49,4 

Scenedesmus sp. 19,6 – 21,1 40,8 – 53,9 

 

 

 

 Extracção de óleo 2.2.7.
 

Um dos maiores obstáculos na produção de biodiesel a partir das microalgas, é a capacidade de conseguir 

extrair o seu óleo com sucesso e de forma eficaz (Mercer & Armenta, 2011). Os métodos de extracção devem ter 

um alto nível de especificidade para lípidos, nomeadamente para triglicéridos, de maneira a minimizar a extracção 

de contaminantes bem como os passos de purificação. Além disso, devem ser de baixo custo e eficientes, em 

termos de tempo e energia (Halim, et al., 2012).  

A extracção de lípidos é feita através de métodos físicos e de métodos químicos, ou pela combinação dos dois 

(Pragya, et al., 2013). Ao longo dos últimos anos, diversos métodos de extracção de óleo foram desenvolvidos, cada 

um com as suas vantagens e desvantagens. Nesta secção, é feita uma breve descrição de alguns desses métodos.  
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 Pré-Tratamento: Disrupção Celular 2.2.7.1.
 

Uma vez que a maioria das microalgas está protegida por uma parede celular, por vezes é necessário aplicar 

técnicas de disrupção celular antes da extracção química, para facilitar o acesso dos solventes aos lípidos. Das 

técnicas mais utilizadas encontram-se a prensagem mecânica, homogeneização a alta pressão, moinho de bolas, 

microondas, ultrassons e choque osmótico (Boer & Moheimani, 2012).  

A prensagem mecânica é utilizada industrialmente para extrair óleo de sementes de plantas oleaginosas, não 

sendo adequado para as microalgas, devido ao seu reduzido tamanho (Boer & Moheimani, 2012). A 

homogeneização a alta pressão, consiste na desintegração celular causada pela passagem do concentrado de 

biomassa através de um orifício estreito de uma válvula, a uma elevada pressão, e pela seguinte queda de pressão 

a que é sujeito, quando passa para uma câmara de baixa pressão (Halim, et al., 2012). O moinho de bolas causa a 

disrupção celular através do impacto das esferas de moagem contra as células. O diâmetro óptimo das esferas para 

romper as células de microalgas é de 0,5 mm. Após o tratamento, as esferas são separadas da biomassa por 

gravidade (Lee, et al., 2012). A sonicação, consiste na aplicação de ultrassons a microalgas em água, utilizando o 

processo de cavitação para romper a parede celular (Boer & Moheimani, 2012). Quando se faz incidir microondas 

sobre a biomassa algácea, a uma frequência de cerca de 2,5 GHz, é gerado calor no interior das células, devido ás 

forças de fricção dos movimentos intra e intermoleculares, que faz com que o vapor de água gerado rompa as 

células de dentro para fora (Lee, et al., 2012). O choque osmótico é causado por uma descida abrupta da pressão 

osmótica, que provoca o colapso das células, libertando os seus componentes (Mercer & Armenta, 2011) (Boer & 

Moheimani, 2012). Geralmente, o choque osmótico é provocado, colocando algas de água doce numa solução 

muito salina, ou algas de água salgada numa solução de água doce (Dhamwichukorn, 2011) (Boer & Moheimani, 

2012). Para informações mais detalhadas sobre as técnicas referidas, consultar as referências indicadas. 

Lee, et al. (2010) testaram a influência de cinco métodos de disrupção celular, nomeadamente sonicação, 

choque osmótico com NaCl, microondas, autoclavagem a 125 ºC e moinho de bolas, na extracção de óleo de três 

espécies diferentes de microalgas com uma mistura de solvente clorofórmio:metanol (1:1). Determinaram que, a 

maior quantidade de óleo extraído foi obtida quando se sujeitou a biomassa ao pré-tratamento com microondas. O 

moinho de bolas também se mostrou uma técnica eficaz, ao contrário das outras três.  

A aplicação de um campo eléctrico pulsado (PEF do inglês Pulsed Electronic Field) é outro potencial método 

de extracção, onde as células são expostas a pulsos de campos eléctricos, em pequenos intervalos de tempo 

(Mercer & Armenta, 2011). Os pulsos eléctricos promovem a permeabilização das paredes celulares, facilitando a 

transferência de massa através das membranas. Desta forma, esta promete ser uma boa técnica a ser aplicada 

antes das extracções com solventes, facilitando a extracção lipídica (Boer & Moheimani, 2012). 

O tratamento enzimático é também uma opção viável. As enzimas são utilizadas para romper as paredes 

celulares das microalgas e libertar os seus componentes para o exterior (Mercer & Armenta, 2011). Além disso, este 

método permite a disrupção celular sem danificar o produto de interesse, que neste caso é o óleo (Mercer & 

Armenta, 2011). Para poder usar este método eficazmente, ou seja, obter uma enzima eficaz, é necessário 

conhecer bem a constituição da parede celular do microrganismo de interesse, e isso pode ser um desafio (Mercer 

& Armenta, 2011). 
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De acordo com Boer & Moheimani (2012), as técnicas de disrupção celular podem aumentar, 

consideravelmente, a quantidade de lípidos extraídos com solventes orgânicos, e devem ser adaptadas ao tipo de 

microalgas utilizadas. 

 

  

 Extracção com Solventes Orgânicos 2.2.7.2.

 Mecanismos de Acção dos Solventes 2.2.7.2.1.

 

Alguns solventes orgânicos, como o benzeno, ciclohexano, hexano, acetona e clorofórmio, demonstram ter a 

capacidade de degradar a parede celular das microalgas e de extrair o óleo, uma vez que este apresenta uma 

elevada solubilidade neste tipo de solventes (Mercer & Armenta, 2011). 

A extracção de lípidos de microalgas com solventes orgânicos, assenta no princípio de que “igual dissolve 

igual”, isto é, os lípidos polares irão dissolver-se em solventes com semelhante polaridade, enquanto que os lípidos 

não polares dissolvem-se melhor em solventes também eles não polares (Cooney, et al., 2009). A Figura 2.12, 

representa o mecanismo proposto para a extracção com solventes orgânicos. 

 

 

Figura 2.12 – Diagrama esquemático do mecanismo de extracção com solventes orgânicos proposto. Fonte: Halim, et al. (2012). 

 

Segundo o mecanismo proposto, quando uma célula de microalga é exposta a um solvente orgânico não polar 

(esquema superior do diagrama), este penetra através da membrana celular até ao citoplasma (1) e interage com os 

lípidos neutros por meio de forças de van der Waals (2), formando um complexo orgânico solvente-lípidos (3). 

Devido ao gradiente de concentrações existente, este complexo difunde-se através da membrana celular (4) e do 

filme estático de solvente orgânico (5), até ao exterior da célula. Assim, os lípidos neutros são extraídos para o 

exterior da célula e permanecem dissolvidos no solvente orgânico não polar (Halim, et al., 2012). 

Alguns lípidos neutros formam complexos com lípidos polares no citoplasma, e esses complexos encontram-

se ligados a proteínas da membrana celular, através de ligações de hidrogénio. Solventes com carácter polar, como 

o metanol ou isopropanol, são capazes de quebrar as ligações do complexo com as proteínas, através da formação 

de ligações de hidrogénio com os lípidos polares do complexo (Medina, et al., 1998) (Halim, et al., 2012). Desta 

forma, utiliza-se uma mistura de solventes orgânicos polares e apolares para extrair esses lípidos. Na parte inferior 

da Figura 2.12, observa-se o mecanismo proposto, segundo o qual, após atravessar a membrana celular até ao 
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citoplasma (1), a mistura de solventes interage com o complexo lipídico (2). O solvente orgânico não polar forma 

ligações van der Waals com os lípidos neutros do complexo, enquanto que o solvente orgânico polar forma ligações 

de hidrogénio com os lípidos polares, havendo quebra das ligações lípido-proteína. É então formado um complexo 

solvente-lípido (3), que se difunde através da membrana celular (4) e do filme de solvente orgânico (5), até ao 

exterior da célula. Este mecanismo permite extrair os lípidos neutros que se encontram no citoplasma, no entanto, 

acaba por extrair também lípidos polares (Halim, et al., 2012). 

 

 

 Método de Bligh and Dyer 2.2.7.2.2.

 
O método de Bligh&Dyer, é um método de referência para a extracção de lípidos de microalgas. Neste 

método, é utilizada uma combinação de clorofórmio, metanol e água, para extrair o óleo da biomassa algácea 

húmida ou seca (Mercer & Armenta, 2011). Após a adição destes componentes à biomassa, a mistura é sujeita a 

centrifugação, após a qual se observam duas fases. Uma contendo os lípidos dissolvidos no clorofórmio e a outra 

com o metanol dissolvido na água. De seguida, os lípidos são separados do clorofórmio e o metanol da água, por 

destilação fraccionada (Pragya, et al., 2013). 

Este método é muito utilizado para comparação em estudos realizados com outros solventes. A desvantagem 

está na sua utilização à larga escala, uma vez que origina uma elevada quantidade de desperdício de solvente 

orgânico, levantando preocupações a nível de segurança e custos acrescidos com o seu tratamento (Mercer & 

Armenta, 2011). De acordo com Cooney, et al. (2009), a utilização de álcoois puros tem uma performance similar, 

por vezes até melhor, do que o uso de misturas de álcool/hexano, na extracção de lípidos, mas nunca com 

rendimentos superiores a 90% dos do método de Bligh&Dyer. 

 

 

 Extracção Soxhlet 2.2.7.2.3.

 

Este procedimento envolve a lavagem da biomassa seca a quente com um solvente adequado que tem uma 

elevada solubilidade e selectividade pelo soluto, neste caso os lípidos. O extractor de Soxhlet consiste num 

reservatório de vidro que fica entre um balão na parte inferior e um condensador no topo. Dentro do reservatório é 

colocada a biomassa seca, envolvida em papel de filtro na forma de cartucho. No balão é colocado o solvente, por 

exemplo n-hexano, e no condensador há fluxo de água. Quando o balão é aquecido com uma manta eléctrica, o 

solvente entra em ebulição e o respectivo vapor condensa e goteja sobre o cartucho, solubilizando os lípidos a 

serem extraídos. O solvente permanece continuamente em refluxo, e quando o reservatório está cheio, transborda 

levando o solvente e o extracto para o balão. Por fim, o solvente é vaporizado num evaporador rotativo a vácuo para 

recuperar os lípidos (Ranjan, et al., 2010).  

Este tipo de extracção tem a desvantagem de dar origem a um grande volume de solventes contaminados e 

perigosos, e de emitir vapores tóxicos (Sahena, et al., 2009).  
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 Extracção com fluidos supercríticos 2.2.7.3.
 

Nos últimos anos, a utilização de fluidos supercríticos tem ganho grande aceitação para a extracção de 

produtos das microalgas (Mercer & Armenta, 2011). O fluido supercrítico mais utilizado é o CO2, devido ao facto de 

ser não tóxico, de ser um gás à temperatura ambiente e, sobretudo, devido às suas baixas temperatura crítica de 

31.1 ºC e pressão crítica de 72.9 atm. Estas propriedades traduzem-se num baixo consumo de energia, fácil 

recuperação de solvente e não contaminação do extracto (Boer & Moheimani, 2012). Neste método, o fluido é 

comprimido e aquecido até estar na sua forma supercrítica, e, nessa altura, passa no vaso que contém a biomassa. 

Os lípidos são então absorvidos pelo fluido e levados para um vaso de recolha, onde ocorre a separação por 

descompressão (Halim, et al., 2012). Este método é realizado, normalmente, em modo descontínuo, mas também 

pode ser operado continuamente (Cooney, et al., 2009). 

O dióxido de carbono supercrítico é um solvente apolar, e como tal, não é capaz de solubilizar compostos 

polares, o que por vezes prejudica o resultado da extracção. Assim, é comum adicionar-se um co-solvente, 

normalmente etanol, que modifica a polaridade do fluido bem como a sua viscosidade (Mercer & Armenta, 2011). A 

adição deste co-solvente aumenta a eficácia da extracção (Mercer & Armenta, 2011), mas, em contrapartida, 

aumenta o custo de operação, diminui a selectividade e, por vezes, resulta na co-extracção de compostos celulares 

indesejáveis (Halim, et al., 2012).  

 

 

 Outros Métodos de Extracção 2.2.7.4.
 

A utilização de líquidos iónicos para extrair lípidos é uma alternativa aos solventes orgânicos, devido ao facto 

de serem de natureza não volátil e termicamente estáveis (Pragya, et al., 2013). Os líquidos iónicos são sais que 

consistem em complexos de catiões orgânicos assimétricos, de elevado peso molecular, ligados a aniões 

inorgânicos ou orgânicos, de baixo peso molecular (Pragya, et al., 2013). O facto de se ter um par com catião e 

anião, permite que um deles determine as propriedades físicas do líquido, como a polaridade especifica do solvente, 

a hidrofobicidade, a condutividade e a capacidade de solubilização (Cooney, et al., 2009). Além disso, os líquidos 

iónicos, possuem uma pressão de vapor reduzida e baixa toxicidade (Pragya, et al., 2013).   

 

 

 

2.3. Transesterificação In Situ ou Directa 
 

Todos os processos anteriormente descritos no item 2.1.5, são válidos para a produção de biodiesel a partir 

de óleo de microalgas. Como foi visto anteriormente, existe alguma dificuldade em extrair todo o conteúdo lipídico 

das microalgas de forma eficaz. Assim, novos métodos têm sido desenvolvidos para, simultaneamente, extrair e 

converter o óleo em biodiesel (Boer & Moheimani, 2012).  

A produção de biodiesel num só passo in situ, elimina passos complexos, como a extracção prévia de óleo 

(Tsigie, et al., 2012). Neste processo, a extracção e a reacção de transesterificação do óleo de microalgas ocorrem 

em simultâneo, dentro do reactor (Pragya, et al., 2013). O metanol que é adicionado tem uma dupla função, a de 

extractor e de reagente (Pragya, et al., 2013).  
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A transesterificação in situ pode ser aplicada à biomassa seca ou húmida. Quando utilizada com a biomassa 

seca, é garantido que se irá obter um elevado rendimento em biodiesel. No entanto, este processo tem um 

acréscimo no consumo de energia, utilizada na secagem (Boer & Moheimani, 2012). Por outro lado, quando este 

processo é aplicado à biomassa húmida, pode ocorrer uma reacção secundária de saponificação (Pragya, et al., 

2013), e nesse caso, há a necessidade de realizar um passo adicional para remover os sabões. 

Johnson & Wen (2009), realizaram um estudo para determinar o potencial da microalga Schizochytrium 

limacinum para a produção de biodiesel, através de dois métodos diferentes. A biomassa algácea seca, foi 

submetida a um método de duas etapas, onde houve extracção de óleo seguida de transesterificação, e a um 

método de um só passo, que consistiu na transesterificação directa da biomassa usando clorofórmio, hexano ou éter 

de petróleo como solventes. Os autores verificaram que o melhor método, pelo qual se obteve um maior rendimento 

em biodiesel, foi a transesterificação in situ. Concluíram ainda que, a utilização do método de um só passo com 

biomassa húmida, levava à obtenção de um rendimento bastante menor do que com a biomassa seca. 

Wahlen, Willis, & Seefeldt (2011), averiguaram como é que a água presente na biomassa algácea poderia 

afectar o rendimento em ésteres metílicos derivados de ácidos gordos (biodiesel) usando o processo de 

transesterificação directa. Determinaram que, quanto maior era o conteúdo em água da biomassa, menor o 

rendimento em biodiesel obtido. No entanto, constataram que ao adicionar metanol em excesso, o rendimento era 

maior, sendo superior ao obtido pelo processo tradicional de duas etapas. Aumentar o volume de metanol na 

transesterificação directa, pode reduzir os custos associados à secagem da biomassa, no entanto não há certezas 

de que assim o seja. 

 

 

2.4. Purificação do Biodiesel 
 

Após a transesterificação, é feita a separação entre o biodiesel e o produto secundário, glicerol. A densidade 

do biodiesel é de cerca de 880 kg.m-3 e a do glicerol de 1050 kg.m-3 (Atadashi, et al., 2011). Dado que existe uma 

diferença de densidades significativa entre estes dois compostos, a separação pode ser realizada de um modo 

simples, recorrendo a técnicas como decantação ou centrifugação (Atadashi, et al., 2011). 

O biodiesel obtido após separação do glicerol, ainda contém diversas impurezas como gliceróis livres, sabões, 

metanol, ácidos gordos livres, catalisador, água e glicéridos (Berrios & Skelton, 2008). Os métodos mais utilizados 

para purificação do biodiesel são a lavagem a seco e a lavagem com água, sendo este último o mais empregue a 

nível industrial (Berrios & Skelton, 2008). A lavagem com água tem a desvantagem de aumentar o custo e o tempo 

de produção, uma vez que se está a adicionar água adicional ao processo. Além disso, pode ocorrer perda de 

produto por retenção deste na água. A nível ambiental este é também um processo prejudicial, uma vez que gera 

um efluente líquido altamente poluente (Berrios & Skelton, 2008). A lavagem a seco, utiliza uma resina de permuta 

iónica ou pó de silicato de magnésio, para remover as impurezas (Berrios & Skelton, 2008). 

Outros processos têm sido utilizados com sucesso. Absorventes sólidos, como o magnesol ou carvão 

activado, têm a capacidade de absorver espécies hidrofílicas como o glicerol, e mono e diglicéridos (Atadashi, et al., 

2011). Equipamentos de membranas, constituídos por membranas microporosas de material inorgânico, são 

actualmente utilizados para separar e purificar combustíveis fósseis, e acredita-se que possam ser igualmente 

eficazes na purificação de biocombustíveis (Atadashi, et al., 2011).  
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2.5. A Microalga no Contexto de Biorrefinaria 
 

Uma biorrefinaria, utiliza todos os componentes da biomassa para produzir produtos de valor, e, desta forma, 

o custo geral de produção de qualquer um desses produtos, é reduzido (Chisti, 2007). 

A biomassa derivada de microalgas representa uma fonte de energia promissora, dado que pode fornecer 

uma variedade de produtos com alto valor de mercado (González-Delgado, et al., 2013). As microalgas têm a 

capacidade de produzir compostos como vitaminas, ácidos gordos poli-insaturados, carotenóides e biocombustíveis, 

que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, alimentar e energética (Li, et al., 2008). Na Figura 2.13, 

apresenta-se um diagrama esquemático dos produtos possíveis de se obter de uma biorrefinaria baseada na 

biomassa de microalgas.  

 

 

Em termos energéticos, é possível aplicar duas tecnologias de conversão à biomassa de microalgas, 

conversão termoquímica e conversão bioquímica (Brennan & Owende, 2010).  

A conversão química, consiste na decomposição térmica dos componentes orgânicos presentes na biomassa 

para obtenção de produtos combustíveis. Processos como a gaseificação e a liquefacção termoquímica, originam 

gás de síntese e bio-óleo, respectivamente. A pirólise é um processo que tem como produtos carvão, bio-óleo e gás 

de síntese. A combustão directa da biomassa pode ser utilizada para gerar electricidade (Brennan & Owende, 

2010). 

Figura 2.13 - Conceito de biorrefinaria a partir de biomassa de microalgas. Adaptado de Koutinas, et al. (2014) e Foley, et 
al. (2011). 
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Através da conversão bioquímica da biomassa algácea, é possível produzir metano e hidrogénio, pelo 

processo de digestão anaeróbia. O hidrogénio também pode ser produzido pela própria célula, quando esta é 

submetida a condições anaeróbias, após um cultivo fotossintético normal (Brennan & Owende, 2010). As microalgas 

contêm carbohidratos e proteínas que podem ser usados como fonte de carbono para o processo de fermentação, 

obtendo-se assim bioetanol (Harun, et al., 2010). 

Além das aplicações supracitadas, as microalgas têm o potencial para serem utilizadas num contexto 

ambiental, no tratamento de efluentes industrias, especificamente, na remoção de excesso de nutrientes 

orgânicos/inorgânicos e metais pesados (Harun, et al., 2010). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Microrganismo e Meio de Cultura 

 Microrganismo 3.1.1.
 

Neste trabalho, foram utilizou-se como microrganismo duas estirpes de microalgas, Monoraphidium sp. 

MORF-01 e Scenedesmus sp. SCIB-01, gentilmente cedidas pelo Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de 

Cianobactérias (LETC) do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ. Estas microalgas foram recolhidas na 

Lagoa de Ibirité (20º 01’ 19’’S 44º 03’ 32’’O), Minas Gerais, Brasil, tendo sido isoladas pelo LETC em 2011, 

classificadas pelo Departamento de Botânica do Museu Nacional/UFRJ e preservadas na colecção de culturas de 

microalgas do LETC. 

Na Figura 3.1, apresenta-se o aspecto microscópico destas duas microalgas. 

 

 

 

 Meio de Cultura 3.1.2.
 

O meio de cultura utilizado para o cultivo das microalgas foi o ASM-1 (Gorham, 1964), que é composto por 

(mg.L-1): NaNO3, 170; MgSO4.7H2O / MgSO4 Anidro, 49,0/24,0; MgCl2.6H2O / MgCl2 Anidro, 41,0/19,18; CaCl2.2H2O, 

29,0; KH2PO4, 17,4; Na2HPO4.12H2O, 35,6; FeCl3, 0,65; H3BO3, 2,48; MnCl2.4H2O, 1,39; ZnCl2, 0,335; CoCl2.6H2O, 

0,019; CuCl, 0,0014; Na2EDTA.2H2O, 8,24. O pH inicial do meio foi ajustado para 8,0. 

 

 Preservação do Microrganismo 3.1.3.
 

A partir das cepas originais, foram retirados 5 mL de cultura, aos quais se juntaram 195 mL de meio ASM-1, 

num erlenmeyer de 250 mL. Estes sistemas permaneceram numa estante de cultivo durante 4 dias, com uma 

aeração de 1,0 L de ar.min-1, fotoperíodo de 12 horas, a uma temperatura de 23 ºC e sob uma intensidade luminosa 

de 400 µmoles de fotões.m-2.s-1. Após este tempo de propagação, as culturas foram transferidas para tubos de vidro 

estéreis de 15 mL e preservadas numa incubadora B.O.D. 411D da Nova Ética, de modo a preservar os inóculos. A 

preservação ocorreu a uma temperatura de 23 ºC, com um fotoperíodo de 12 horas, sob intensidade luminosa de 80 

Figura 3.1 - Aspecto microscópico de (a) Monoraphidium sp. e (b) Scenedesmus sp. após 4 dias de cultivo em meio ASM-1, sob 

400 µmoles.m-2.s-1, 1,0 L.min-1 e 23 ºC, com um aumento de 400x em microscópio óptico da Olympus, modelo SC30. 
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µmoles.m-2.s.1 e com agitação manual três vezes por semana, promovendo assim a ressuspensão das células e 

evitando a sua decantação prolongada. 

Cada estante de cultivo, contém seis válvulas que permitem injectar na cultura ar comprimido ou dióxido de 

carbono, até um caudal máximo de 15 L.min-1. A radiação luminosa fotossinteticamente activa é medida 

periodicamente através de um irradiómetro de leitura directa Li-250A da marca LI-COR, acoplado a um sensor 

quantum subaquático esférico US-SQS-L da marca WALZ, colocado no interior do sistema de cultivo contendo água 

Milli-Q. Cada estante possui marcações que indicam onde os erlenmeyeres devem se posicionar, de forma a 

garantir que todos os cultivos estão sob a mesma intensidade luminosa de 400 µmoles de fotões.m-2.s.1. 

A sala de cultivo é climatizada através de um aparelho de ar condicionado da Springer maxiflex, com 

capacidade térmica de 12000 BTU.h-2, que mantém a temperatura a 23 ºC com variações até 2 ºC. 

 

 

 

3.2.  Aumento de Escala dos Cultivos de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp.  

 Estratégia Geral 3.2.1.
 

A transferência consecutiva das culturas algáceas de sistemas de cultivo menores para sistemas maiores, com 

adição de meio de cultura, permitiu fazer o escalonamento do cultivo das microalgas em estudo. Desta forma, após 

os 4 dias de cultivo do sistema de activação, conduzido em erlenmeyer com capacidade de 250 mL, 200 mL desta 

cultura foram transferidos para um erlenmeyer com capacidade de 1 L, contendo 800 mL de meio ASM-1. A este 

sistema denominou-se pré-inóculo. Após 11 dias de cultivo sob as mesmas condições anteriormente descritas para 

o sistema de activação, efectuou-se uma nova transferência, a do pré-inóculo para um garrafão de 20 L, contendo 

18 L de meio ASM-1. Na Figura 3.2, apresenta-se um esquema simplificado do processo de aumento de escala do 

cultivo de Monoraphidium sp e de Scenedesmus sp. 

 

 

 

 

As transferências foram todas efectuadas em ambiente estéril, numa câmara de fluxo BIO SEG12 do Grupo 

VECO. Os materiais utilizados foram previamente esterilizados em autoclave vertical da Phoenix, a 121 ºC e 1 atm. 

De seguida, apresenta-se a descrição de todos os materiais usados na construção dos sistemas de cultivo utilizados 

neste estudo. 

 

 

 

Figura 3.2 – Esquema simplificado do processo de aumento de escala dos cultivos de Monoraphidium sp e Scenedesmus sp. 
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 Cultivo de Activação 3.2.2.
 

A montagem do sistema de cultivo de activação consistiu num frasco tipo Erlenmeyer de 250 mL acoplado a 

um aerómetro composto por uma rolha confeccionada com gaze e algodão hidrofóbico, utilizada para fechar o 

sistema, contendo um tubo de vidro a atravessá-la. Este tubo de vidro, estende-se até ao fundo do frasco, e é 

através deste que o ar é injectado na parte mais central do erlenmeyer e se difunde por toda a cultura através do 

borbulhamento, garantindo que todas as células têm acesso às mesmas condições físico-químicas. Na extremidade 

superior do tubo, inseriu-se um filtro com 0,20 µm de porosidade e 25 mm de diâmetro, da CRHOMAFIL, ligado à 

rede de aeração através de um tubo de silicone, promovendo assim a esterilização do ar injectado. Na Figura 3.3 é 

possível observar o sistema descrito. 

 

 

Figura 3.3 – Imagem e esquema de montagem do sistema de cultivo de activação utilizado, com capacidade de 250 mL, onde d 
é o diâmetro da base e h a altura do erlenmeyer. 

 

 

 Pré – Inóculo 3.2.3.
 

O sistema de pré – inóculo é semelhante ao descrito para o cultivo de activação, excepto que aqui utilizou-se 

um erlenmeyer de 1 L acoplado a um aerómetro composto por uma rolha de silicone, utilizada para fechar o 

sistema, contendo dois tubos a atravessá-la. Um dos tubos, de vidro, permite que o ar seja injectado na cultura, 

como descrito anteriormente. O outro tubo, de silicone, prolonga-se apenas à parte superior do erlenmeyer e tem 

como função permitir o escape de ar, sem o qual, com a aeração ligada, a pressão interna aumentaria até a rolha se 

soltar, contaminando a cultura. Na extremidade superior dos dois tubos inseriu-se um filtro com 0,20 µm de 

porosidade e 25 mm de diâmetro, da CRHOMAFIL. É de referir que no sistema de aeração do cultivo de activação 

não se usou um tubo de escape, devido ao facto de a rolha usada, constituída de gaze e algodão, permitir a saída 

fluente de ar, mantendo assim um equilíbrio entre a pressão do interior da cultura e do meio exterior. Por outro lado, 

a rolha de gaze contribui para que haja uma maior evaporação de água, o que pouco acontece quando se utiliza a 

rolha de silicone. Após 11 dias de cultivo efectuou-se a transferência para os garrafões.  
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 Cultivo em Garrafão 3.2.4.
 

O cultivo em garrafão foi realizado num sistema constituído por um garrafão de policarbonato transparente de 

20 L, acoplado a uma rolha de silicone com sistema de aeração igual ao descrito anteriormente para o pré-inóculo 

(Figura 3.4). O experimento foi conduzido a uma temperatura de 23 ºC, com um caudal de aeração de 8 L.min-1 e 

sob 400 µmoles.m-2.s-1, na estante de cultivo. 

Durante os 21 dias de cultivo, retirou-se uma amostra a cada 24 h, repondo de cada vez a água evaporada 

com água Milli-Q, para determinação da biomassa seca e densidade celular, utilizadas na construção do perfil 

cinético. No fim do cultivo, procedeu-se à concentração da biomassa de Monoraphidium sp ou Scenedesmus sp., 

numa centrífuga da Excelsa® II, Mod. 206 BL, da FANEM®. Essa biomassa foi utilizada para determinação do teor 

lipídico, e para a realização dos experimentos de extracção de óleo, que serão posteriormente descritos. 

 

Figura 3.5 – Imagem e esquema de montagem do sistema de cultivo em garrafão utilizado, com capacidade de 20 L, onde d é o 
diâmetro da base e h a altura do garrafão. 

 
 
 

Figura 3.4 – Esquema de montagem do sistema de pré-inóculo utilizado, com capacidade de 1 L, onde d é o diâmetro da base 
e h a altura do erlenmeyer. 
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3.3.  Concentração da Biomassa 
 

Após os cultivos no sistema de garrafão, procedeu-se à recolha da biomassa recorrendo ao processo de 

sedimentação. Assim, após desligar o sistema de aeração, os sistemas permaneceram na estante de cultivo, numa 

sala climatizada, durante 24h. Após esse tempo, retirou-se o excesso de água, com o auxílio de uma pipeta 

automática, e a biomassa húmida foi concentrada por centrifugação. Depois de concentrada, a biomassa foi 

guardada a 4ºC até ser utilizada.  

 

 

3.4. Liofilização 
 
Para efectuar os ensaios de extracção de óleo, procedeu-se à secagem da biomassa pelo processo de 

liofilização. As amostras de biomassa húmida foram colocadas em tubos falcon e congeladas. Depois, foram 

colocadas no liofilizador Free Zone 4.5, da LABCONCO, e submetidas ao processo, sob vácuo e temperatura de -43 

ºC, durante 48h. 

 

 

3.5. Produção de Scenedesmus sp. e Monoraphidium sp. em Fotobiorreactores 

 Condições de Cultivo 3.5.1.

 

Realizou-se a produção das microalgas Scenedesmus sp. e Monoraphidium sp. em fotobiorreactores de escala 

piloto, em modo descontínuo (batelada simples), para a obtenção de biomassa a ser utilizada na produção de 

biodiesel. Para efectuar cada batelada simples numa série de fotobiorreactores, procedeu-se à inoculação de quatro 

cultivos de garrafão, com 8 dias de crescimento e 4,5±0,5 x 106 células.mL-1. De seguida, fez-se uma diluição 1:15 

do inóculo, ou seja, adicionaram-se 72 L de inóculo a 1008 L de água corrente tratada e 20 L de meio ASM-1, com 

nutrientes concentrados, para o volume final de 1100 L. O tempo 0 h de cultivo foi marcado após 1 h do início da 

recirculação das células ao longo da série, para que a primeira amostra recolhida representasse um cultivo 

homogéneo. O controlo do processo efectuou-se de forma automática, a uma temperatura máxima de 30 ºC, pH 8,0 

mediante a injecção de CO2, aeração de 1 L.min-1 em cada reactor e sob radiação solar. 

Determinou-se diariamente a densidade celular e a biomassa seca, para a construção do perfil cinético das 

bateladas simples. No fim do cultivo, a biomassa foi direccionada para a etapa de concentração, por microfiltração, 

com uma membrana com porosidade de 0,4 µm, e liofilização, e para as análises de teor de lípidos totais e 

produção de biodiesel. 

 

 Infraestrutura dos Fotobiorreactores 3.5.2.
 

Para este estudo, utilizaram-se os fotobiorreactores que se encontram instalados na unidade piloto do Centro 

de Biocombustíveis, Petróleo e Derivados da Escola de Química da UFRJ (NBPD/EQ/UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil. 

Esta unidade contém 30 fotobiorreactores verticais, de 106 L cada, do tipo janela, distribuídos em três séries de dez, 

dispostas em paralelo, como se pode ver na Figura 3.6. Cada série de fotobiorreactores tem capacidade de 1100 L 

de cultivo, com um volume total de 3,3 m3. 
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Figura 3.6 – Fotobiorreactores verticais do tipo janela da unidade piloto do NBPD/EQ/UFRJ. 

 

Cada série de fotobiorreactores apresenta as seguintes características: 

 

 Estrutura em policarbonato (5 mm de espessura) com 1,2 m de largura, 0,8 m de altura e 11 cm de espessura, 

contendo aletas internas, tampa superior, duas saídas inferiores e engate para mangueiras de PVC; 

 Três sistemas de resfriamento, compostos por três geradores de água gelada com controladores de 

temperatura, tubulação com isolamento, três sensores de temperatura e três serpentinas de aço inoxidável 

submersas no primeiro reactor de cada série; 

 Um sistema de injecção de ar em cada fotobiorreactor com tubulação em aço inox, com saídas de ar em 

borbulhas na parte basal do reactor e válvulas de controle de vazão de ar; 

 Um sistema de controle de pH composto por um painel de controle, três sensores de pH e tubulação ligada à 

rede de CO2 através da qual este é injectado no cultivo, através do sistema de injecção de ar, quando o limite 

de pH é ultrapassado; 

 Sistema de recirculação do cultivo com tubulação e bombas. 

 

A recirculação do cultivo ao longo dos dez fotobiorreactores de cada série, ocorre através da sua passagem 

consecutiva de um reactor para outro até chegar ao décimo, de onde é bombeado de volta ao primeiro através da 

tubulação (Figura 3.7). A passagem do cultivo de um reactor para outro ocorre por transbordo através de uma calha, 

localizada entre os reactores na parte superior. A trajectória do cultivo, em cada reactor, é em ziguezague, 

determinada pelo posicionamento das aletas internas (Figura 3.7).  

A água usada para fazer os meios de cultura dos cultivos de microalgas desenvolvidos em fotobiorreactores, foi 

tratada através de um sistema de microfiltração com carvão activado pressurizado, que tem capacidade de cerca de 

900 L.h-1. Este sistema localiza-se ao lado das séries de fotobiorreactores, na unidade piloto. 
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Figura 3.7 – Esquema do sentido da recirculação de cultivo ao longo dos dez biorreactores de uma série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Esquema do primeiro fotobiorreactor de cada série, onde h é a altura, E a espessura e L a largura, e representação 
dp trajecto do cultivo dentro do fotobiorreactor durante a recirculação. 

 

 

 Concentração da biomassa 3.5.3.
 

No final do cultivo, procedeu-se à recuperação da biomassa. Esta foi encaminhada de cada fotobiorreactor 

para um tanque de armazenamento, via tubulação. Este tanque de armazenamento pertence ao sistema de 

microfiltração utilizado para concentrar a biomassa, apresentado na Figura 3.9. Assim, depois de toda a biomassa 

estar no tanque de armazenamento (A), passou pelo sistema de microfiltração (B) contendo uma membrana (C) 

com porosidade de 0,4 µm. Nesta fase, as células retidas foram recolhidas através de uma saída abaixo da 

membrana e a fase aquosa encaminhada para o tanque (D). A biomassa húmida recolhida foi, posteriormente, 

sujeita ao processo de liofilização, para extracção do óleo e produção de biodiesel. 
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Figura 3.9 – Sistema de concentração de biomassa por microfiltração, situado ao lado dos fotobiorreactores, e constituído por 
um tanque de armazenamento de cultura (A), sistema de filtração (B) contendo uma membrana (C), e um tanque de 

armazenamento de água residual (D). 

 

 

3.6. Avaliação do Efeito de Parâmetros Operacionais na Extracção de Óleo, usando um 

Planeamento Central Composto 

 

Pretendeu-se avaliar os efeitos de três variáveis independentes na extracção de lípidos da biomassa de 

Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. Para planear este experimento, recorreu-se ao software STATISTICA 7.0 

(StatSoft. Inc. (2004)), efectuando-se um planeamento central composto com três réplicas do ponto central, tendo 

como variáveis independentes a relação biomassa:etanol, o tempo e a temperatura de reacção, e como variável 

dependente, ou resposta, a percentagem de lípidos extraídos em relação à massa de biomassa algácea seca usada 

no experimento. Assim, numa primeira fase, utilizou-se o software atrás indicado para obter a planilha do 

experimento com valores codificados, que se apresenta na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Matriz com valores codificados do Delineamento Composto Central para as variáveis avaliadas na extracção de 
lípidos de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., em que  (PC) corresponde ao ponto central, (-1) ao valor mínimo, (1) ao valor 

máximo e (0) ao valor central. 

Experimento Biomassa:Solvente Tempo Temperatura 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 (PC) 0 0 0 

10 (PC) 0 0 0 

11 (PC) 0 0 0 
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Realizaram-se 11 ensaios para cada espécie de microalga. De seguida, substituíram-se os valores codificados 

por valores reais (Tabela 3.2), escolhendo uma gama de valores de forma coerente com base em experimentos de 

extracção na literatura usando solventes orgânicos (González-Delgado, et al., 2013) (Halim, et al., 2012) (Nagle & 

Lemke, 1990). 

 

Tabela 3.2 – Níveis do Delineamento Composto Central para as variáveis avaliadas na extracção de lípidos de Monoraphidium 
sp e Scenedesmus sp. 

Variáveis Independentes -1 0 1 

Relação biomassa:etanol (g:mL) 1:4 1:12 1:20 

Tempo (min) 10 50 90 

Temperatura (ºC) 30 60 90 

 

 

Numa segunda fase, procedeu-se à execução do protocolo experimental. Para isso, usou-se biomassa seca 

de Monoraphidium sp. e de Scenedesmus sp., previamente liofilizada e armazenada no frigorífico a uma 

temperatura de 4 ºC. Antes dos ensaios, determinou-se o teor de humidade da biomassa. 

Assim, para cada ensaio, começou-se por pesar 1 g de biomassa seca num frasco de vidro com capacidade 

máxima de 125 mL, com tampa, numa balança de precisão SHIMADZU AUW220D. Depois, colocou-se o frasco 

num banho de óleo (óleo de soja, Liza) aquecido previamente até à temperatura do ensaio, por uma placa de 

aquecimento com agitação IKA® C-MAG HS7. Dentro do frasco, foi colocada uma pequena barra magnética, para 

que a reacção ocorresse de modo uniforme. Adicionou-se então o volume de etanol (Álcool Etílico 96%, p.a., 

Proquímios) indicado para o ensaio, começando a contar o tempo correspondente a partir do momento em que todo 

o solvente estava dentro do frasco, com uma agitação constante na posição 3. De referir que as reacções ocorreram 

com o frasco fechado, para evitar a evaporação do etanol. A temperatura do banho foi medida com o auxílio de um 

termómetro de mercúrio. No fim do tempo de reacção, retirou-se o frasco do banho e transferiu-se o conteúdo para 

um tubo falcon de 60 mL de plástico, e adicionou-se Hexano (Hexano p.a., Proquímios) na proporção de 1:1 (v/v) 

com o etanol. Agitou-se em vórtex IKA® MS 3 basic na rotação máxima de 3000 rotações.min-1, durante 1 min. 

Adicionaram-se 5 mL de água Milli-Q, voltou a agitar-se no vórtex por 1 min e centrifugou-se durante 15 min, a 2000 

rpm. Por fim, foi possível observar 3 camadas distintas no interior do tubo, e com o auxílio de uma pipeta, retirou-se 

a camada superior, correspondente ao hexano com os lípidos extraídos, e colocou-se num balão de fundo redondo, 

previamente pesado. Esta mistura foi então submetida a evaporação num evaporador rotatório RV06 ML da IKA® 

WERKE, com banho térmico HB4 basic da IKA LABORTECHNIK, a uma temperatura de 75 ºC, para evaporação do 

hexano. Depois, o balão contendo os lípidos foi colocado numa estufa, a 60 ºC, para evaporação do restante 

hexano, durante 24h, até que se obteve o peso constante em balança de precisão.  

 

O teor de óleo foi determinado com a seguinte equação. 

 

 

 𝑇𝐿 =
𝑚3 −  𝑚1

𝑚2

× 100 
(3.1) 
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 Onde TL é o teor de óleo (%), 𝑚1 (g) a massa do balão vazio, 𝑚2 (g) a massa da amostra de biomassa 

seca, após desconto da humidade, e 𝑚3 (g) a massa do balão com o material extraído seco. 

Na Figura 3.10, observa-se a montagem do experimento realizado. 

 

 

Figura 3.10 – Montagem do experimento de avaliação do efeito de parâmetros operacionais na extracção de óleo. 

 

No fim de todos os ensaios, para cada espécie de microalga, verificou-se qual era a melhor condição, voltando 

a repeti-la em triplicado para confirmação do resultado obtido. 

 

 

3.7. Produção de Biodiesel por Transesterificação 
 

Após concentração da biomassa cultivada em batelada simples nos fotobiorreatores, realizou-se a 

produção de biodiesel por transesterificação. Para a transesterificação, foi utilizado um sistema reaccional, 

apresentado na Figura 3.11, constituído por um balão de vidro de 500 mL, com 3 saídas. Na saída central, foi 

conectado o agitador mecânico. Numa das saídas laterais, acoplou-se um condensador, utilizado para promover 

refluxo e evitar perdas de álcool. Na outra saída lateral, foi conectado um termómetro de mercúrio para controlar a 

temperatura, que foi mantida constante ao longo da reacção. O aquecimento foi promovido por um banho de água, 

no qual o balão foi parcialmente imerso. 

 

 

Figura 3.11 – Esquema do sistema reaccional utilizado para a produção de biodiesel por transesterificação. 
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Utilizaram-se 80 g de óleo das microalgas Scenedesmus sp. e Monoraphidium sp., metanol (Álcool Metílico 

p.a., Proquímios) numa relação álcool:óleo de 4:1, 4 g de hidróxido de potássio (p.a., Proquímios) (5 % 

relativamente à massa do óleo), temperatura de 45 °C e 100 rpm de agitação durante 60 minutos. Após a reacção, 

adicionou-se água ao sistema para promover a separação de duas fases líquidas. A fase rica em glicerina foi 

separada por decantação e a fase rica em biodiesel foi submetida a lavagem, com 3 volumes de água contendo 

0,08 % de ácido fosfórico (Ácido Fosfórico, Proquímios) para remoção de catalisador e o álcool não reagido. Por 

último, o biodiesel foi aquecido até 110 ºC para evaporação do álcool residual. 

 

 

3.8. Métodos Analíticos 

 Quantificação de Células 3.8.1.

 

A contagem de células das amostras recolhidas durante os cultivos em garrafão e fotobiorreactores, foi 

efectuada de forma directa, em microscópio óptico Olympus SC30, utilizando uma câmara da Fuchs – Rosenthal, 

conforme descrito em (Lavens & Sorgeloos, 1996). 

 

 

 Determinação da Biomassa seca 3.8.2.
 

A determinação do peso de biomassa seca, foi realizada de acordo com o protocolo definido pelo 

CENPES/Petrobras. Assim, começou-se por passar água Milli-Q por uma membrana (porosidade de 0,22 µm, 

diâmetro de 44 mm, Whatman) para lavá-la, e calciná-la a 575 ºC, por 1h, para remover a humidade desta. Após a 

calcinação, colocou-se a membrana num dessecador durante 10 min, para atingir a temperatura ambiente. Pesou-

se a membrana e registou-se o valor (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙). Filtraram-se 10 mL (𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) da cultura de microalgas através da 

membrana, e, de seguida, mais 10 mL de uma solução de NH4HCO3 0,25M, para eliminar resíduos inorgânicos que 

pudessem causar um incremento na biomassa algácea. Depois, colocou-se a membrana numa estufa da Med Clave 

(Modelo 3), a 60 ºC, durante 1 h. Após retirar a membrana, colocou-se num dessecador durante 5 min, e pesou-se, 

registando o seu valor (𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙). A membrana com biomassa seca foi ainda calcinada a 575 ºC, durante 1 h, para 

descontar a massa das cinzas (𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠). A biomassa seca foi determinada através da equação (3.2). De referir 

que, a determinação da biomassa seca de cada amostra foi realizada em triplicata. 

 

 
𝑋 =  

(𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠) × 103 × 𝐹𝐷

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

 (3.2) 

 

Onde X é a concentração de biomassa seca em g.L-1, 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  (g) a massa inicial da membrana lavada 

calcinada, 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  (g) a massa da membrana com a microalga seca, 𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜  (mL) o volume da cultura de 

microalga filtrado e 𝐹𝐷 o factor de diluição. 
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 Determinação do Teor de Humidade 3.8.3.

Na análise do teor de humidade das microalgas (concentradas e liofilizadas), foi utilizada a seguinte 

metodologia: colocou-se um recipiente de vidro em estufa a 102 ºC, durante 1 hora para remoção da humidade. 

Após esse tempo, retirou-se da estufa e esfriou-se em dessecador. Registou-se a massa do recipiente e colocaram-

se 2 g da amostra húmida (𝑚2). Acondicionou-se em estufa a 65 ºC até se atingir uma massa constante, em 

aproximadamente 24 horas. Decorrido esse intervalo de tempo, colocou-se o recipiente com amostra seca no 

dessecador, resfriou-se e registou-se a massa final. Os teores de humidade e de sólidos foram determinados pelas 

equações (3.3) e   (3.4). A determinação do teor de humidade de cada biomassa foi realizada em triplicata. Os 

teores de humidade obtidos por esta análise foram considerados na determinação de teores de lipídeos totais. 

 

 𝑇𝐻 = (1 −  
𝑚1

𝑚2

)  × 100 (3.3) 

 

 𝑇𝑆 =  
𝑚1

𝑚2

× 100   (3.4) 

 

Onde 𝑇𝐻 (%) é o teor de humidade, 𝑇𝑆  (%) o teor de sólidos, 𝑚1(g) a massa da amostra após secagem 

(igual ao peso do recipiente com massa seca menos o peso do recipiente vazio) e 𝑚2(g) a massa inicial da 

amostra. 

 

 Determinação do teor de lípidos totais 3.8.4.
 

O teor de lípidos total foi determinado por um método modificado do processo descrito por Bligh&Dyer (1959) 

para a extracção de lípidos totais.  

O processo consistiu, numa primeira fase, num pré-tratamento com ácido clorídrico para hidrolisar as células. 

Para isso, pesaram-se, em balança analítica OHAUS da AdventurerTM, 400 mg de biomassa seca ou o equivalente 

em biomassa húmida, colocando-a num tubo falcon com tampa de rosca. Adicionaram-se 5 mL de HCl 2 mol.L-1 à 

biomassa e homogeneizou-se com o auxílio do vórtex. Colocou-se o tubo em banho termostatizado da NOVA 

INSTRUMENTS, a 80 ºC, durante 1 h. Após esse tempo, resfriou-se em água à temperatura ambiente. Centrifugou-

se a 2000 rpm durante 15 min, obtendo-se um pellet de biomassa no fundo do tubo e, no topo, um resíduo de ácido. 

Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, removeu-se o resíduo de ácido, descartando-o num frasco adequado para 

o efeito. 

Numa segunda fase, realizou-se o processo de extracção de lípidos totais. No tubo falcon que continha a 

biomassa hidrolisada, adicionaram-se 4 mL de metanol (Álcool Metílico p.a., Proquímios) e homogeneizou-se com o 

auxílio do vórtex. Adicionaram-se à suspensão 2 mL de clorofórmio (p.a., Proquímios) e agitou-se, durante 2 min, 

com o auxílio do vórtex. Voltou-se a adicionar mais 2 mL de clorofórmio, agitando durante 2 min em vórtex. 

Adicionaram-se 3,6 mL de água Milli-Q e agitou-se com vórtex durante 2 min. Centrifugou-se o tubo a 2000 rpm, 

durante 15 min, observando-se, no fim, três fases distintas. A fase inferior, contendo os lípidos em clorofórmio, foi 
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transferida, com uma pipeta de vidro, para um balão de fundo redondo com boca esmerilhada, previamente pesado 

e reservado.  

Efectuou-se uma re-extracção dos lípidos ainda contidos na biomassa. Adicionaram-se 4 mL de solução 10% 

(v/v) de metanol em clorofórmio às fases restantes no tubo e agitou-se com auxílio de vórtex, durante 2 min. 

Centrifugou-se a mistura a 2000 rpm, durante 15 min. Retirou-se a fase inferior contendo os lípidos, e colocou-se no 

balão juntamente com o primeiro extracto. Repetiu-se o procedimento da re-extracção. Para evaporar o clorofórmio, 

procedeu-se à evaporação em evaporador rotativo do conteúdo do balão, a uma temperatura de 75 ºC e à pressão 

ambiente. Após a evaporação, colocou-se o balão na estufa a 60 ºC, durante 12 h, até obter-se um peso constante, 

e pesou-se em balança analítica. 

 

O teor de lípidos totais foi determinado com a equação (3.5). 

 

 𝑇𝐿𝑇 =
𝑚3 −  𝑚1

𝑚2

× 100 (3.5) 

 

  

Onde 𝑇𝐿𝑇 é o teor de lípidos totais, 𝑚1 a massa do balão vazio (g), 𝑚2 a massa da amostra de biomassa 

seca, (g) após desconto da humidade, e 𝑚3 a massa do balão com o material extraído seco (g). 

 

 

 Cálculo da Produtividade em Biomassa, Velocidade Específica de Crescimento e 3.8.5.

Produtividade em Lípidos 

 

As produtividades em biomassa e em lípidos, bem como a velocidade específica de crescimento, foram 

determinadas conforme descrito em (Andersen, 2005). Em seguida, apresentam-se as equações utilizadas.  

 

 

 
𝑃𝑋 =  

𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 
(3.6) 

 

 

 𝑃𝐿 =  𝑇𝐿  ×  𝑃𝑋 (3.7) 

 

 

 

𝜇𝑋 =  
ln

𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

(3.8) 

 

 

 

Onde 𝑃𝑋é a produtividade em biomassa (mg.L-1.dia-1), 𝑃𝐿a produtividade em lípidos (mg.L-1.dia-1), 𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  a 

biomassa final (mg.L-1), 𝑋𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  a biomassa inicial (mg.L-1), 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  o tempo final (dia), 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  o tempo inicial (dia), 

𝜇𝑋 a taxa especifica de crescimento (dia-1) e 𝑇𝐿  o teor em lípidos. 
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 Determinação do Perfil de Ésteres Metílicos 3.8.6.
 

A determinação do perfil dos ésteres metílicos do biodiesel obtido, conforme descrito no item 3.7, foi realizada 

por Cromatografia Gasosa. Utilizou-se um Cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo 2014, com o auxílio de um 

injector Split a 250 ºC com fluxo de 20 mL.min-1, detector FID a 250 ºC, forno à temperatura constante de 200 ºC, 

coluna capilar Carbowax 20 M, da marca Quadrex, com fase estacionária de polietileno glicol e dimensões de 30 m 

x 0,32 m x 0,25 µm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Escalonamento do Cultivo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp.  
 

O escalonamento do cultivo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. foi efectuado através de sucessivas 

transferências para sistemas de cultivo maiores, terminando no cultivo em fotobiorreactor de escala piloto. Na Figura 

4.1, é possível observar o aspecto do cultivo no sistema de 1L, no início e no fim, altura em que se efectuou a 

transferência para o sistema de garrafão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que, ao fim de 11 dias, o cultivo de Monoraphidium sp., que corresponde ao erlenmeyer à direita 

nas imagens, apresentou uma coloração menos acentuada do que a do cultivo de Scenedesmus sp., à esquerda 

nas imagens, o que indica que o crescimento de Monoraphidium sp. foi mais lento. Esta constatação, foi também 

confirmada pela contagem celular efectuada, imediatamente após a transferência para o sistema de 20L em 

garrafão, verificando-se uma concentração celular de 9.60 x 105 e de 2.04 x 106 células.mL-1, para os cultivos de 

Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., respectivamente. 

Na Figura 4.2, apresenta-se o aspecto dos cultivos das duas espécies de microalgas, no dia 0 e ao fim de 21 

dias do cultivo em sistema de garrafão. Mais uma vez, a coloração mais escura das culturas, no fim do cultivo, é 

indicativa do seu crescimento celular, não se verificando, neste caso, qualquer diferença de tonalidade entre os dois 

cultivos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Cultivo fotoautotrófico de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. em garrafão, no tempo (a) 0 dias e (b) 21 dias. 

Figura 4.1 – Cultivo de Monoraphidium sp., erlenmeyer à direita, e Scenedesmus sp., erlenmeyer à esquerda, em sistemas de 1 
L, (a) no início e (b) ao fim de 11 dias. 
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Durante o cultivo em sistema de garrafão, procedeu-se, diariamente, à contagem celular, bem como à 

determinação da concentração em biomassa seca, de três em três dias, o que permitiu traçar as cinéticas de 

crescimento e a evolução no tempo da concentração em biomassa seca das microalgas em estudo, que se 

apresentam nas Figuras 4.1 e 4.2.  

 

 

Figura 4.3 - Curva de crescimento e evolução da concentração de biomassa seca de Scenedesmus sp. ao longo do cultivo 
fotoautotrófico em sistema de garrafão. As barras de erro representam o desvio padrão das três réplicas realizadas na contagem 

celular e na determinação da concentração em biomassa seca. 

 

Figura 4.4 - Curva de crescimento e evolução da concentração de biomassa seca de Monoraphidium sp., ao longo do cultivo 
fotoautotrófico em sistema de garrafão. As barras de erro representam o desvio padrão das três réplicas realizadas na contagem 

celular e na determinação da concentração em biomassa seca. 
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O cultivo de Monoraphidium sp., apresentou uma taxa específica de crescimento (µx) de 0,306 dia-1, com uma 

produtividade celular de 5,69 x 105 cél.mL-1.dia-1 considerando os 21 dias de cultivo. Enquanto que, o cultivo de 

Scenedesmus sp., apresentou uma produtividade celular semelhante, no valor de 6,52 x 105 cél.mL-1.dia-1, e uma 

taxa especifica de crescimento bastante mais baixa, de 0,142 dia-1. Quanto à evolução da biomassa seca, verificou-

se, em ambos os casos, um crescimento gradual deste critério ao longo do cultivo, com a Scenedesmus sp. a 

apresentar maior concentração em biomassa seca que a Monoraphidium sp., em todas as amostragens. Analisando 

a curva de crescimento da Monoraphidium sp., verifica-se que no 10º dia de cultivo, é atingido o máximo de 

produtividade celular (1,14 x 106 cél.mL-1.dia-1), o que significa que apartir deste ponto, as células pararam de se 

multiplicar. No entanto, elas continuaram a crescer em termos de peso, como é indicado pela curva de evolução da 

ccncentração em biomassa. As células de Scenedesmus sp. apenas atingiram o seu máximo de produtividade 

celular (7,7 x 105 cél.mL-1.dia-1) ao fim de 18 dias de cultivo, verificando-se assim um crescimento gradual, tanto em 

quantidade de células como no peso destas.  

Prabakaran & Ravindran (2012) reportaram uma concentração em biomassa seca de 0,38 ± 0,01 g.L-1 ao fim 

de 18 dias de cultivo fotoautotrófico da microalga Scenedesmus sp., em frasco de 2 L, com meio BBM (Bold’s Basal 

Medium), a 24 ºC e com injecção de ar. No estudo presente, a mesma microalga apresentou uma concentração de 

cerca de 0,62 ± 0,00 g.L-1 em biomassa seca, após 18 dias de cultivo. Ou seja, conseguiu-se cerca do dobro da 

concentração, o que demonstra que as condições de cultivo utilizadas neste estudo, foram melhores para o 

desenvolvimento da biomassa de Scenedesmus sp.  

Quando comparados com a literatura, os resultados obtidos para a produtividade celular mostram ser bastante 

semelhantes aos obtidos em cultivo fotoautotrófico destas duas microalgas. Segundo Queiroz, et al. (2011), que 

estudaram o crescimento de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., em meio ASM-1 a pH8, a produtividade foi de 

1,82 x 105 e 3,4 x 104 cél.mL-1.dia-1, respectivamente. Janta, et al. (2013) obtiveram um valor de produtividade 

celular de 1,5 x 106 cél.mL-1.dia-1 para a Monoraphidium sp. e de 1,9 x 105 cél.mL-1.dia-1 para a Scenedesmus sp., 

num período de cultivo correspondente a 20 dias, em sistema de 10 L, à temperatura ambiente, com iluminação e 

aeração constantes. 

Procedeu-se à determinação da produtividade em biomassa e em lípidos, e do teor de lípidos, dos cultivos das 

duas microalgas em estudo, no conjunto dos 21 dias experimentais, obtendo-se assim o gráfico que consta da 

Figura 4.5. Mais uma vez, é visível a superioridade da Scenedesmus sp. em todos os parâmetros medidos. 

 

Figura 4.5 - Comparação entre a produtividade em biomassa seca (PBS), produtividade em lípidos (PL) e teor de lípidos (TL), 
dos cultivos de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. em sistema de garrafão. As barras de erro correspondem ao desvio 

padrão das três réplicas realizadas na determinação do teor de lípidos. 
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Para avaliar a performance geral de uma determinada espécie de microalga, é importante olhar para a sua 

produtividade lipídica bem como a sua produtividade em biomassa (Dhup & Dhawan, 2014). No presente estudo, 

verificou-se que a Monoraphidium sp. apresentou uma produtividade em biomassa de 30,3 mg.L-1.d-1, não muito 

inferior à obtida pela Scenedesmus sp., no valor de 31,8 mg.L-1.d.1. Já em relação à produtividade lipídica, os 

resultados foram bem diferentes, com um valor de apenas 5,85 mg.L-1.d-1 para a Monoraphidium sp., face aos 11,16 

mg.L-1.d-1 obtidos com a Scenedesmus sp.  

Estudos anteriores demonstraram que, os valores de conteúdo lipídico mais elevados são geralmente 

acompanhados de uma baixa taxa de crescimento específica. Além disso, esta baixa taxa leva a que se verifique, no 

geral, uma baixa produtividade (Huerlimann, et al., 2010). Os resultados obtidos no presente estudo, estão de 

acordo com o supracitado. De facto, o cultivo de Scenedesmus sp. em garrafão, demonstrou ter um teor lipídico 

mais elevado, 35,1 %, e uma taxa específica de crescimento muito mais baixa, no entanto, as produtividades, tanto 

em biomassa seca como em lípidos, foram mais elevadas do que as verificadas para a Monoraphidium sp.  

Na literatura, também encontram-se muitos outros resultados. Zhao G. e colaboradores (2012) cultivaram a 

microalga Scenedesmus quadricauda, num fotobiorreactor de 2,3 L, com um caudal de aeração de 1,2 L.min-1, 

temperatura de 27 ºC e exposição à luz a cerca de 73 µmol.m-2.s-1, durante 14 dias. Verificaram uma taxa específica 

de crescimento e produtividade em biomassa seca de 0,477 d-1 e 80,1 mg.L-1.d-1, respectivamente. Por outro lado, 

Yu, et al. (2012) fizeram estudos com uma estirpe de Monoraphidium sp., cultivando-a autotroficamente, em 

sistemas de 1 L, com agitação mecânica a 120 rpm, temperatura de 25 ºC e iluminação constante a 70 µE.m-2.s-1, 

obtendo valores de 0,15 ± 0,05 d-1 e 12,11 ± 1,00 mg.L-1.d-1, respectivamente, para os parâmetros atrás indicados, e 

um teor lipídico de 56,8 %. Prabakaran & Ravindran (2012) determinaram o conteúdo lipídico da Scenedesmus sp., 

no valor de 27,4 %, através do método de Bligh&Dyer, com biomassa seca obtida do cultivo fotoautotrófico, contudo, 

não há referências à velocidade específica de crescimento observada. De acordo com Sánchez-García, et al. 

(2013), a microalga Monoraphidium contortum cultivada em condições fotoautotróficas, em meio de cultura com 

diferentes concentrações de nitrato, atingiu valores de produtividade em biomassa e de velocidade específica de 

crescimento muito semelhantes aos obtidos neste estudo (meio ASM-1 com concentração de 170 mg.L-1 em nitrato), 

e um teor lipídico bastante inferior, de 9,6 %.  

Existem estudos que indicam que o cultivo heterotrófico é tecnicamente mais viável do que o cultivo 

fotoautotrófico (Brennan & Owende, 2010). A microalga Chlorella protothecoides apresentou um teor em óleo de 15 

% quando foi cultivada fotoautotroficamente, no entanto, quando cultivada em condições heterotróficas apresentou 

um teor quatro vezes superior, no valor de 55 % (Miao & Wu, 2006). Por outro lado, apenas algumas espécies de 

microalgas conseguem adaptar-se ao cultivo heterotrófico (Ren, et al., 2013) e, este implica um maior investimento 

económico devido ás fontes de nitrogénio e carbono utilizadas e ao consumo de energia necessário ao processo de 

cultivo (Zeng, et al., 2011). Além disso, o risco de contaminação por fungus e bactérias é maior, devido à fonte de 

carbono orgânico utilizada (Scott, et al., 2010). Por estas razões, o cultivo autotrófico é o mais utilizado em sistemas 

de cultivo de biomassa de microalgas à escala comercial (Zeng, et al., 2011). Muitas microalgas apresentaram uma 

elevada acumulação de lípidos, quando cultivadas fototroficamente em condições de privação de certos nutrientes, 

como nitrogénio ou fósforo (Tan & Lin, 2011). Segundo Mandal & Mallick (2009), o crescimento da microalga 

Scenedesmus obliquus apresentou um aumento em 10 % do seu conteúdo lipídico, para um valor de 29,5 %, 

quando foi cultivada sob condições de deficiência em fósforo. Outra forma de aumentar a produção de biomassa e 

melhorar as produtividades dos cultivos fotoautotróficos, é através do enriquecimento em CO2 do ar alimentado e da 

optimização dos nutrientes minerais das culturas (Schenk, et al., 2008). 
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Na Tabela 4.1, apresenta-se uma comparação dos resultados obtidos neste estudo, para o cultivo em 

garrafão, com resultados encontrados na literatura para estas microalgas, cultivadas em condições semelhantes. 

 

 

Tabela 4.1 – Comparação dos resultados de velocidade específica de crescimento (µX), biomassa seca, produtividade em 
biomassa seca, teor lipídico e produtividade lipídica, obtidos no presente estudo com resultados da literatura. 

 
 
 

Pela Tabela 4.1, verifica-se que os resultados referentes ao conteúdo lipídico diferem muito de estudo para 

estudo, o que poderá ser devido a diversos factores, como a existência de diferenças nas espécies utilizadas, nas 

condições de cultivo ou na síntese de triglicéridos. É sabido que a síntese e acumulação de triglicéridos, que levam 

a alterações no conteúdo lipídico das células, ocorre quando as microalgas são colocadas em situações de stress, 

tanto por alteração das condições físicas do cultivo, como por alterações químicas. Além disso, o conteúdo lipídico 

também sofre variações ao longo do ciclo de crescimento (Hu, et al., 2008).  

 

Microalga 

Parâmetro 

Referência µX 
(d-1) 

Biomassa 
seca 
(g.L-1) 

Produtividade em 
biomassa seca 

(mg.L-1.d-1) 

Conteúdo 
lipídico 

(%/biomassa 
seca) 

Produtividade 
lipídica 

(mg.L-1.d-1) 

Monoraphidium 
sp. 

 

0,31 

 

 

0,64 

 

 

30,3 

 

 

19,3 

 

 

5,9 

 

 

Estudo presente 

 

0,15 0,89 35,6 51,7 17,7 
(Zhao P. , et al., 

2014) 

0,67 5,13 320,6 39,0 125,0 
(Yang et al., 

2012) 

0,15 - 12,1 56,8 6,9 (Yu, et al., 2012) 

0,12 0,38 12,7 11,2 1,4 
(Janta, et al., 

2013) 

0,32 0,80 30,0 9,6 2,8 

(Sánchez-

García, et al., 

2013) 

Scenedesmus 
sp. 

0,14 0,70 

 

31,8 

 

35,1 11,2 Estudo presente 

0,38 0,92 

 

115,0 

 

24,0 24,7 
(Jena, et al., 

2012) 

- 0,38 21,1 27,4 5,8 
(Prabakaran & 

Ravindran, 2012) 

0,10 0,67 22,3 5,0 1,1 
(Janta, et al., 

2013) 

0,48 1,12 80,1 22,5 17,9 
(Zhao G. , et al., 

2012)  

0,42 - 105,0 35,0 36,8 
(Chen, et al., 

2012) 

- 3,93 328,0 48,4 158,2 (Liu, et al., 2011) 
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No final do cultivo, deixou-se decantar a cultura durante 2 dias, retirou-se o excesso de água e concentrou-se 

a biomassa por centrifugação à medida que foi sendo necessária, ficando a restante guardada no congelador. 

O concentrado de biomassa húmida foi submetida ao processo de liofilização. Obtiveram-se 35,8 g de 

biomassa seca a partir do processamento de 225,27 g de biomassa húmida de Monoraphidium sp, ou seja 15,9 %. 

A partir de 1803,61 g de biomassa húmida de Scenedesmus sp., foi possível obter 27,22 g de biomassa seca, o 

correspondente a apenas 1,5 %. O baixo teor de biomassa seca obtida era esperado, dado que é de conhecimento 

geral que a biomassa algácea tem um elevado conteúdo em água, cerca de 80 a 90 % (Patil, et al., 2008). O facto 

da biomassa húmida de Scenedesmus sp. apresentar um maior conteúdo em água, dever-se-á a uma pior eficiência 

nas etapas de concentração efectuadas anteriormente, decantação e centrifugação. 

Após o processo de liofilização, obteve-se a biomassa seca em forma de pó, sendo necessário moê-la para 

obter partículas de menor dimensão, como se pode ver na Figura 4.6. A biomassa seca foi então guardada a 4 ºC. 

Desta forma, quando foi necessário utilizar a biomassa para os ensaios de extracção de óleo, determinou-se, 

previamente, o teor de humidade. Verificou-se que a biomassa seca de Monoraphidium sp. e de Scenedesmus sp., 

apresentava um teor de humidade de 3,30 ± 0,26 % e de 2,20 ± 3,45 %, respectivamente. Estes teores de 

humidade são aceitáveis e dever-se-ão, sobretudo, às condições de armazenagem da biomassa.  

 

 

Figura 4.6 – Biomassa liofilizada de (a) Monoraphidium sp. e (b) Scenedesmus sp. 
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4.2. Cultivo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. em Fotobiorreactores 
 

 

Foram feitas quatro réplicas dos cultivos em sistema de garrafão, de modo a obter-se o volume de inóculo 

necessário para cultivar em fotobiorreactores verticais do tipo janela plana de escala piloto. Nas Figuras 4.7 e 4.8, é 

possível observar o aspecto dos cultivos de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., respectivamente, em 

fotobiorreactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Aspecto do cultivo de Scenedemus sp. nos tempos (a) 0 dias e (b) 7 dias, em fotobiorreactores verticais do tipo 
janela plana. 

 

Durante os cultivos, o pH foi mantido mantido no valor 8, automaticamente, mediante a injecção de CO2. A 

injecção de CO2 resulta numa redução de pH e, ao mesmo tempo, pode levar a uma maior produtividade em 

biomassa (Zeng, et al., 2011). A temperatura foi mantida a cerca de 30 ºC, com o auxílio de água refrigerada, uma 

vez que, para muitas espécies de microalgas, a temperatura óptima de crescimento situa-se entre os 25 e 35 ºC, 

havendo relatos de que é possível obter um máximo de densidade celular à temperatura de 30 ºC (Zeng, et al., 

2011). Em todos os biorreactores é necessário haver mistura da cultura, para evitar que ocorra sedimentação das 

células e promover a distribuição uniforme de CO2 e O2 por todo o cultivo (Schenk, et al., 2008). Neste estudo, essa 

mistura foi conseguida através da promoção da recirculação do cultivo pelos fotobiorreactores, mediante uma 

bomba, e pela injecção de ar em cada fotobiorreactor.  

O cultivo em fotobiorreactores destas duas microalgas foi levado a cabo durante o Verão, o que permitiu que 

houvesse uma boa incidência da luz solar durante o dia, levando assim a que se verificasse um bom crescimento 

celular. De acordo com Zhang, et al. (2001), quanto maior a energia solar incidente no cultivo, maior a produtividade 

celular observada.  

Figura 4.7 – Aspecto do cultivo de Monoraphidium sp. nos tempos (a) 0 dias e (b) 7 dias, em fotobiorreactores verticais do tipo 
janela plana. 
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Nas Figuras 4.9 e 4.10, encontram-se as curvas de crescimento, bem como a evolução da biomassa seca, dos 

cultivos de Monoraphidium sp.e Scenedesmus sp., respectivamente, em fotobiorreactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar pelas imagens dos cultivos e pelas curvas de crescimento apresentadas, houve um 

bom crescimento da biomassa das duas microalgas em fotobiorreactores. Verificou-se que, tal como nos cultivos em 

sistema de garrafão, o cultivo de Scenedesmus sp. mostrou-se ligeiramente superior ao de Monoraphidium sp., em 

termos de produtividade celular, com valores de 1,61 x 106 e de 1,21 x 106 células.mL-1.d-1, respectivamente. 

Figura 4.9 - Curva de crescimento e evolução da biomassa seca do cultivo de Monoraphidium sp. em fotobiorreactor. As barras 
de erro representam o desvio padrão das três réplicas realizadas na contagem celular e na determinação da concentração em 

biomassa seca. 

Figura 4.10 - Curva de crescimento e evolução da biomassa seca do cultivo de Scenedesmus sp. em fotobiorreactor. As barras 
de erro representam o desvio padrão das três réplicas realizadas na contagem celular e na determinação da concentração em 

biomassa seca. 
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Contudo, relativamente à produtividade em biomassa seca e lipídica, revelou-se inferior, com 94,50 e 15,50 mg.L-1.d-

1, respectivamente. Já a Monoraphidium sp. apresentou, para estes parâmetros, valores de 100,40 e 21,51 mg.L-1.d-

1. Relativamente à velocidade específica de crescimento, no cultivo de Monoraphidium sp., obteve-se um valor de 

0,76 dia-1. Como seria de se esperar, tal como no cultivo em sistema de garrafão, esta foi maior do que a obtida no 

crescimento de Scenedesmus sp., que apresentou uma velocidade específica de 0,54 dia-1.  

Os resultados obtidos neste estudo, em termos produtividade em biomassa e velocidade específica de 

crescimento, são superiores aos obtidos por Feng, et al. (2011), que cultivaram a microalga Chlorella zofingiensis 

em fotobiorreactores de 60 L do tipo janela, durante a Primavera, para diferentes concentrações celulares iniciais, 

obtendo um máximo de produtividade de 58,4 mg.L-1.d-1, com uma taxa de crescimento de 0,32 dia-1. Determinaram 

ainda outros parâmetros, como a produtividade lipídica e a concentração em biomassa seca, com valores máximos 

de 22,3 mg.L-1.d-1 e 1,587 g.L-1, e valores mínimos de 6,3 mg.L-1.d-1 e 0,275 g.L-1,  respectivamente. Os valores de 

produtividade lipídica e concentração em biomassa seca obtidos neste estudo, para a Monoraphidium sp. e 

Scenedesmus sp.,  situam-se entre os valores máximos e mínimos indicados.   

Nos fotobiorreactores do tipo janela plana, utilizados neste estudo, as produtividades e densidades celulares 

são mais elevadas do que nos sistemas abertos e reactores tubulares (Zarmi, et al., 2013). A microalga 

Nannochloropsis sp. foi cultivada em fotobiorreactores de 440 L do tipo janela plana, por Cheng-Wu, et al. (2001), 

que determinaram uma produtividade em biomassa de 270 mg.L-1.d-1. Doucha, et al. (2005) reportaram uma 

produtividade bem maior para o cultivo de Chlorella sp. em fotobiorreactores, no valor de 3800 mg.L-1.d-1.  

Os teores de lípidos, de 21,4 % e de 16,40 % para a Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., 

respectivamente, foram determinados pelo método modificado de Bligh&Dyer com a biomassa liofilizada. Este é um 

método muito utilizado, com diversos resultados documentados na literatura. Teores lipídicos de 52,5; 41,1; 5,5; e 

19,9 % foram determinados pelo método de Bligh&Dyer com biomassa liofilizada de Chlorella vulgaris, Mortierella 

alpina, Arthrospira maxima e Crypthecodinium cohnii, respectivamente (Mercer & Armenta, 2011).   

Na Tabela 4.2, encontram-se resumidos os resultados obtidos nos cultivos de Monoraphidium sp. e 

Scenedesmus sp. no estudo presente. 

 

Tabela 4.2 – Resultados de velocidade específica de crescimento, produtividade  em biomassa seca, teor lipídico e produtividade 
lipídica, obtidos para o cultivo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., em fotobiorreactores de escala piloto. 

Microalga 
µX 

(dia-1) 

Produtividade em 

biomassa seca 

(mg.L-1.d-1) 

Teor lipídico 

(%/biomassa seca) 

Produtividade lipídica 

(mg.L-1.d-1) 

Monoraphidium sp. 0,76 100,36 21,4 ± 3,45 21,50 

Scenedesmus sp. 0,54 94,50 16,40 ± 1,40 15,50 

 

Pelos resultados obtidos, pode-se constatar que o cultivo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. em 

fotobiorreactor, permite obter uma maior quantidade de biomassa do que o cultivo em garrafão, e num espaço de 

tempo menor, confirmando assim a eficiência do escalonamento de cultivo efectuado. Verificou-se um aumento da 

velocidade específica de crescimento de 40 % para a Monoraphidium sp. e de 26 % para a Scenedesmus sp., face 

ao obtido no sistema em garrafão, mostrando que esta é uma forma mais rápida de fazer crescer a biomassa.  
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O teor lipídico da biomassa obtida, foi determinado pelo método de Bligh&Dyer modificado, tal como no cultivo 

em garrafão. Neste caso, verificou-se um teor lípidico mais elevado para a Monoraphidium sp. do que para a 

Scenedesmus sp., contrariamente ao que aconteceu no cultivo à escala laboratorial. No entanto, o importante é 

analisar o resultado em termos de produtividade lipídica, e esse é mais elevado no cultivo em fotobiorreactores para 

ambas as espécies. Yang, et al., (2012) realizaram estudos com quatro espécies de microalgas, entre elas a 

Monoraphidium dybowskii C29, obtendo melhores resultados que os do presente estudo. Esta microalga foi 

cultivada em fotobiorreactor de 3 L, em meio BG-11, com aeração e iluminação contínuas, a 26 ºC, e 300 rpm, 

durante 16 dias. Determinaram um teor lipídico de 39 %, por biomassa seca, e produtividades em biomassa e em 

lípidos de 321 e 125 mg.L-1.d-1, respectivamente. 

Em sistemas de cultivo situados ao ar livre, há sempre um risco maior de ocorrerem contaminações. 

Contaminações por bactérias, fungos ou por outras espécies de microalgas, afectam negativamente o crescimento 

das culturas, levando a uma baixa produtividade em biomassa (Feng, et al., 2011). Durante o cultivo em 

fotobiorreactores do tipo janela, neste estudo, não se verificou qualquer tipo de contaminação das culturas, 

detectável por observação em microscópio óptico. 

De acordo com Kumar & Sharma (2014), o fotobiorreactor é o método mais adequado para o cultivo de 

microalgas, uma vez que apresenta diversas vantagens como baixo custo de operação, evevada eficiência na 

conversão de CO2, elevada razão superfície:volume e menor risco de contaminação comparativamente a outros 

sistemas de cultivo. Desta forma, a utilização de fotobiorreactores de escala piloto surge como o sistema de cultivo 

mais apropriado para a produção de biomassa das duas microalgas em estudo, visando a obtenção de óleo para a 

produção de biodiesel.  

 

Após o cultivo em fotobiorreactores, a biomassa foi recolhida e concentrada pelo processo de microfiltração. 

Após este processo, a biomassa de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. continha um teor em humidade de 93 % 

e 88 %, respectivamente. De seguida, procedeu-se à liofilização da biomassa húmida, obtendo-se no final a 

biomassa seca com um teor de humidade de 3,20 ± 0,81 % para a Monoraphidium sp. e de 2,75 ± 0,32 % para a 

Scenedesmus sp. 

 

 

 

4.3. Efeito da Hidrólise Ácida na Extracção de Óleo pelo Método de Bligh&Dyer Modificado 
 

De acordo com o método utilizado para extrair óleo da biomassa seca proveniente dos cultivos em sistema de 

garrafão, o método de Bligh&Dyer modificado, é necessário fazer um pré-tratamento, que consiste na hidrólise ácida 

da biomassa a processar. Pretendeu-se verificar se este era de facto um passo imprescindivel neste método, ou se 

seria possível obter, igualmente, um bom rendimento na extracção sem realizar o passo da hidrólise ácida. Na 

Figura 4.11, encontram-se os resultados deste experimento. 
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Figura 4.11 - Efeito da hidrólise ácida na extracção de óleo de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., pelo método de 
Bligh&Dyer modificado. As barras de erro correspondem ao desvio padrão das três réplicas realizadas para cada ensaio de 

extracção de óleo. 

 

Observa-se que o teor de óleo extraído da biomassa de Monoraphidium sp. foi superior ao teor obtido de 

Scenedesmus sp., com ou sem o pré-tratamento da hidrólise ácida. Relativamente ao efeito da hidrólise ácida no 

teor de óleo obtido, verificaram-se resultados diferentes para cada espécie de microalga. Com a biomassa de 

Monoraphidium sp., o teor de lípidos obtido foi ligeiramente superior quando foi realizada a hidrólise antes da 

extracção, com um valor de 23,2 ± 0,32 % face ao peso seco. Sem o passo da hidrólise, foi possível extrair 21,9 ± 

2,59 % de óleo. No entanto, o erro associado a esta última extracção permite afirmar que não há uma diferença 

significativa entre os resultados obtidos com e sem a hidrólise ácida. Já com a biomassa de Scenedesmus sp., o 

teor de óleo extraído com hidrólise ácida foi bastante superior ao resultado obtido sem hidrólise, com valores de 

13,36 ± 1,29 % e 5,84 ± 1,14 %, respectivamente, mostrando que a hidrólise ácida permite que a extracção de 

lípidos seja mais eficiente. Dos resultados obtidos, depreende-se que, durante a extracção, o solvente orgânico 

utilizado, neste caso o metanol, tem mais facilidade em penetrar a parede celular das células de Monoraphidium sp. 

do que as células de Scenedesmus sp. Isto sugere, que existem diferenças na constituição da parede celular destas 

duas microalgas. De acordo com Blumreisinger, et al. (1983), a parede celular dos géneros Monoraphidium e 

Scenedesmus, são constituídas por 24 a 74 % de açúcares neutros, 1 a 24 % de ácidos urónicos, 2 a 16 % de 

proteínas e 0 a 15 % de glucosamina. Os açúcares mais comuns são a galactose, ramnose, manose e glucose 

(Abo-Shady, et al., 1993). Ambos os géneros pertencem ao grupo das microalgas verdes,  à classe Chlorophyceae 

e à ordem Sphaeropleales. Contudo, a Monoraphidium sp. é da família Selenastraceae, caracterizada pela presença 

de mucilagem e incrustações na parede celular, enquanto que a Scenedesmus sp. pertence à família 

Scenedesmaceae, e é caracterizada por ter uma parede celular macia e não ornamentada (Krienitz & Bock, 2012).  

Takeda (1996) investigou a composição em açúcares da parede celular rígida de diversas espécies do género 

Scenedesmus. Determinou que esta é constituída por glucose, manose e galactose, não tendo identificado a 

presença de glucosamina. Além disso, observou a presença de anisotropia na parede celular de todas as espécies. 

Esta é uma característica que está associada à resistência a agentes químicos e físicos. Por outro lado, de acordo 

com Blokker, et al. (1998), a parede celular de espécies de Scenedesmus é constituída por um bipolímero alifático, 
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altamente resistente, o algaenan. Assim, no presente estudo, o teor de óleo extraído da biomassa de Scenedesmus 

sp. terá sido maior quando se realizou a hidrólise ácida, que terá enfraquecido assim a parede celular, e tornado as 

células mais susceptíveis à entrada do solvente orgânico e consequente extracção. Pela mesma lógica, a hidrólise 

ácida não terá surtido um efeito significativo na extracção de óleo da biomassa de Monoraphidium sp., uma vez que 

a parede celular destas células não deverá conter elementos que lhe confira resistência, sendo por isso mais fácil  

penetrá-la.  

 

 

 

4.4. Avaliação do Efeito de Variáveis Operacionais na Extração de Óleo  
 

Neste ensaio, pretendeu-se avaliar o efeito das variáveis operacionais tempo de reacção, temperatura e 

relação biomassa:etanol, na extracção de óleo, usando um Delineamento Central Composto (DCC). Com base nos 

resultados obtidos no ensaio sobre o efeito da hidrólise ácida na extracção de óleo pelo método modificado de 

Bligh&Dyer, este experimento foi realizado com a biomassa liofilizada de Monoraphidium sp. sem fazer nenhum pré-

tratamento, enquanto que a biomassa de Scenedesmus sp. foi previamente submetida a hidrólise ácida.  

 

Após a execução do DCC com a biomassa de Monoraphidium sp., obtiveram-se os resultados, que se 

apresentam na Tabela 4.3 para a extração de óleo.  

 

Tabela 4.3 - Teor lipídico obtido em cada experimento do DCC, com biomassa de Monoraphidium sp. O ponto central é 
representado por PC, e o seu desvio padrão corresponde às três réplicas realizadas. 

Experimento Teor lipidico (%/biomassa seca) Desvio padrão (%) 

1 8,58  - 

2 7,99  - 

3 5,54  - 

4 13,11  - 

5 5,48  - 

6 3,97  - 

7 1,31  - 

8 14,51  - 

PC 13,60 0,87 

 

Verificou-se que o maior teor de lipídos, no valor de 14,51%, foi obtido no experimento 8, que corresponde aos 

valores máximos de cada variável independente, ou seja, temperatura de 90 ºC, tempo de 90 min e relação 

biomassa:etanol de 1:20. Já o teor mínimo de lípidos foi obtido no experimento 7, com o valor mínimo de relação 

biomassa:etanol, 1:4, e o valor máximo das outras duas variáveis. 

A melhor condição experimental, ou seja, aquela com a qual verificou-se o teor lipídico mais elevado, foi 

repetida em triplicado, obtendo-se um teor de 13,51 ± 1,00 %. Este resultado, permite assim, validar o resultado 

obtido e confirmar a reprodutibilidade do processo. 
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De seguida, apresentam-se os gráficos de pareto, Figura 4.12, e de superfície, Figura 4.13,  originados pelo 

sotware STATISTICA para este planeamento, que indicam qual o efeito das variáveis em estudo sobre o teor de 

óleo extraído e de que modo será possível optimizá-las com o intuito de maximizar essa extracção. O gráfico de 

pareto apresenta, em termos numéricos e gráfico, a magnitude do efeito estimado para cada variável independente, 

bem como o efeito das suas interacções (Hakalin, et al., 2014). O efeito é apenas considerado estatisticamente 

significativo quando a barra correspondente ultrapassa a linha vertical demarcada para um intervalo de confiança de 

95 % (p=0,05) (Hakalin, et al., 2014). 

 

Figura 4.12 - Gráfico de pareto obtido pelo Delineamento Composto Central realizado com Monoraphidium sp., para um intervalo 
de confiança de 95%. 

 

Verifica-se que, para um intervalo de confiança de 95 %, as três variáveis independentes em estudo tiveram 

um efeito estatisticamente significativo na extracção de lípidos de Monoraphidium sp. com etanol, assim como a 

interacção entre elas, excepto a interacção entre o tempo e a temperatura. Das variáveis independentes, a relação 

biomassa:etanol é a que mais influência tem na extracção, seguindo-se a temperatura e o tempo. No entanto, é a 

interacção entre a relação biomassa:etanol e o tempo que mais, positivamente, contribui para o teor de lípidos 

obtido. Dos efeitos considerados significativos, apenas a temperatura tem um efeito negativo, o que significa que, 

para efeitos de optimização, deverá diminuir-se a temperatura, e aumentar o tempo de reacção e a relação 

biomassa:etanol.  
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Os gráficos de superfície de resposta não apresentam um máximo absoluto, o que indica que as variáveis em 

estudo não estão optimizadas. Por outro lado, indicam que é possível optimizá-las, ou seja, maximizar o teor de óleo 

extraído, através do aumento do tempo de reacção e da relação biomassa:etanol, uma vez que a superfície de 

resposta correspondente a estas duas variáveis, Figura 4.13 (c), indica uma tendência crescente em direcção a um 

ponto máximo. 

 

O DCC também foi executado com a biomassa de Scenedesmus sp., que foi, previamente, submetida a 

hidrólise ácida. Na Tabela 4.4, apresentam-se os resultados obtidos. 

 

Tabela 4.4 - Teor lipídico obtido em cada experimento do DCC, com biomassa de Scenedesmus sp. O ponto central é 
representado por PC, e o seu desvio padrão corresponde às três réplicas realizadas. 

Experimento Teor lipídico (%/biomassa seca) Desvio padrão (%) 

1 2,87 -  

2 8,52  - 

3 2,34  - 

4 8,98  - 

5 3,16  - 

6 11,77  - 

7 2,70  - 

8 13,81  - 

PC 8,08 0,30 

 

 

Por análise directa da Tabela 4.4, pode-se constatar que o maior teor lipídico foi obtido no experimento 8 e o 

menor no experimento 3, com valores de 13,81 e 2,34 %, respectivamente. O experimento 8 corresponde ás 

Figura 4.13 - Superfícies de resposta do teor de lípidos extraídos em função de (a) temperatura e relação biomassa:etanol, (b) 
temperatura e tempo e (c) tempo e relação biomassa:etanol (p/v), obtidas para Monoraphidium sp. 
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condições máximas das variáveis em estudo, enquanto que o experimento 3 foi realizado com os valores mínimos 

de tempo e relação biomassa:etanol, e o valor máximo de temperatura.  

O experimento 8 foi repetido em triplicado, verificando-se um teor lipídico de 13,40 ± 0,41 %, o que permite 

afirmar que as melhores condições para extracção de lípidos com etanol, correspondem ao máximo das variáveis 

independentes em estudo, validando assim o resultado obtido e, mais uma vez, indicando a reprodutibilidade do 

processo.  

Nas Figuras 4.14 e 4.15, são apresentados o gráfico de pareto e superfícies de resposta, respectivamente, 

obtidos pelo STATISTICA para a microalga Scenedesmus sp. 

 

Figura 4.14 - Gráfico de pareto obtido pelo Delineamento Composto Central realizado com Scenedesmus sp., para um intervalo 
de confiança de 95%. 

 

O gráfico de pareto indica que apenas a temperatura, a relação biomassa:etanol e a interacção entre estas 

duas variáveis, tem significância estatística, com a primeira variável indicada a ter maior efeito sobre a extracção de 

lípidos da biomassa de Scenedesmus sp. O tempo não apresentou significância estatística, assim como a sua 

interacção com as outras variáveis.  
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Figura 4.15 - Superfícies de resposta do teor de lípidos em função de (a) temperatura e relação biomassa:etanol, (b) temperatura 
e tempo e (c) tempo e relação biomassa:etanol (p/v), obtidas para Scenedesmus sp. 

 

Mais uma vez, não é observado nenhum ponto máximo nas superfícies de resposta obtidas, ou seja, não 

houve maximização do teor de lípidos extraído. Verifica-se que a superfície (a) na Figura 4.15, apresenta uma ligeira 

tendência crescente para um ponto máximo, e sendo assim, dever-se-á aumentar a temperatura e a relação 

biomassa:etanol de modo a optimizar a extracção de óleo de Scenedesmus sp. Como o tempo não teve 

significância estatística dentro do intervalo avaliado, deverá ser mantido no valor mínimo, ou seja, 10 min. 

Observando os teores lipídicos obtidos para a Scenedesmus sp. e Monoraphidium sp. com a melhor condição 

do DCC, 13,51 % e 13,40 %, respectivamente, verifica-se que estes são inferiores aos resultados obtidos pelo 

método modificado de Bligh&Dyer, aplicado no final do cultivo em fotobiorreactores, 16,4 % e 21,43 %, 

respectivamente. No entanto, este estudo indica que poderá ser possível obter um teor lipídico mais elevado, talvez 

até superior ao conseguido pelo método de Bligh&Dyer, através da optimização das variáveis.   

De acordo com Cooney, et al. (2009), a utilização de temperaturas elevadas durante a extracção de lípidos 

aumenta a capacidade do solvente para solubilizar os lípidos, uma vez que a energia térmica fornecida pelo 

aumento de temperatura permite enfraquecer as interacções coesivas (soluto-soluto) e adesivas (soluto-matriz) 

presentes na célula. Os autores também analisaram o efeito do tempo na extracção de óleo a partir de biomassa 

seca da microalga Nannochloropsis, pelo método de Bligh&Dyer, concluindo que a extracção de lípidos não era 

afectada por este parâmetro. Os resultados do DCC obtidos para a Scenedesmus sp. neste estudo, estão de acordo 

com o supracitado, uma vez que sugerem que o aumento da temperatura conduz a um maior teor de óleo extraído, 

enquanto que o tempo demonstra não ter um efeito significativo na extracção. 

À semelhança deste estudo, González-Delgado, et al. (2013) recorreram ao software STATISTICA para avaliar 

o efeito da temperatura, tempo e relação biomassa:solvente (g/mL) na extracção de óleo de biomassa seca de 

Amphiprora sp. Foram testados dois solventes, o etanol e o metanol, combinados com ciclohexano ou hexano. 

Contudo foi a mistura etanol/hexano que levou a um maior valor de óleo extraído. O gráfico de pareto indicou que 

nenhuma das variáveis estudadas teve efeito significativo no teor obtido. Além disso, o teor máximo alcançado, com 

temperatura de 45 ºC, tempo de 4 h e relação biomassa:etanol (g:mL) de 1:10, foi de apenas 2,13 %. Os autores 

acreditam que este baixo valor pode dever-se â natureza da estirpe utilizada, entre outros factores. No presente 

estudo, alcançaram-se teores mais elevados na extracção de lípidos com as duas microalgas utilizadas. 

Fajardo, et al. (2007) utilizaram etanol como solvente para extrair lípidos da biomassa liofilizada de 

Phaeodactylum tricornutum, e adicionaram hexano e água, de forma a solubilizar os lípidos no hexano e separar 
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esta fase da fase hidroalcóolica. Testaram a influência do tempo de extracção e da proporção etanol(96 % 

vol/vol)/biomassa no rendimento de lípidos extraídos. Concluíram que este rendimento aumentava com o tempo de 

extracção, sendo praticamente constante ao fim de 20 h. Quanto à relação etanol/biomassa, não demonstrou ter um 

efeito significativo para os valores testados (5:1, 10:1 e 15:1 (mL:g)), obtendo-se um rendimento ligeiramente 

superior com o menor volume de etanol utilizado. Estes resultados são muito diferentes dos obtidos no presente 

estudo, o que sugere que os efeitos destes parâmetros dependem das características celulares e do conteúdo 

lipídico das microalgas utilizadas. 

A mistura de solventes orgânicos mais utilizada para a extracção de lípidos de microalgas, é 

metanol/clorofórmio. Após a extracção, obtém-se uma fase aquosa superior, constituída por água e metanol, que 

contém, essencialmente, espécies não lipídicas, como proteínas e carbohidratos, e uma fase inferior, constituída por 

clorofórmio e algum metanol, que contém os lípidos, neutros e polares. No entanto, o clorofórmio é altamente tóxico 

não sendo por isso muito atractivo como reagente (Halim, et al., 2012). Por este motivo, neste estudo optou-se por 

utilizar a mistura etanol/hexano. O hexano é comumente utilizado na extracção de óleo de sementes de plantas 

oleaginosas, e tem diversas vantagens associadas, como a facilidade em ser separado após extracção, ser imiscível 

com a água e ter uma boa capacidade de dissolver óleos vegetais (Anderson, 2011). Apesar de o hexano ser menos 

eficiente do que o clorofórmio, é menos tóxico e, aparentemente, apresenta uma maior selectividade para lípidos 

neutros (Amaro, et al., 2011). O etanol é um solvente polar, que consegue extrair lípidos polares e passar através da 

parede celular, o que torna os triglicéridos mais disponíveis para o hexano, que é um solvente não polar (Li, et al., 

2014). A utilização do etanol como solvente apresenta vantagens como a sua baixa toxicidade face ao metanol, e ao 

facto de poder ser produzido por fermentação a partir de materiais celulósicos (González-Delgado, et al., 2013), 

contribuindo assim para um menor custo associado à etapa de extracção de óleo, no processo de produção de 

biodiesel.  

 

 

 

4.5. Produção de Biodiesel e sua Caracterização 
 

A produção de biodiesel foi efectuada a partir do óleo extraído da biomassa seca obtida nos cultivos de 

Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. em fotobiorreactores. Assim, procedeu-se à transesterificação do óleo 

extraído da biomassa seca, pelo método de Bligh&Dyer. Para a etapa de extracção de óleo, não se empregou a 

melhor condição obtida no DCC porque não houve optimização e, além disso, o melhor resultado do DCC ainda foi 

menor que aquele alcançado com o método de Bligh&Dyer, para a Monoraphidium sp. e a Scenedesmus sp. 

Após a reacção de transesterificação do óleo extraído da biomassa de Monoraphidium sp., obteve-se um 

rendimento de 97,4 % em biodiesel, enquanto que, para a reacção efectuada com o óleo de Scenedesmus sp., o 

rendimento em biodiesel foi de 98,9 %. Estes resultados estão de acordo com os rendimentos indicados na 

literatura, para a obtenção de biodiesel por transesterificação de óleos. A transesterificação do óleo extraído da 

microalga Schizochytrium limacinum, resultou num rendimento de 98,4 % (Johnson & Wen, 2009). 

Na Figura 4.16, é possível observar o aspecto do biodiesel bruto, obtido após a reacção de transesterificação 

do óleo extraído, e do biodiesel obtido após separação da glicerina, do catalisador e do álcool residual. 
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Figura 4.16 – Aspecto (a) do biodiesel bruto produzido através da transesterificação do óleo extraído de microalgas e (b) do 
biodiesel destilado. 

 

A qualidade do biodiesel é dependente da sua composição em ésteres metílicos derivados de ácidos 

gordos (FAME), e as propriedades destes são determinadas pelo comprimento da cadeia de carbonos e pelo nível 

de insaturação (Rasoul-Amini, et al., 2011). Determinou-se a composição em FAME do biodiesel obtido a partir das 

duas microalgas em estudo. Os resultados constam da Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Composição de ésteres metílicos derivados de ácidos gordos (FAME) do biodiesel de óleos de Monoraphidium sp. e 
Scenedesmus sp., obtido por transesterificação, onde as designações SAFA, MUFA e PUFA correspondem a Ácidos Gordos 

Saturados, Monoinsaturados e Polinsaturados, respectivamente. 

FAME Monoraphidium sp. (%) Scenedesmus sp. (%) 

Capróico C10:0 SAFA 6,23 - 

Láurico C12:0 SAFA 1,16 - 

Mirístico C14:0 SAFA 0,42 5,33 

Palmítico C16:0 SAFA 32,20 29,45 

Palmitoleico C16:1 MUFA - 1,92 

Esteárico C18:0 SAFA 12,74 1,5 

Oleico C18:1 MUFA 23,59 35,12 

Linoleico C18:2 PUFA 4,60 9,52 

Linolenico C18:3 PUFA 18,13 11,10 

Araquídico C20:0 SAFA 0,51 6,04 

Araquidonico C20:1 MUFA 0,42 - 

Eicosapentanóico C20:5 PUFA - - 

Behenico C22:0 SAFA - 0,41 

Lignocérico C24:0 SAFA - 1,61 
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O FAME mais abundante no biodiesel de Scenedesmus sp. é o oleico (C18:1), à semelhança do que foi 

reportado por Xu, et al. (2006) para o biodiesel de Chlorella protothecoides. Segundo os autores, um elevado 

conteúdo em C18 é indicativo da, também elevada, qualidade do biodiesel. No perfil de FAME de Monoraphidium 

sp., observa-se que o ácido palmítico (C16:0) aparece em maior quantidade, seguido do ácido oleico. Segundo 

Holbrook, et al. (2014), o biodiesel obtido por transesterificação de Monoraphidium sp, cultivada autotroficamente 

em água residual, era constituído, em maior parte, por C18:2 (48,5 %), C18:1 (26,2 %) e C16:0 (16,4 %), em 

concordância com os resultados obtidos neste estudo. 

Neste estudo, o conteúdo conjunto em C16 e C18 no biodiesel de Monoraphidium sp. e de Scenedesmus sp. 

foi de 91,26 e 88,61 %, respectivamente, que é inferior ao conteúdo verificado no biodiesel produzido a partir da 

transesterificação do óleo de Scenedesmus rubescens (cerca de 95 %) (Tan & Lin, 2011), mas superior ao 

verificado para a microalga Ellipsoidion sp.(83,3 %) (Xu, et al., 2001) (Tan & Lin, 2011). De facto, é sabido que as 

condições em que a microalga é cultivada, têm grande influência no conteúdo em C16 e C18 verificado no perfil de 

FAME (Tan & Lin, 2011).  

Verifica-se que o biodiesel obtido por transesterificação da biomassa de Monoraphidium sp. é, 

maioritariamente, composto por ácidos gordos saturados, seguindo-se os mono e polinsaturados, com 53,68 %, 

24,01 % e 23,73 %, respectivamente. Da mesma forma, o biodiesel de Scenedesmus sp. contém 44,33 % de SAFA, 

37,04 % de MUFA e 20,62 % de PUFA. O nível de saturação e o perfil dos FAME, não têm grande impacto na 

produção de biodiesel pelo processo de transesterificação, no entanto têm efeito sobre as propriedades relevantes 

para o seu uso como combustível. Um biodiesel composto, maioritariamente, por SAFA apresenta maior 

estabilidade oxidativa e um número de cetano mais elevado, contudo as suas propriedades a baixas temperaturas 

são fracas. Por outro lado, um biodiesel com alto teor em PUFA tem boas propriedades a frio, mas é susceptível à 

oxidação, e portanto, costuma apresentar problemas de instabilidades quando armazenado por muito tempo (Hu, et 

al., 2008). Assim, pode-se afirmar que o biodiesel obtido neste estudo, por ambas as espécies de microalgas, tem 

uma boa estabilidade oxidativa e elevado número de cetano, mas fracas propriedades a frio. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

A produtividade em biomassa, o conteúdo lipídico e a produtividade em lípidos, estão entre os principais 

parâmetros para determinar a viabilidade económica da utilização de microalgas como matéria-prima para a 

produção de biocombustível (Yang, et al., 2012). No presente trabalho, pretendeu-se avaliar a potencialidade das 

microalgas Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp. para  a produção de biodiesel. Para isso, realizou-se o 

escalonamento do cultivo fotoautotrófico destas duas microalgas e realizaram-se testes de extracção de óleo. Por 

fim, produziu-se biodiesel pelo processo de transesterificação e caracterizou-se o seu conteúdo em ésteres 

metílicos derivados de ácidos gordos (FAME).  

Verificou-se que o escalonamento do cultivo de ambas as espécies de microalgas em estudo, foi bem 

sucedido, e que as condições empregadas foram adequadas ao seu crescimento. À escala laboratorial, efectuou-se 

o escalonamento através de sucessivas transferências, culminando no sistema em garrafão, onde as microalgas 

foram cultivadas em meio ASM-1, a 23 ºC, pH no valor de 8, com arejamento constante a 8 L.min-1, e iluminação de 

400 µmoles.m-2.s-1 num fotoperíodo de 12 h, durante 21 dias. Neste sistema, verificou-se que a Monoraphidium sp. 

apresentou o dobro da taxa específica de crescimento observada para a Scenedesmus sp.. No entanto, a 

Scenedesmus sp. apresentou melhores resultados, em termos de produtividade, em biomassa e em lípidos, e de 

teor de lípidos totais. 

As microalgas foram cultivadas à escala piloto, em 30 fotobiorreactores do tipo janela plana, durante 7 dias, 

com recirculação do cultivo, sob luz solar, com controlo automático da temperatura a 30 ºC, pH 8 e arejamento de 1 

L.min-1 em cada fotobiorreactor. Nestas condições, verificou-se um bom crescimento de ambas as microalgas, com 

melhores resultados do que os obtidos em sistema de garrafão, comprovando assim a eficácia do aumento de 

escala efectuado. A Monoraphidium sp., ao contrário do que aconteceu à escala laboratorial, mostrou ser superior à 

Scenedesmus sp. relativamente a todos os parâmetros determinados. No fim do cultivo, determinaram-se teores 

lipídicos de 21,40 e 16,40 %, respectivamente, pelo método modificado de Bligh&Dyer. Estes são valores que se 

enquadram numa gama de valores relatada por Mercer & Armenta (2011) para a extracção de óleo, pelo mesmo 

método, a partir da biomassa de microalgas pertencentes a géneros diferentes.  

O método de Bligh&Dyer modificado utilizado neste estudo, contém um passo de pré-tratamento da biomassa 

antes da extracção de óleo com solventes orgânicos. Esse passo, que consiste na hidrólise ácida da biomassa, 

representa um acréscimo em termos de consumo de energia e tempo. Assim, avaliou-se a importância deste passo 

na extracção de óleo, verificando-se que para a Monoraphidium sp. este é um passo dispensável, obtendo-se 

praticamente a mesma quantidade de óleo extraído, com e sem hidrólise. Por outro lado, a hidrólise mostrou ser um 

passo essencial na extracção de óleo da biomassa de Scenedesmus sp., já que sem este passo o teor lipídico 

reduziu para cerca de metade. Este resultado sugere que, o solvente orgânico tem maior facilidade em penetrar a 

parede celular das células de Monoraphidium sp. do que a parede das células de Scenedesmus sp., ou seja, a 

parede celular das células de Scenedesmus sp. é mais resistente. De facto, em estudos anteriores foi comprovada a 

existência de anisotropia (Takeda, 1996) e de algaenan (Blokker, et al., 1998) na parede celular das células de 

Scenedesmus sp., que são elementos que conferem elevada resistência.  

Uma vez que a utilização do método de Bligh&Dyer não é adequada à industria, devido à toxicidade dos 

solventes empregados, pretendeu-se avaliar o efeito de variáveis operacionais na extracção de óleo das microalgas, 
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mas com uma mistura de etanol e hexano. Para tal, recorreu-se ao software STATISTICA 7.0 e efectuou-se um 

Delineamento Composto Central (DCC) para avaliar o efeito da relação biomassa:etanol (p/v), temperatura e tempo 

de extracção. Os experimentos foram realizados com biomassa liofilizada de Scenedesmus sp. sujeita previamente 

a hidrólise ácida, e com biomassa liofilizada de Monoraphidium sp. sem pré-tratamento. Os resultados indicaram 

que a condição que levou a um maior teor de lípidos extraídos da biomassa de Monoraphidium sp. e de 

Scenedesmus sp., foi uma relação biomassa:etanol de 1:20, temperatura de 90 ºC e tempo de 90 min. Com base no 

gráfico de Pareto e nas superfícies de resposta obtidas para a ambas as espécies, pode-se constatar que as 

condições avaliadas não foram optimizadas, já que não foi visualizado um ponto máximo nas superfícies, ou seja, 

não ocorreu maximização da resposta. A análise estatística indicou que, para maximizar a extracção de lípidos de 

Monoraphidium sp., deve-se aumentar a relação biomassa:etanol e o tempo de reacção, e reduzir a temperatura. 

Por outro lado, para maximizar a extração de lípidos de Scenedesmus sp., deve-se aumentar a relação 

biomassa:etanol e a temperatura, e o tempo de reacção não fez diferença dentro do intervalo avaliado, podendo-se 

considerar o menor, de10 min, já que seu efeito não foi estatisticamente significativo.  

Procedeu-se à produção de biodiesel a partir do óleo extraído de Monoraphidium sp. e Scenedesmus sp., por 

transesterificação do óleo extraído. Obtiveram-se rendimentos de 97,4 e 98,4 % em biodiesel, respectivamente. Pela 

análise do perfil em FAME, verificou-se, em ambos os casos, um elevado teor conjunto em C16 e C18, que são os 

FAME mais abundantes no biodiesel. Este resultado mostrou estar de acordo com Tan & Lin (2011). Verificou-se 

ainda que o biodiesel obtido era constituído maioritariamente por ácidos gordos saturados (SAFA), seguido de 

monoinsaturados (MUFA) e polinsaturados (PUFA), o que se traduz numa boa estabilidade oxidativa e num elevado 

índice de cetano do biocombustível, contudo este apresenta fracas propriedades a frio.  

No geral, os resultados obtidos neste estudo foram satisfatórios e estão em concordância com a literatura.  

Assim, pode-se concluir que os objectivos propostos foram atingidos, e que as microalgas Monoraphidium sp. e 

Scenedesmus sp., apresentam as características necessárias e um grande potencial para servirem como matéria-

prima para a produção de  biodiesel à escala industrial.  

No entanto, este estudo apenas concedeu uma avaliação superficial das condições de cultivo e de extracção 

do óleo destas microalgas. Considera-se, portanto, que será necessário realizar um estudo mais aprofundado, de 

forma a maximizar não só as produtividades, em biomassa e lípidos, mas também o teor de óleo extraído da 

biomassa. De seguida, enumeram-se algumas sugestões para trabalhos futuros com as microalgas Monoraphidium 

sp. e Scenedesmus sp.: 

 

 Avaliação e optimização das condições do cultivo fotoautotrófico, tanto à escala laboratorial como à escala 

piloto. Testar o efeito de diferentes condições como, por exemplo, enriquecimento do cultivo em CO2; 

 Avaliação e comparação, do crescimento e da acumulação de lípidos das microalgas, quando cultivadas em 

modo heterotrófico e modo mixotrófico; 

 Optimização do efeito das variáveis operatórias tempo, temperatura e relação biomassa:etanol na extracção 

de óleo da biomassa, de forma a maximizar o teor de óleo extraído. 

 Produção e caracterização de biodiesel obtido por transesterificação in situ. 
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ANEXO 

 

 

Aspecto microscópico das células de Scenedesmus sp. durante as várias etapas da extracção de lípidos 

pelo método de Bligh&Dyer 

 

 

 

Legenda: A – Antes da hidrólise ácida, B – Após a hidrólise ácida, C – Após a extracção lipídica 

 

 

Aspecto microscópico das células de Monoraphidium sp. durante as várias etapas da extracção de lípidos 

pelo método de Bligh&Dyer 

 

 

 

Legenda: A – Antes da hidrólise ácida, B – Após a hidrólise ácida, C – Após a extracção lipídica 
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Avaliação da Influência da Concentração de Ácido Clorídrico na Extracção de Lípidos 

 

- Materiais e Métodos: 

Este método para extracção de óleo foi desenvolvido baseado no método de Schmid-Bondzynski-Ratzlaff e 

consistiu na hidrólise da microalga liofilizada ou húmida com solução de ácido clorídrico, testando-se três diferentes 

molaridades, seguida da adição de álcool etílico e subsequente extracção com solução etérea (éter etílico e éter de 

petróleo), remoção dos solventes por evaporação em evaporador rotativo, e determinação da massa de substâncias 

extraídas solúveis em éter etílico e éter de petróleo. 

Procedimento: 

1. Pesou-se um balão vazio previamente seco em estufa a 102 ºC e resfriado em dessecador e anotou-se o peso 

(m1); 

2. Pesou-se de 0,5 a 1,0 g de biomassa (m2) diretamente no frasco de Erlenmeyer de 100 mL com tampa; 

3. Adicionou-se 10 mL da solução de ácido clorídrico, testando diferentes molaridades (3M, 5M e 8M), ao 

Erlenmeyer contendo a amostra e agitou-se manualmente para promover a dispersão do material;  

4. Aqueceu-se a mistura biomassa-ácido em banho-maria a 70 ºC por 10 minutos para hidrólise das células 

algais e resfriou-se por 10 minutos a temperatura ambiente; 

5. Adicionou-se 10 mL de álcool etílico à biomassa hidrolisada e misturou-se manualmente por 30 segundos; 

6. Adicionou-se 25 mL de éter etílico e 25 mL de éter de petróleo e agitou-se manualmente por 1 minuto, para 

separação da fase etérea, deixando-se de repousar por 15 minutos; 

7. Transferiu-se a fase etérea para um funil de separação, lavou-se com água MilliQ para retirar o HCl e verteu-

se a fase etérea para o balão (m1); 

8. Repetiu-se 3 vezes o ítem 6 (etapa de extração) e 7 (etapa de lavagem da fase etérea separada) para garantir 

a total migração do óleo retido no resíduo de microalgas para os solventes; 

9. Rota-evaporou-se a fase etérea acumulada no balão a 65 ºC para a completa evaporação dos solventes; 

10. Após a remoção dos solventes por evaporação em evaporador rotativo, acondicionou-se o balão em estufa a 

102 ºC durante 1 hora, esfriou-se em dessecador e pesou-se; 

11. Repetiu-se a operação de secagem e pesagem até massa constante (m3). 

 

O teor de óleo foi determinado de acordo com a equação  

 

𝑇𝐿 =  
𝑚3 −  𝑚1

𝑚2

× 100 

Em que TL é o teor de óleo (%), m1 a massa do balão (g), m2 a massa da amostra de biomassa seca (g) e m3 a 

massa do balão com material extraído (g). 
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- Resultados: 

 

Efeito da concentração de HCl na extracção de lípidos de Scenedesmus sp.  

 

 

 

 

Efeito da concentração de HCl na extracção de lípidos de Monoraphidium sp. 
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