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RESUMO
Priscila Rodrigues Antonio
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO CO2 NA PRODUÇÃO LIPÍDICA DE
CHLORELLA VULGARIS VISANDO À PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Orientador: Donato Alexandre Gomes Aranda
Co-orientadora: Cláudia Maria Lapa Luz Teixeira
O biodiesel produzido a partir dos lipídios de microalgas é uma alternativa promissora
aos combustíveis fósseis. Entretanto, sua produção ainda não é viável pelos altos custos.
Uma forma de contornar esse problema é otimizar o cultivo das microalgas para
aumentar o seu rendimento lipídico. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes
condições de cultivo de Chlorella vulgaris visando o aumento da produtividade em
lipídios. Para cumprir seu objetivo principal, o trabalho foi dividido em três etapas:
avaliação do crescimento celular por meio de planejamento experimental; inserção de
diferentes concentrações de dióxido de carbono no cultivo da melhor condição
crescimento obtida; avaliação da influencia modo de injeção do dióxido do carbono no
cultivo. Para avaliação do crescimento celular foram testadas diferentes concentrações
de nitrato de sódio (85mg.L-1, 807,5mg.L-1e 1.530mg.L-1); intensidade de luz (60 µE.m2 -1
.s , 90 µE.m-2.s-1 e 120 µE.m-2.s-1) e densidade óptica inicial (DO730nm : 0,1; 0,2 e 0,3).
Dentre as condições testadas, a que apresentou melhor crescimento celular foi o cultivo
que estava nas seguintes condições: 85mg.L-1 de nitrato de sódio, 120 µE.m-2.s-1 de
intensidade de luz e 0,1 de DO730nm. Para avaliação da influência do dióxido de carbono
no cultivo foram testadas três concentrações: 1,5%; 5,5% e 10% de CO2, sendo que no
cultivo com CO2 a 10% foram aplicadas duas intensidade luminosa de 120 µE.m-2.s-1 e
240 µE.m-2.s-1. A máxima produtividade em lipídios totais (13,01mg.L-1.d-1) e conteúdo
lipídico (32,26%) foi alcançada na seguinte condição: 85mg.L-1 de NaNO3, 240 µE.m2 -1
.s de intensidade de luz , 0,1 de DO730nm e 10% CO2. Para avaliação da influencia do
modo de injeção de CO2 no cultivo foi utilizado a concentração de 10% no modo por
fluxo contínuo e por pulsos. O CO2 injetado por pulsos foi aplicado no cultivo durante
três vezes ao dia durante 15 minutos. O percentual lipídico (26,63%) máximo foi obtido
na condição em que o CO2 foi aplicado por pulsos. No presente trabalho foi possível
aumentar a produtividade em lipídios totais, bem como reduzir o tempo de cultivo,
apesar das quantidades de lipídios obtidos ainda não serem suficientes para tornar viável
a produção de biodiesel a partir dessa microalga, a manipulação dos nutrientes do meio
de cultura mostrou-se uma ótima ferramenta para o aumento da produção de lipídios.
Palavras-chave: Microalga, Dióxido de carbono, Conteúdo lipídico, Biodiesel,
Planejamento experimental.
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ABSTRACT
Priscila Rodrigues Antonio
EVALUATION OF THE EFFECT OF CO2 IN THE PRODUCTION OF LIPID
CHLORELLA VULGARIS AIMING THE PRODUCTION OF BIODIESEL
Orientador: Donato Alexandre Gomes Aranda
Co-orientadora: Cláudia Maria Lapa Luz Teixeira
Biodiesel produced from oils extracted from microalgae represents a promising
alternative to fossil fuels. However, currently the costs of producing microalgal oil are
prohibitively high. A strategy for overcoming this problem is to increase the yield of oil
within the microalgal culture. The objective of this study was to evaluate different
culture conditions of Chlorella vulgaris in order to increase productivity in lipids. To
achieve its main objective, this work was divided into three stages: evaluation of cell
growth through experimental design; presence of different concentrations of carbon
dioxide in the cultivation of the best growth condition obtained; assessment of the
influence of the injection mode of carbon dioxide in cultivation. To evaluate cell growth
were tested different concentrations of sodium nitrate (85mg.L-1, 807,5mg.L-1e
1.530mg.L-1); light intensity (60 µE.m-2.s-1, 90 µE.m-2.s-1 e 120 µE.m-2.s-1) e DO730nm
(0,1; 0,2 e 0,3). Among the conditions tested, which showed better cell growth was the
cultivation was the following conditions: 85mg.L-1 of sodium nitrate, 120 μE.m-2.s-1
light intensity and DO730nm 0,1. To evaluate the influence of carbon dioxide in the
cultivation three concentrations tested were: 1,5%; 5,5% to 10% CO2, and the CO2
culture with 10% two light intensity applied was 120 μE.m-2.s-1 and 240 μE.m-2.s-1. The
maximum yield in total lipids (13,01mg.L-1.d-1) and lipid content (32.26%) was
achieved in the following condition: 85mg.L-1 de NaNO3, 240 µE.m-2.s-1 of light
intensity, DO730nm 0,1 and 10% CO2. To evaluate the influence of the mode of injection
of CO2 in cultivation concentration of 10% in order for continuous flow and pulse was
used. CO2 was injected pulses applied during the cultivation three times a day for 15
minutes. The lipid percentage (26.63%) was obtained in a maximum condition in which
the CO2 pulse was applied. In the present work it was possible to increase the final
productivity in biomass and lipids, as well as reduce the total time of cultivation.
Although the acylglycerol levels obtained are not yet sufficient to make the production
of biodiesel from this alga viable, the use of statistically-designed experiments was a
useful tool for increasing production levels.

Key-word: Microalgae, Carbon dioxide, Lipid content, Biodiesel, Experimental design
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1 - INTRODUÇÃO
O fornecimento de energia em um país é, em princípio, uma prioridade de todos
os governos, pois sem energia nenhum setor econômico e social funciona. No século
XXI, os países enfrentam o grande desafio de aumentar sua produção de energia e
equilibrar a matriz energética, buscando alternativas que não prejudiquem o meio
ambiente, como o uso de combustíveis de fontes renováveis. Além disso, outros fatores
como o aumento de preço e a redução de combustíveis fósseis são determinantes para a
busca de fontes alternativas de energia (LEUNG et al., 2006).
A principal alternativa ao combustível fóssil é o biodiesel, uma vez que este
apresenta vantagens ambientais, econômicas e sociais. O biodiesel é composto de
ésteres alquílicos de ácidos graxos produzidos a partir de triacilgliceróis (TAG),
diacilgliceróis (DAG), ácidos graxos livres (FFA) e fosfolipídios (PL), tradicionalmente
derivado de óleos vegetais ou gorduras animais (CHEN et al., 2012). De um ponto de
vista ambiental, o biodiesel apresenta vários benefícios, tais como redução das emissões
de CO e CO2, além de ser atóxico e biodegradável e o seu uso reduz o consumo de
combustíveis fósseis (MACEIRAS et al., 2011). No entanto, uma desvantagem
apresentada pelo biodiesel de 1ª geração, ou seja, proveniente de óleos comestíveis é a
grande utilização de terras aráveis para a sua produção. Neste sentido, as microalgas
têm sido estudadas como fonte de lipídio para a produção de biodiesel.
As microalgas são organismos aquáticos, que crescem em ambientes de águas
doce e salgada. Estas podem usar diferentes metabolismos energéticos para manutenção
de suas estruturas, como fotossíntese, respiração e fixação/assimilação de nitrogênio e
por causa destas características estas espécies têm ampla aplicação tecnológica. Dentre
as vantagens da utilização das microalgas para a produção de biodiesel destacam-se: a
facilidade de cultivo, pois podem ser cultivadas em água doce ou salobra não
necessitando de terras aráveis, duplicação da biomassa em um curto período de tempo,
quantidade intracelular de lipídio e capacidade de fixação de CO2 podendo ser usadas
como uma estratégia ao controle de gases responsáveis pelo efeito estufa.
O dióxido de carbono (CO2) é essencial para a fotossíntese, no entanto nos
últimos anos o CO2 tornou-se o foco de atenção por causa de sua posição como o
1

principal gás do efeito estufa. Ele é liberado na atmosfera quando o carbono contido nos
combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão são queimados no ar. O
consumo de CO2 e o teor elevado de hidrocarboneto ou lipídio das microalgas
proporcionam as melhores condições para o produção de biocombustível líquido.
Assim, vários estudos têm demonstrado a importância da concentração de CO2 no
cultivo de microalgas que podem servir como uma excelente ferramenta para biofixação
do CO2, auxiliando a redução do nível de CO2 no ar (MUHAMMAD et al., 2011).
Neste contexto, percebe-se que a estratégia de biofixação de CO2 aliada à produção de
biocombustíveis é extremamente interessante.

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 - Biocombustíveis
As projeções do U. S. Energy Information Administration (EIA), publicadas no
relatório International Energy Outlook 2010, mostram que o consumo mundial total de
energia comercializada aumentará em 49% entre 2007 e 2035. O estudo mostra que,
dentre as fontes de energia, as renováveis terão o mais acelerado crescimento de
consumo no período, atingindo 2,6% ao ano. Tendência de alta nos preços do petróleo,
preocupação com os impactos ambientais oriundos da utilização de combustíveis
fósseis, bem como fortes incentivos governamentais para o aumento da utilização de
energias renováveis em muitos países justificam as perspectivas para a expansão da
produção de energia através de fontes renováveis em todo o mundo. Eventos recentes
têm intensificado o debate acerca da matriz energética mundial. Desde o final de 2010, é
crescente a instabilidade política em países da região conhecida como mundo árabe,
importante fornecedora de petróleo do mundo. Tensões decorrentes dos movimentos
contra governos autoritários naquela região têm conduzido à instabilidade no
fornecimento de petróleo por esses países (CRUZ et al., 2012).
A necessidade de redução da dependência com relação aos derivados fósseis,
redução da emissão de poluentes industriais e veiculares, controle da concentração de
2

gases de efeito estufa na atmosfera, são alguns dos principais elementos motivadores
comuns a diversos países na busca e interesse pelos biocombustíveis.
Segundo a Lei 11.097 de 13/01/05 inciso XXIV define-se biocombustível como
combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna
ou, conforme regulamento que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de
origem fóssil (ANEEL, 2009).
O biocombustível, produto derivado de biomassa renovável, pode substituir,
parcial ou totalmente, os combustíveis derivados de petróleo e gás natural. No Brasil, os
dois principais biocombustíveis líquidos utilizados são o etanol, produzido via
fermentação de açúcares e utilizado em veículos leves, e o biodiesel, obtido de óleos
vegetais e gordura animal convertidos em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos
e utilizado principalmente em ônibus e caminhões (WESTBROOK, 2012).
Os biocombustíveis já são uma alternativa viável para a substituição do petróleo,
pois têm uma tecnologia de produção bem conhecida no Brasil e no mundo. De fato, o
Brasil tem décadas de experiência bem sucedidas na utilização do etanol da cana de
açúcar como um substituto da gasolina, e no que diz respeito ao biodiesel, desde 2008 o
seu uso é obrigatório.

2.1.1 - Histórico do biodiesel
Em 1900, o inventor alemão Rudolph Diesel levou à exposição internacional de
Paris um motor com novo sistema de funcionamento, chamado de “ciclo Diesel”. O
motor era movido com óleo de amendoim e, nas primeiras décadas do século XX foram
utilizados óleos de várias outras espécies vegetais para seu funcionamento. O alto custo
de produção de sementes para esta finalidade, desde aquela época foi uma dificuldade
para utilização do motor diesel (KNOTHE, 2001).
A abundância de petróleo no início do século XX e o baixo custo para refino de
seu óleo fez com que os óleos vegetais fossem substituídos pelo óleo refinado de
petróleo, que então foi chamado de “óleo diesel”. Nas décadas de 30 e 40, óleos
vegetais eram utilizados apenas em caso de emergência (SILVA & FREITAS, 2008).
Durante a década de 30, na busca pela independência energética, os franceses
realizavam experimentos com a utilização do óleo de amendoim como combustível.
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Durante a segunda guerra mundial, vários países utilizaram o álcool e quatro outros
combustíveis de origem vegetal incluindo a Alemanha, China, Índia e Bélgica
(KNOTHE, 2001). O desabastecimento do petróleo, após a segunda guerra mundial, fez
com que muitos pesquisadores procurassem uma alternativa economicamente viável e
com menor grau de poluição ambiental.
No Brasil a partir da crise do petróleo, especialmente nos anos de 1973 e 1974, o
interesse na produção de combustíveis líquidos que pudessem substituir o diesel foi
novamente intensificado. Com o incentivo ao programa do álcool (PROALCOOL) com
seu auge nos anos oitenta, aliada a complexidade de montar o processo de produção,
processamento e distribuição e sem o apoio oficial do governo federal, fez com que o
programa para a produção do biodiesel no Brasil não fosse implantado na época (PLÁ,
2010).
A busca por combustíveis alternativos vem ganhando destaque nas últimas
décadas. Neste contexto, os biocombustíveis estão sendo apresentados como a
alternativa para geração de energia renovável com menor grau de poluição e passivo
ambiental, ou seja, “Energia Verde” (SCHUCHARDT, 1998).
Apesar das inúmeras iniciativas, foi a partir do Programa Nacional de Produção
e Uso de Biodiesel (PNPB), lançado em dezembro de 2004 pelo Governo Federal, que o
biodiesel avançou significativamente. Em janeiro de 2008, entrou em vigor a mistura
obrigatória de 2% (B2) do biodiesel ao diesel convencional. Esse percentual foi
ampliado sucessivamente até atingir 5% (B5) em janeiro de 2010, antecipando em três
anos a meta estabelecida pela Lei nº 11.097, de 20051. Desde o lançamento do
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (2004) até o fim de 2011, o Brasil
deixou de importar 7,9 bilhões de litros de diesel, o equivalente a um ganho de cerca de
US$ 5,2 bilhões na balança comercial brasileira (ANP, 2012a; BRASIL, 2013).

1

Lei nº 11.097, de 13.01.2005 Art. 2º. Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo
fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao
óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional. § 1º O prazo
para aplicação do disposto no caput deste artigo é de 8 (oito) anos após a publicação desta Lei, sendo de 3
(três) anos o período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo obrigatório
intermediário de 2% (dois por cento), em volume.
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Atualmente são utilizadas no Brasil algumas fontes para extração de óleo vegetal
com vistas à produção de biodiesel como: grão de soja, polpa do dendê, semente de
girassol, caroço de algodão. Além das fontes vegetais também é utilizado sebo bovino
(MARTINS et al., 2011).

2.1.2 - Produção do biodiesel
O termo biodiesel foi dado ao transesterificado de óleo vegetal para descrever a
sua utilização como combustível para motores a diesel e sua natureza renovável.
É uma alternativa ecológica de combustível líquido que pode ser utilizado em
qualquer motor diesel sem necessidade de modificá-lo (DEMIRBAS, 2008).
A Lei Federal N. 11.097 de 13 de janeiro de 2005 define biodiesel como:
biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão
interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro
tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem
fóssil. Esta lei também fixa um percentual mínimo obrigatório, 5%, em volume, de
adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer
parte do território nacional.
Quimicamente o biodiesel é definido como os ésteres de ácidos graxos de cadeia
longa derivados de lipídios renováveis. É produzido tipicamente, através da reação de
um ácido graxo derivado de fontes biológicas, óleos vegetais processados ou não e
gorduras animais, com metanol ou etanol, na presença de um catalisador para produção
de ésteres metílicos ou etílicos (biodiesel) e glicerina (DEMIRBAS, 2008).
A substituição de diesel por biodiesel apresenta vantagens técnicas como, possui
menor ponto de fulgor, redução do lançamento de enxofre e monóxido de carbono, não
contém hidrocarbonetos aromáticos e outras substâncias químicas prejudiciais à saúde e
ao ambiente, é renovável, biodegradável, podendo ser obtido de forma sustentável
(HUANG et al., 2010).
A molécula de gordura ou de óleo, denominada quimicamente de
triacilglicerídeo (TAG), é formada por três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma
molécula de glicerina; a qual torna esse óleo mais denso, viscoso e inadequado para uso
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em motores de combustão do ciclo diesel convencional, pois pode provocar
entupimentos e problemas com baixa qualidade de ignição (PARENTE, 2003).
Para ser utilizado em motor a diesel o TAG deve ser processado. Durante
o processo de transesterificação as moléculas de TAG reagem com um álcool de cadeia
curta (metanol ou etanol) geralmente na presença de um catalisador (ácido ou alcalino),
formando ésteres (metílicos ou etílicos) de ácidos graxos e glicerina. A glicerina pode
ser utilizada na produção de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos e têxteis, dentre
outros (CARTONI, 2009). A reação de transesterificação ocorre em três etapas,
conforme quadro I: inicialmente as moléculas de TAG são convertidas em
diacilglicerídeos, depois em monoacilglicerídeos e, finalmente em glicerol, sendo
formados os ésteres metílicos ou etílicos.

Quadro I. Reação de transesterificação de triacilglicerídeos. (A) Transesterificação simplificada. (B)
Transesterificação com etapas intermediárias, onde R1, R2 e R3 representam radicais de hidrocarbonetos
saturados ou insaturados e R4 representa radical metil ou etil. Fonte: SOARES, 2010.
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Os ácidos graxos utilizados na produção de biodiesel podem ser provenientes de
matérias-primas como, plantas oleaginosas, soja, milho, canola, palma, girassol,
mamona, entre outras, óleos vegetais residuais, gorduras e sebos animais.
Apesar de apresentar um potencial econômico, quando se considera o aumento
do preço dos combustíveis fósseis e que estes tendem a crescer por não serem
renováveis (HUANG et al., 2010), atualmente o custo da produção de biodiesel é
elevado quando comparado com a produção do diesel e de outros combustíveis de
origem fóssil (tabela I). Assim o interesse em pesquisas que exploram a redução do
custo da produção do biodiesel tem sido grande, principalmente em relação à redução
do custo da matéria-prima que será utilizada na produção dos ácidos graxos (MENG et
al., 2009).

Tabela I: Custo da produção de combustível fóssil e biodiesel.

Combustível

Preço.L-1

Fonte

Diesel (B5)

R$ 1,69

MME, 2012b

Biodiesela

R$ 2,47

MME, 2012a

Biodiesel de microalga

R$ 3,14

Hundt; Reddy, 2011

Gasolina

R$ 2,44

MME, 2012b

GLP

R$ 1,50

MME, 2012b

NOTA – a: 80,1% de óleo de soja; 14,4% de gordura bovina e 3,8% de óleo de algodão.

Quando utilizado óleo vegetal para a produção do biodiesel, o custo da matériaprima varia em torno de 70 - 85% do custo total da produção do biodiesel (MENG et
al., 2009). Assim a escolha da matéria prima se torna um fator crítico no planejamento
da produção do biodiesel.
O biodiesel de microalgas ainda apresenta custo superior ao produzido a partir
de óleos vegetais, entretanto, a utilização de plantas como matéria-prima da produção de
biodiesel apresenta limitações como o uso de grandes extensões de terra fértil que gera
conflito com a produção de alimentos, a rotatividade do plantio em função das estações
climáticas, entre outras (LOERA–QUEZADA; OLGUÍN, 2010).
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2.2 - Microalgas
As microalgas são microorganismos simples, fotossintéticos, procarióticos ou
eucarióticos, que vivem em ambientes de água salina ou doce, convertendo luz solar,
água e CO2 para multiplicarem-se. Também são consideradas como microalgas
microorganismos que não apresentam pigmento fotossintético, mas apresentam muitas
outras similaridades com as outras microalgas (RUNNING et al., 2003). Apresentam
estrutura unicelular ou multicelular simples devido a estas características podem crescer
em condições desfavoráveis de cultivo, ou podem crescer utilizando carbono orgânico
como fonte de carbono e energia (MATA et al., 2010).
As microalgas podem ser usadas para geração de bioenergia (biodiesel,
bioetanol, biometano, biohidrogênio) ou ainda em aplicações combinadas para produção
de bicombustíveis e mitigação de CO2. Apresentam a maior eficiência fotossintética
quando comparados com as plantas terrestres e ainda são excelentes fixadoras de CO2
(BOROWITZKA, 1999).
As microalgas estão presentes em todo o ecossistema terrestre existente, não
apenas na forma aquática, mas também terrestre, representando uma grande variedade
de espécies que vivem em uma faixa ampla de condições ambientais. Os pesquisadores
estimam existir mais de 50.000 espécies, no entanto apenas 30.000 são estudadas e
analisadas e apenas 15 espécies utilizadas (MATA et al., 2010).
As microalgas possuem capacidade de se adaptar a diversos ambientes, podendo
ajustar ou alterar sua estrutura interna para excretar uma gama de compostos que podem
atuar como inibidores de outros organismos. Podem assumir vários tipos de
metabolismos, sendo capazes de uma mudança metabólica como resposta às mudanças
das condições ambientais (MATA et al., 2010).
O crescimento e a composição das microalgas são definidos pelas condições de
cultivo, sendo as principais formas de cultivo: fotoautotrófica, heterotróficas,
mixotróficas. Na tabela II encontram-se as principais características de cada cultivo
(CHEN et al., 2011).
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Tabela II: Características das condições de cultivo das microalgas

Condições de cultivo
Fototrófico
Heterotrófico
Mixotrófico

Fonte de energia
Luz
Composto orgânico
Luz ou composto orgânico

Fonte de carbono
Inorgânico
Orgânico
Inorgânico ou orgânico

Fonte: CHEN et al., 2011

2.2.1 – Biossíntese de biomoléculas
A síntese de biomoléculas está relacionada a várias reações enzimáticas que dão
origem à formação de carboidratos, proteínas, lipídios, pigmentos, vitaminas e
compostos fenólicos, conforme demonstrado no quadro II.
Nas microalgas, os carboidratos podem ser encontrados na forma de glicose,
celulose, amido, pectina, xilana, manana e outros polissacarídeos (STENGEL,
CONNAN & POPPER, 2011). Muitos polissacarídeos são metabolicamente ativos, seja
como componente estrutural da parede celular; e estão envolvidos no crescimento
celular, ou como molécula de armazenamento, sujeitos às alterações estruturais durante
o ciclo de vida (CRAIGIE, 1990).
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Quadro II: Síntese de componentes bioquímicos em Chlorella vulgaris. (1) A energia luminosa é
absorvida pelos pigmentos fotossintetizantes é transformada em energia química, sendo esta utilizada na
biofixação de CO2 de modo a produzir gliceraldeído 3-fosfato (G3P). (2) Síntese de carboidrato a partir de
G3P. (3) Através da glicólise, parte da molécula G3P é convertida em piruvato e esta convertida em
acetil-CoA com a síntese de proteínas. (4) A enzima Aceti-Coa Carboxilase (ACCase) catalisa a
conversão de acetil-CoA em malonil-CoA , levando ao acúmulo de lipídios. A quantidade de nitrogênio
regula a concentração da ACCase, bem como o pH no estroma do cloroplasto regula a atividade dessa
enzima. Fonte: MING LV et al., 2010.

Já a concentração enzimática é regulada pela transcrição e tradução do RNA
sendo, no entanto, necessário nitrogênio (na forma de nitrato de potássio, por exemplo)
para a síntese de aminoácidos e conseqüentemente para a síntese protéica (MING LV et
al., 2010). Sendo o nitrogênio essencial, condições limitantes desse componente
impossibilitam a síntese de outras proteínas envolvidas na divisão celular. Quando as
células não são mais capazes de se dividir, os lipídios são sintetizados e armazenados
dentro das células como material de reserva (SINGH, NIGAM & MURPHY, 2011). Por
esse motivo, fica fácil perceber que a quantidade de nitrogênio intracelular é um fator
relevante envolvido na biossíntese de lipídios.
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2.2.2 - Biofixação de CO2 por microalgas
As microalgas são conhecidas por apresentarem eficiência fotossintética superior
às vegetais superiores, alta tolerância a ambientes extremos e excelente facilidade de
adaptação a cultivos intensos, o que as torna eficazes na redução do CO2 atmosférico
(KURANO et al., 1995).
As microalgas crescem utilizando como fonte de carbono o CO2 do ar que é
cerca de 0,036%, assim, muitas vezes é necessária à adição de CO2 ao cultivo. O
crescimento das microalgas está diretamente relacionado com a taxa de fixação de CO2
e utilização de energia luminosa. A mitigação do efeito estufa causado pelo aumento da
concentração de CO2 na atmosfera emprega as habilidades fotossintéticas destes
organismos e pode ser um dos processos mais eficientes de remoção desse gás, sem a
necessidade de mudanças radicais na matriz energética mundial e nas atividades
produtivas (HOLLOWAY et al., 2003).
O CO2 é o principal gás causador do efeito estufa, sendo responsável por cerca
de 77% das emissões totais em CO-eq2. Conceitualmente, a atenuação da concentração
de CO2 na atmosfera pode ser feita de três formas: (1) através da redução da queima de
combustíveis fósseis, (2) de sua captura na atmosfera, ou de (3) seu uso, captura ou
seqüestro antes que ele entre na atmosfera. A maioria das microalgas pode tolerar e
utilizar níveis substancialmente maiores de CO2, normalmente até 15% em volume.
Espera-se que a biofixação de CO2 e a produção de energia de biomassa serão medidas
que servirão para atenuar o acréscimo de CO2 atmosférico e evitar futuras crises de
energia (BRENNAN & OWENDE, 2010).
A seleção de cepas de microalgas adequadas para biomitigação de CO2 tem
efeito significativo sobre a eficácia e a competitividade dos custos do processo de
biomitigação. Atributos desejáveis para a fixação de CO2 incluem altas taxas de
crescimento e utilização de CO2, alta tolerância aos vestígios de constituintes dos gases
2

Emissão de CO2-equivalente é a quantidade de CO2 emitido que causaria a mesma força radioativa,
integrada em um horizonte de tempo determinado, que uma quantidade emitida de gases causadores de
efeito estufa de vida longa ou uma mistura de gases causadores do efeito estufa. A emissão de CO2equivalente é obtida multiplicando a emissão do gás causador de efeito estufa pelo seu potencial de
aquecimento global para o dado horizonte de tempo. Para uma mistura de gases, o parâmetro é obtido
somando-se as emissões de CO2 equivalentes de cada gás. Nos dados referenciados os gases causadores
de efeito estufa considerados foram CO2, CH4, N2O, SF6, hidrofluorcarbonos e perfluorcarbonos (IPCC.
2007).
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de combustão, tais como SOx e NOx, possibilidade de obtenção de valiosos
subprodutos e coprodutos, como biodiesel e biomassa para combustíveis sólidos,
facilidade de colheita, associados à sedimentação espontânea ou características de
biofloculação, tolerância a altas temperaturas de água para minimizar o custo de
resfriamento de gases de combustão e capacidade de utilizar águas residuais. Nenhuma
microalga atualmente estudada pode satisfazer todos os requisitos descritos
(BRENNAN & OWENDE, 2010).
A conversão do CO2 e a utilização da energia luminosa, através do processo de
fotossíntese pelas microalgas, permitem a produção de carboidratos, proteínas, lipídios e
hidrocarbonetos (CHISTI, 2007). Dessa forma, a biomassa e os extratos da biomassa de
microalgas vêm ganhando destaque no mercado mundial, sendo aplicados de diferentes
formas como na produção de proteínas, ésteres, carotenóides, clorofila, enzimas,
antibióticos, hidrocarbonetos e vitaminas (RICHMOND, 2004).

2.2.3 - Espécie Chlorella vulgaris
Chlorella vulgaris é uma microalga pertencente à divisão Chlorophyta, classe
Trebouxiophyceae, ordem Chlorellades, família Chlorellaceae. Como pertence à divisão
Chlorophyta, a espécie Chlorella vulgaris apresenta uma rica composição em
carotenoides, nomeadamente α e β-caroteno, neoxantina, luteína, violaxantina e
zeaxantina, que se encontram incorporados nas lamelas dos cloroplastos. São
predominantemente microscópicas e de água doce, podendo existir em águas salgadas,
na neve, no solo e sobre folhas de plantas terrestres. A espécie Chlorella vulgaris possui
forma esférica, medindo de 2 a 8 μm de diâmetro, unicelular e eucariótica, são
microorganismos fotossintetizantes e com reprodução assexuada (BOCK et al., 2011).
As células da espécie Chlorella vulgaris (figura 1) possuem coloração verde
devido à presença dos pigmentos clorofila a e b em seu cloroplasto. Além da clorofila,
apresenta ainda carotenoides citados acima. Em relação ao metabolismo, essas células
são capazes de suplementar a quantidade de carbono pela utilização de matéria orgânica
dissolvida na forma de açúcares, ácidos aminados e outras moléculas pequenas,
caracterizando um metabolismo mixotrófico e heterotrófico (LOURENÇO, 2006).
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Figura 1. Observação microscópica de Chlorella vulgaris. Fonte: HELD & RAYMOND, 2011.

Dentro do gênero Chlorella, diferentes espécies já foram descritas apresentando
diferentes teores de lipídio, como é o caso de Chlorella ellipsoidea com cerca de 4,5%,
Chlorella pyrenoidosa com 2 a 12%, Chlorella protothecoides com aproximadamente
12% e Chlorella emersonii com 10 a 50% em lipídios (MATA, MARTINS &
CAETANO, 2010). Para Chlorella vulgaris, uma das espécies mais estudadas devido à
alta taxa de crescimento, fácil cultivo e difícil contaminação mesmo em sistemas
abertos (HUNTLEY e REDALJE, 2006), já foi descrito um teor de 40% de lipídios em
biomassa seca, quando Illman e colaboradores (2000) cultivam a espécie em baixa
concentração de nitrogênio (203 mg.L-1 de (NH4)2HPO4), 25ºC, 25mol de fótons.m-2s-1
e sob aeração com ar enriquecido com CO2 a 5,0% em uma vazão de 1L.min-1.

2.3 - Fatores que influenciam a produtividade em biomassa
O crescimento das microalgas pode ser afetado pelas suas condições de cultivo.
Por isso, é importante manter o equilíbrio entre as fontes de nutrientes como o carbono,
vitaminas, sais (nitrogênio e fósforo) e os parâmetros operacionais (oxigênio, pH,
temperatura, intensidade de luz) a fim de se obter uma maior produtividade em
biomassa e em lipídios. Ao considerar o uso das microalgas para a produção de
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biodiesel, é importante definir a influência destes parâmetros operacionais e sua interrelação para ser possível a manipulação dos mesmos. Desta forma, é possível ter
sucesso na obtenção sobre a composição das microalgas mesmo em grande escala
(MATA et al., 2010).

2.3.1 - Limitação dos nutrientes
Meios de cultivo com diferentes composições são fornecidos às células na forma
de CO2, água e sais minerais. As composições químicas destes meios são derivadas de
formulações básicas de meios bem sucedidos com determinadas espécies. As mudanças
da composição dos meios de cultivo têm sido adotadas a partir de resultados obtidos em
meio de experimentos realizados sobre a necessidade ou a limitação por nutrientes. Os
principais elementos limitantes são carbono, nitrogênio, fósforo e ferro (LOURENÇO,
2006). As microalgas de uma mesma espécie possuem diferentes quantidades de
proteínas, carboidratos e lipídios, quando cultivadas em meios com diferentes
quantidades de nutrientes (DINIARA, 2010).
O nitrogênio compõe diversas substâncias do metabolismo primário e pode ser
encontrado em variáveis concentrações no interior das células algáceas na forma
inorgânica (nitrito, nitrato e amônio). É componente fundamental na formação de
proteínas, ácidos nucléicos e pigmentos fotossintetizantes. As concentrações de
clorofilas e proteínas nas células são diretamente proporcionais ao suprimento de
nitrogênio (ILLMAN et al., 2000).
O fósforo é considerado um nutriente essencial para as microalgas, pois atua na
regulação do metabolismo celular (síntese de lipídios e carboidratos), no fornecimento
de fosfatos para a geração de energia e na constituição de moléculas estruturais (ATP,
açúcares fosfatados, ácidos nucléicos e fosfoenzimas). Quantidades elevadas de fósforo
são absorvidas pelas microalgas, isso permite que a célula continue a se desenvolver
mesmo que não haja novas fontes deste elemento disponíveis (RUBIO et al., 2003).
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2.3.2 - Temperatura
A temperatura afeta as taxas metabólicas e o crescimento celular das microalgas,
além disto, a temperatura ótima para crescimento é diferente para cada microalga
(RICHARD et al., 1998).
Para o cultivo das microalgas são desejáveis temperaturas constantes, pois
proporcionam maior estabilidade para os experimentos, maior reprodutibilidade e
previsibilidade das respostas das espécies. O controle da temperatura nos cultivos em
laboratório é facilmente alcançado através de salas climatizadas. Por outro lado, o
controle da temperatura para cultivos em escala comercial é dificultado, pois nem
sempre é possível manter a temperatura (LOURENÇO et al., 2006).

2.3.3 - Luminosidade
A luminosidade é fundamental para o desenvolvimento das microalgas. A
quantidade de luz absorvida pelas células microalgais em suspensão depende de vários
fatores, que incluem a distribuição das células no meio de cultura, a densidade celular e
a pigmentação das células (RUBIO et al., 2003).
Como para os vegetais superiores, a luz é a fonte de energia que impulsiona as
reações da fotossíntese nas microalgas. Em cultivos envolvendo microalgas, deve se
levar em consideração a intensidade luminosa, a qualidade espectral e o fotoperíodo.
Altas intensidades de luz podem resultar na fotoinibição levando à danos no aparelho
fotossintético da célula. É comum se trabalhar com intervalos de intensidades de luz
entre 100 e 200 μmol/s.m², o que corresponde a cerca de 5-10% da radiação solar (2000
μmol/s.m²). Podem se utilizar luz natural do sol ou fornecida por lâmpadas
fluorescentes, halógenas e LEDS. A faixa de absorção de luz necessária para a
realização da fotossíntese ocorre entre 400 a 700 nm (Radiação fotossinteticamente
ativa). A luz é captada por pigmentos fotossintéticos, tais como, clorofila, carotenóides
entre outros. A densidade do fluxo de fótons expressa a irradiância (Unidade de medida
de radiação: 1 μmol/s.m² = 6,02 x 1023fótons = 1 μE/s.m²) nesta faixa do espectro
(BARSANTI & GUALTIERI, 2006).
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2.3.4 - pH
O pH é um fator importante no cultivo das microalgas, pois influencia direta ou
indiretamente no metabolismo das microalgas, determina a solubilidade do CO2 e
minerais no meio. O pH do meio depende de vários fatores, como composição e
capacidade tamponante do meio, quantidade de CO2 dissolvido, e temperatura
(KARAM et al., 2007).

2.3.5 - Agitação
A agitação de uma suspensão microalgal permite que as células fiquem
suspensas no meio, melhora a eficiência da utilização da luz, favorece a troca de gases,
impede a estratificação térmica e, também auxilia na distribuição homogênea dos
nutrientes. Todos estes fatores influenciam na produtividade de biomassa microalgal
(DINIARA, 2010).
Os cultivos de microalgas, quando realizados em escala laboratorial, podem ser
misturados com o auxílio de um “shaker”, ou através de aeração. A aeração é feita com
injeção de ar (atmosférico ou enriquecido com CO2), através de mangueiras de silicone,
no fundo do frasco contendo a suspensão microalgal. Nos cultivos em grande escala, a
mistura é feita de diferentes formas, que dependem da estrutura do tipo de sistema
utilizado. O cultivo em sistemas de tanques a céu aberto tem sido usado desde a década
de 1950 e é o mais utilizado atualmente, porque eles custam menos para construir e
operar. Geralmente é um canal de circuito fechado de recirculação, construído de
concreto e chão batido, podendo ser forrado com plástico branco. Com cerca de 30 cm
de profundidade, possui uma roda de pás que opera o tempo todo para impedir a
sedimentação (TEIXEIRA & MORALES, 2006).

2.4 - Lipídios
As microalgas são organismos ricos em lipídios, sendo que o percentual de óleo
em sua biomassa depende da espécie e das condições de cultivo. Os lipídios compõem
um grupo de compostos que, apesar de quimicamente diferentes entre si, apresentam
como característica insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos.
16

Diferentes lipídios apresentam diferentes funções biológicas. Em muitos organismos,
óleos e gorduras são as formas principais de armazenar energia, enquanto os
fosfolipídios e os esteróis representam perto de metade da massa das membranas
biológicas. Outros lipídios, embora presentes em quantidades relativamente pequenas
desempenham papéis cruciais como co-fatores enzimáticos, transportadores de elétrons,
pigmentos que absorvem energia luminosa (NELSON & COX, 2010).
A composição lipídica é importante para se avaliar o potencial de conversão de
óleos de microalgas em biocombustíveis, uma vez que a composição da matéria-prima
lipídica afeta a eficiência e o rendimento de conversão de combustível por via catalítica.
As tecnologias existentes para a conversão de óleos de oleaginosas em biodiesel são
otimizadas para matérias-primas lipídicas compreendendo mais de 95% de
triglicerídeos (TAGs) (GUSCHINA & HARWOOD, 2009). A composição relativa dos
lipídios das microalgas depende muito da espécie utilizada e das condições nutricionais
e ambientais, como exemplo, as fases de crescimento, escassez de nutrientes específicos
e os ciclos de luz (SHIFRIN & CHISHOLM, 1981; CHO & THOMPSON, 1986;
SUKENIK & CARMELI, 1990).
Os lipídios envolvidos no armazenamento e transporte de energia nas microalgas
são compostos, do ponto de vista químico, altamente reduzidos e derivados dos ácidos
graxos. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias de hidrocarbonetos de 4 a
36 átomos de carbono. Em alguns ácidos graxos essa cadeia é totalmente saturada
(SFAs - não contém duplas ligações), outros contêm uma (monoinsaturados) ou mais
duplas ligações (poli-insaturados ou PUFAs). Enquanto os ácidos graxos saturados são
sólidos em temperatura ambiente (classificados como gordura), os insaturados de cadeia
carbônica com o mesmo comprimento são líquidos (óleos), apresentando menor ponto
de fusão (HU et al., 2008).
A alta proporção de ácidos graxos saturados e monoinsaturados nas microalgas
é considerada ideal do ponto de vista da qualidade dos combustíveis (DEMIRBAS et
al., 2010). Embora a maior parte dos ácidos graxos esteja na forma esterificada com o
glicerol, é correto lembrar que alguns ácidos graxos também são encontrados como
substâncias livres (NELSON & COX, 2010).
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Os lipídios mais simples constituídos de ácidos graxos são os triacilglicerídeos
(TAG) ou triglicerídeos. As moléculas de TAG são compostas de três ácidos graxos,
cada um em ligação éster com uma única hidroxila do glicerol. Na maioria das células
eucarióticas as moléculas de TAG formam uma fase separada de gotículas
microscópicas oleosas no citosol, servindo como depósitos de combustível metabólico
(HU et al., 2008).
Como combustíveis estocados, as moléculas de TAG apresentam duas vantagens
significativas sobre os carboidratos: sendo os átomos de carbono dos ácidos graxos
mais reduzidos que aqueles dos açúcares, a oxidação dos TAG libera uma quantidade
de energia maior que a liberada pelos carboidratos; além do fato de serem moléculas
hidrofóbicas, logo o organismo que transporta gordura como combustível não tem que
carregar o peso extra da água de hidratação que está sempre associada aos
polissacarídeos armazenados (NELSON & COX, 2010).
Em condições ambientais desfavoráveis ou de estresse, muitas microalgas
alteram suas vias biossintéticas para a formação e acúmulo de lipídios, principalmente
na forma de triacilgliceróis que servem principalmente como armazenamento de
carbono e energia. A composição de ácidos graxos de óleo de microalgas típico é
composta principalmente de mistura de ácidos graxos insaturados, como o palmitoléico
(16:1), oléico (18:1), linoléico (18:2) e linolênico (18:3). Ácidos graxos saturados,
palmítico (16:0) e esteárico (18:0) também estão presentes, porém, em menor proporção
(KHAN et al., 2009). Morais & Costa (2008), já encontraram em seu trabalho maiores
percentuais em ácido graxo saturado palmítico (16:0) e esteárico (18:0).
Muitas espécies de microalgas podem ser induzidas a acumular quantidades
consideráveis de lipídios, contribuindo assim para um maior rendimento de óleo. O teor
médio de lipídios varia entre 1 e 70%, mas sob certas condições algumas espécies
podem chegar a 90% do seu peso seco. A tabela III apresenta o conteúdo lipídico de
diferentes espécies de microalgas marinhas e dulcícolas; nesta podemos observar
diferenças significativas entre várias espécies (MATA, MARTINS & CAETANO,
2010). A microalga Chlorella mostra-se como uma excelente fonte promissora para a
produção de biodiesel. No entanto, outras microalgas também se mostram muito
produtivas em relação ao conteúdo lipídico. Por isso outros parâmetros devem ser
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avaliados para a seleção de espécies mais adequadas, como por exemplo, a composição
em ácidos graxos; a capacidade de crescimento em condições ambientais específicas; os
requisitos de coleta, extração e purificação do óleo, balanço energético favorável, entre
outros.

Tabela III. Teor lipídico de algumas microalgas. Fonte: CHISTI, 2007.

Microalga
Botryococcus braunii
Chlorella sp.
Crypthecodinium cohnii
Cylindrotheca sp.
Dunaliella primolecta
Isochrysis sp.
Monallanthus salina
Nannochloris sp.
Nannochloropsis sp.
Neochloris oleoabundans
Phaeodactylum tricornutum
Nitzschia sp.
Schizochytrium sp.
Tetraselmis suecica

Conteúdo lipídico (% massa seca)
25-75
28-32
20
16-37
23
25-33
>20
20-35
31-68
35-54
20-30
45-47
50-77
15-23

Existem vários trabalhos na literatura sobre o aumento do teor lipídico em
função da influência da redução das concentrações de nitrato no meio extracelular. Em
2009, Converti e colaboradores avaliaram a influência de diferentes concentrações de
nitrato de sódio no teor lipídico das microalgas Nannochloropsis oculata e Chlorella
vulgaris cultivadas a 70 mol de fótons.m-2s-1. A microalga marinha, N. oculata, foi
avaliada em concentrações de 0,075g.L-1, 0,15g.L-1 e 0,30g.L-1 de NaNO3 no meio de
cultura; enquanto que a espécie dulcícola, C. vulgaris, foi cultiva em 0,375 g.L-1,
0,75g.L-1 e 1,5g.L-1 de NaNO3. Para C. vulgaris, foi observado um aumento na
produtividade em lipídios de 8,16mg.L-1.d-1 para 20,30mg.L-1.d-1 ao reduzir a
concentração de 1,5g.L-1 para 0,375g.L-1 de NaNO3. Já no caso de N oculata, a redução
de 0,30g.L-1 para 0,075g.L-1 de NaNO3 no meio de cultura aumentou de 10,01mg.L-1.d-1
para 16,41mg.L-1.d-1 a produtividade em lipídios. Contudo, neste último caso também
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foi observada redução da taxa de crescimento celular, a qual passou de 0,13d-1 para
0,10d-1.
Jiang et al (2011) estudaram o cultivo de Nannochloropsis sp. em duas etapas,
utilizando a privação de nitrogênio como condição de stress, numa segunda etapa.
Nestes cultivos, a fim de reduzir o custo de produção da biomassa, utilizou-se uma
mistura de água do mar e água residual municipal como meio de cultivo e CO2 residual
como fonte de carbono. Foi observado um aumento na concentração celular e no teor de
lipídios, de 0,71 para 2,23 g L-1 e de 33,8 para 59,9%, respectivamente, após 12 dias de
cultivo na segunda fase, utilizando-se um percentual de 50% de água residual municipal
e aeração com 15% de CO2.
Em 2011, Ördög et al., acompanharam a concentração de lipídios durante 15
dias de cultivo da espécie Chlorella minutissima, nas concentrações de 0,007g.L-1,
0,021g.L-1, 0,035g.L-1, 0,07g.L-1 e 0,7g.L-1 de nitrogênio no meio de cultura. A
microalga foi cultivada sob aeração com enriquecimento de CO2 a 1,5%, 130mol de
fótons.m-2s-1 com ciclos claro e escuro 14hs10min e 25ºC. Ao final dos 15 dias de
cultivo, a microalga mantida a 0,7g.L-1 de nitrogênio apresentou uma concentração
celular de 2,88g.L-1 e 11,2% de conteúdo lipídico. Já a microalga cultivada em
0,007g.L-1 de nitrogênio apresentou concentração celular de 0,97g.L-1 e teor lipídico de
43,3%.

2.4.1 – Produção de biomassa e de lipídios
De modo geral, a obtenção de biomassa pode ocorrer em cultivos abertos, em
tanques tipo “raceway”, e cultivos fechados, em fotobioreatores. Esta etapa é de suma
importância para a viabilidade do processo, sendo importante a busca por um cultivo
apropriado que resulte em menor custo de implantação/operação e maior produção de
biomassa.
Os cultivos fechados são sistemas de crescimento de microalgas que permitem
maior controle de alguns parâmetros de cultivo. Geralmente são construídos de maneira
a minimizar o contato do cultivo com o ambiente externo, podendo utilizar tubos rígidos
ou flexíveis e placas planas de material transparente como plástico, acrílico ou vidro.
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Podem ser posicionados na horizontal, vertical, inclinados ou em serpentinas (XU et al.,
2009).
Os cultivos abertos são sistemas do tipo “raceway”, consiste em pistas, com no
máximo 30 cm de profundidade, onde o cultivo circula percorrendo uma volta fechada
impulsionada por pás rotativas. Esse tipo de sistema de cultivo apresenta facilidade no
aumento da escala, apresentando baixo custo de construção e manutenção. Contudo, por
terem grandes áreas diretamente expostas ao ambiente, é mais suscetível a
contaminação por outros microorganismos (MATA et al., 2010).
A recuperação da biomassa de microalgas, que geralmente requer uma ou mais
fases de separação de líquidos e sólidos, é uma fase desafiadora do processo de
produção de biomassa de microalgas, e corresponde a uma percentagem entre 20% ou
30% dos custos totais de produção. Os processos envolvidos incluem floculação,
filtração, flotação e centrifugação, sendo que estes requerem bastante energia.
Densidades celulares baixas (normalmente na faixa de 0,3 a 5g.-1) e o pequeno tamanho
de algumas células de microalgas tornam a recuperação da biomassa mais difícil. A
seleção

de tecnologia de colheita é fundamental para a produção econômica de

biomassa de microalgas (BRENNAN & OWENDE, 2010).

2.4.2 – Extração de lipídios
A extração do óleo das microalgas é um tópico bastante debatido em virtude de
seu alto custo.

De acordo com (PÉREZ, 2007), existem alguns métodos bem

conhecidos para extrair o óleo das sementes oleaginosas, e estes métodos também
devem aplicar-se bem para as microalgas:
1. Extração fluído supercrítico: este método pode extrair quase 100% de todo o
óleo. Entretanto, necessita de equipamento especial para o confinamento e a aplicação
de pressão. Neste processo é utilizado CO2, que é liquefeito sob pressão e aquecido ao
ponto supercrítico em que tem as propriedades de um líquido e do gás. Este fluido
líquido atua então como poderoso solvente para extração do óleo.
2. Extração enzimática: esse processo usa enzimas para degradar a parede
celular da microalga, liberando o óleo para o meio aquoso. Porém, este processo tem um
custo mais elevado.
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3. Choque osmótico: é uma redução repentina na pressão osmótica, que pode
causar a ruptura das paredes das células das microalgas em solução. O choque osmótico
é usado para liberar componentes celulares, tais como óleo, proteínas, etc.
4. Extração por solventes: o óleo de microalgas pode ser extraído usando
produtos químicos como benzeno e o éter etílico; entretanto, um produto químico
popular para a extração por solvente é n-hexano, que é de baixo custo. A desvantagem
em usar solvente para a extração do óleo são os perigos inerentes envolvidos na
manipulação dos produtos químicos. O benzeno é classificado como cancerígeno; os
solventes químicos apresentam perigo de explosão. A extração por solvente com hexano
pode ser usada isoladamente ou em conjunto com o método de prensagem de óleo.
Depois que o óleo foi extraído, a polpa restante pode ser misturada ao ciclohexano para
extrair o óleo remanescente. O óleo dissolve-se no ciclohexano, e a polpa é filtrada da
solução. O óleo e o ciclohexano são separados por destilação.
O método para extração deve ser rápido, eficiente e delicado, a fim de reduzir a
degradação dos lipídios e triacilgliceróis. Na extração, os solventes devem ser baratos,
voláteis (para serem removidos posteriormente), de baixa toxicidade, puros, imiscível
em água e seletivos.
Em termos de metodologia de quantificação de lipídios totais, Folch e
colaboradores (1957) desenvolveram um método usando uma mistura de clorofórmio e
metanol (2:1 v/v), seguida pela adição de solução salina de KCl, visando uma melhor
separação das fases lipídicas e aquosa. Bligh & Dyer (1959) modificaram o método de
Folch e propuseram um método rápido para extração e purificação de lipídios totais
utilizando clorofórmio:metanol:água (2:1:0.8 v/v). Bligh & Dyer é um método bastante
estudado e conhecido pelos pesquisadores da área para determinação de lipídios totais.
Os métodos de Folch e Bligh & Dyer são métodos de extração a frio utilizados para que
a qualidade da fração lipídica não seja afetada.

2.4.3 – Transesterificação de lipídios
De uma forma geral, o biodiesel é produzido através da reação dos óleos com
um álcool (habitualmente metanol) e um catalisador básico (usualmente o hidróxido de
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sódio, NaOH, 85% (m/m)) seguindo-se de aquecimento até aproximadamente 70ºC
durante várias horas num processo chamado transesterificação. Este processo liga o
metanol aos óleos produzindo ésteres monoalquílicos. Na maioria das vezes, o processo
de transesterificação ocorre através de catálise básica e metanólise química, podendo
atingir um rendimento superior a 96% (YANG et al., 2011). Entre as bases usadas como
catalisadores, pode-se incluir o NaOH, KOH, carbonatos de sódio e potássio e alcóxidos
correspondentes, tais como metóxido de sódio, etóxido de sódio, propóxido de sódio e
butóxido de sódio. O ácido sulfúrico, ácidos sulfônicos e ácido clorídrico são
geralmente utilizados como catalisadores ácidos. A transesterificação catalisada por
álcalis é muito mais rápida do que a transesterificação catalisada por ácido e é
comercialmente mais utilizada. O seu rendimento é em torno de 90% (OLIVEIRA,
2012).
Estudos recentes sobre a produção de biodiesel a partir de microalgas têm sido
focado no desenvolvimento de uma alternativa tecnológica chamada de extração
simultânea e transesterificação. O processo também conhecido como transesterificação
direta ou transesterificação in situ combina a extração e a transesterificação numa só
etapa. O método envolve a adição do catalisador ácido e o metanol puro á biomassa de
microalgas geralmente na forma de pó seco. O metanol extrai os lipídeos da microalga
que são transesterificados na presença do catalisador para a produção dos ésteres
metílicos de ácidos graxos (WAHLEN et al., 2011).
A transesterificação in situ apresenta maiores rendimentos em ésteres quando
comparada à rota convencional, além de reduzir o tempo de processamento e
consequentemente o custo de produção. Para Chlorella vulgaris já foi descrito um
rendimento de 90% em ésteres metílicos quando realizada transesterificação in situ nas
seguintes condições: temperatura de reação de 60ºC; metanol como solvente; ácido
sulfúrico como catalisador (0,04 mol) e tempo de reação de 4h (EHIMEN, SUN &
CARRINGTON, 2010).
O biodiesel das microalgas não é significativamente diferente do biodiesel
produzido dos óleos de plantas oleaginosas. Entretanto, algumas diferenças podem
existir (CHISTI, 2007):
1. As microalgas produzem muitos ácidos graxos poli-insaturados, que podem
apresentar um problema de estabilidade, já que níveis elevados desses ácidos graxos
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tendem a diminuir a estabilidade do biodiesel. Porém os poli-insaturados também têm o
ponto de congelamento muito mais baixo que os monoinsaturados ou saturados; assim,
o biodiesel de microalgas deverá ter propriedades muito melhores para clima frio do que
o biodiesel de oleaginosas.
2. A diferença mais significativa é, entretanto, referente ao rendimento do óleo
extraído das microalgas para produzir biodiesel. De acordo com algumas estimativas, o
rendimento em óleo de microalgas é cerca de 200 vezes maior que o rendimento obtido
com a mais produtiva entre as plantas oleaginosas (CHISTI, 2007).
Em dezembro de 2012 uma companhia aérea dos Estados Unidos fez o primeiro
teste de vôo com biodiesel proveniente de uma combinação de derivados de algas e óleo
de pinhão manso como combustível em um Boeing 737, sem tripulantes a bordo. A
demonstração do vôo com o bicombustível teve a finalidade de testar uma nova geração
de combustíveis, mas com uma produção sustentável que poderá ajudar as empresas a
diminuir os custos de petróleo e reduzir a emissão do carbono que contribuirá para um
ambiente mais limpo e acrescentará novos empregos na economia (AMARALES,
2012). A vantagem que teremos no futuro por esta situação é que o óleo de microalgas
não precisa competir com as oleaginosas alimentícias que hoje são usadas na produção
do biodiesel, como é o caso do óleo de soja no Brasil e o óleo de canola na Europa, em
suma, poderão suprir em grande parte a necessidade mundial de biodiesel. Porém, no
futuro próximo a demanda de biodiesel produzido a partir de algas crescerá.

2.5 – Potencialidades das microalgas
O cultivo de microalgas está crescendo gradativamente no mundo inteiro. A
biomassa produzida destina-se às mais diversas aplicações como, produção de proteína
unicelular,

lipídios,

carotenóides,

clorofila,

enzimas,

ésteres,

antibióticos,

hidrocarbonetos e vitaminas (RICHMOND, 2004).
De modo geral, o aumento da demanda de produtos obtidos a partir das
microalgas deve-se, principalmente, ao fato de apresentarem substâncias com efeitos
antioxidantes, ácidos graxos poli-insaturados e biomoléculas imunologicamente ativas.
Algumas empresas de produção de compostos de microalgas vêm desenvolvendo novos
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sistemas de produção de biomassa e utilização dessa biomassa em produtos
diferenciados (PULZ & GROSS, 2004).
Dentre

os

metabólitos

produzidos

pelas

microalgas,

destacam-se

os

polissacarídeos tanto intra como extracelulares. São compostos importantes do ponto de
vista quantitativo, pois correspondem de 40 a 90% dos compostos orgânicos produzidos
por estes organismos e qualitativamente representam um enorme espectro de compostos
com composições e massas moleculares diferenciados (MYKLESTAD, 1995).
O teor de proteínas de várias espécies de microalgas apresenta, por exemplo,
componentes celulares, enzimas ligadas a pigmentos, estruturas ligadas a carboidratos,
entre outros. Não apenas o teor protéico destaca-se, como também o fato do perfil em
aminoácidos de quase todas as microalgas ser comparado favoravelmente com o de
outras proteínas alimentares. À medida que as células são capazes de sintetizar todos os
aminoácidos, podem fornecer os essenciais para alimentação de seres humanos e
animais (GUIL-GUERRERO et al., 2004).
A biotecnologia de microalgas também demonstrou versatilidade em outros
setores, como o de tratamento de efluentes, biorremediando metais pesados, nitrogênio e
fósforo que podem causar eutrofização quando descartados diretamente nos rios. A
biomassa obtida nessa biorremoção pode servir como fonte de matéria-prima para
produção de ração, fertilizantes, e até mesmo ser utilizada na indústria de química fina.
Outros importantes constituintes são os pigmentos como a clorofila, os carotenóides e
ficobiliproteínas. Essas moléculas têm uma ampla variedade de aplicações comerciais,
desde a utilização como corante natural em alimentos até a utilização como moléculas
antioxidantes e anti-inflamatórias em cosméticos (SPOLAORE et al., 2006).
Dentre as inúmeras biomoléculas de microalgas utilizadas industrialmente,
destacam-se os lipídios, os quais podem ser comercializados pela indústria alimentícia,
farmacêutica, cosmética e, mais recentemente, indústria petro-química. Uma grande
importância tem sido dada à provisão das fontes de ácidos graxos poliinsaturados. Isto é
devido às mudanças na dieta humana, nos últimos séculos, e ao acentuado aparecimento
de uma série de doenças relacionadas ao baixo consumo destes compostos, bem como a
sua reconhecida significância terapêutica, especialmente àqueles da família Ômega-3.
Os lipídios microalgais são tipicamente compostos por glicerol ou bases esterificadas e
ácidos graxos contendo entre 12 e 22 carbonos, podendo ser tanto saturados quanto
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mono ou poli-insaturados. Os ácidos graxos correspondem à maior fração dos lipídios e,
em algumas espécies, os PUFA (“polyunsaturated fatty acids”) representam entre 25 e
60% dos lipídios totais (BROWN, 1999; BECKER, 2004). Os PUFA têm função na
prevenção e tratamento de uma série de doenças cardiovasculares, da aterosclerose e da
arritmia, da redução da pressão arterial, da redução dos níveis de colesterol e
triglicerídios no plasma, da artrite reumatóide, do câncer e são aparentemente essenciais
na nutrição infantil e no desenvolvimento cerebral (DERNER et al., 2006).
Na indústria de cosméticos, algumas espécies de microalgas como Arthrospira e
Chlorella, têm sido cultivadas para o desenvolvimento de produtos direcionados aos
cuidados do rosto, corpo e cabelo. Esses produtos utilizam os ácidos graxos para ação
emoliente, espessante e emulsificante na elaboração de cremes. Os emolientes são
considerados os principais ingredientes dos produtos cosméticos, pois são os grandes
responsáveis pelo aspecto sensorial do produto. Uma correta seleção dos emolientes
proporciona uma melhor experiência sensorial para o consumidor (COSMÉTICA,
2009).
Os lipídios de microalgas apresentam ainda potencialidade na indústria petroquímica, devido à possibilidade de se utilizar os ácidos graxos para produção de
biodiesel. A atual produção comercial de biodiesel envolve uma transesterificação
alcalina de TAGs encontrados em culturas de oleaginosas. No entanto, o cultivo de
algumas oleaginosas para biodiesel não tem se tornado sustentável, uma vez que, são
necessárias grandes quantidades de terra arável, bem como de água doce (BRENNAN
& OWENDE, 2010).
Conforme Cohen (1994), a produção de microalgas para a geração de biodiesel
pode ser justificada por apresentar diversas vantagens em relação às oleaginosas, dentre
as quais podem ser destacadas:


Um cultivo de microalgas é um sistema biológico eficiente na

utilização da energia solar para a produção de matéria orgânica, sendo que
muitas espécies crescem mais rapidamente que as plantas terrestres, fato que
possibilita maiores rendimentos de biomassa (maior produtividade);


Não seguem regimes de safra;



Sua natureza unicelular assegura uma biomassa à mesma

composição bioquímica, o que não ocorre nas plantas terrestres, que apresentam
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compostos localizados em partes específicas como: nos frutos, folhas, sementes
ou raízes;


Podem crescer bem em regiões com extremas condições

climáticas. Os cultivos podem ser desenvolvidos com água marinha ou de
estatuários, a qual não pode ser convencionalmente empregada no cultivo de
plantas com valor para a agricultura, ou com água proveniente de diversos
processos de produção (por exemplo: agropecuária, industrial e dejetos
domésticos);


O ciclo de vida da maioria das microalgas se completa em poucas

horas, o que favorece a seleção de cepas para a manipulação do teor lipídico;


No cultivo pode ser utilizado CO2 proveniente de processos

industriais;


Além de tudo, através da biomassa residual da extração do óleo

podem ser extraídos compostos para diferentes aplicações industriais, compostos
estes que estão incluídos no campo da química fina, como PUFAS, pigmentos,
açúcares e antioxidantes.
A produção comercial de biodiesel a partir de microalgas ainda enfrenta
obstáculos, principalmente, devido aos elevados custos associados à produção da
biomassa, sendo então necessária a intensificação de pesquisas científicas para que este
processo se torne economicamente viável.

2.6 - Justificativa
Em relação ao tema proposto, as vantagens das microalgas como matéria prima
para a produção de biodiesel são sobejamente conhecidas. As microalgas apresentam
elevadíssimas produtividades em biomassa seca e, potencialmente, em relação ao dendê,
a oleaginosa de maior produtividade, as microalgas apresentam uma produtividade em
óleo pelo menos cinco vezes superior, o que representa menor gasto de área para o
cultivo (TEIXEIRA; MORALES, 2006); a região de cultivo pode ser desértica, e o solo
pode estar degradado, já que o mesmo é somente utilizado como suporte para o sistema
de cultivo; a produção da biomassa é contínua, não segue regime de safras; o meio de
cultivo (que é aquoso) pode ser reaproveitado, e como fontes de carbono podem ser
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utilizadas tanto o CO2 residual de processos como fontes orgânicas residuais. As
microalgas apresentam maior eficiência fotossintética que os vegetais superiores e são
eficientes fixadoras de CO2 (BROWN, 1999).
No que diz respeito aos estudos a serem realizados neste projeto, é plenamente
justificado o foco no CO2, visto que este é um nutriente importantíssimo para o
crescimento destes micro-organismos em cultivos fotoautotróficos. Além disto, vários
estudos vêm sendo desenvolvidos acerca de estratégias de mitigação das emissões de
CO2, sendo a via biológica muito interessante devido à capacidade de mitigar o efeito
estufa através da fixação do carbono na biomassa vegetal (KONDILI & KALDELLIS,
2007).
Dada a importância do tema, outra questão a ser abordada neste trabalho é a
influência do CO2 no perfil de ácidos graxos e esta investigação está fundamentada em
resultados de outros pesquisadores que mostram modificação no perfil de ácidos graxos
como resposta às variações na concentração de CO2 injetado no meio (MORAIS &
COSTA, 2008).

3 – OBJETIVOS
Objetivo Geral
- Avaliar a influência de diferentes condições de cultivo de C. vulgaris e
principalmente a influência do CO2 na produtividade em biomassa, teor lipídico e perfil
de ácidos graxos.

Objetivos Específicos
- Avaliação, por meio de planejamento experimental do efeito da intensidade de
luz, da concentração celular inicial e da concentração inicial de nitrato visando à
maximização da produtividade em biomassa e em lipídios totais.
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- Avaliação do efeito de diferentes concentrações de CO2 no cultivo de Chlorella
vulgaris na produtividade em lipídios totais.

- Avaliação do efeito da inserção de CO2 por pulsos no cultivo de Chlorella
vulgaris na produtividade em lipídios totais.

- Quantificação dos lipídios totais e dos ésteres por gravimetria e
transesterificação direta, respectivamente da biomassa produzida nas condições de
maiores produtividades em lipídios.

- Avaliação da influência de diferentes condições de cultivo de C. vulgaris e
principalmente a influência do CO2 no perfil de ácidos graxos dos lipídios extraídos.
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4 – METODOLOGIA
As principais etapas realizadas neste trabalho estão descritas no quadro III:

Seleção da microalga, com foco no gênero que apresenta normalmente bom
crescimento e alto teor em óleo.

Avaliação do crescimento celular, por meio de um planejamento experimental em
diferentes condições de cultivo – Cultivos em erlenmeyers de 500 mL.

Identificação da melhor condição (Condição X) para a produtividade em biomassa e
em lipídios totais a partir da etapa anterior.

Avaliação do crescimento celular na condição X com injeção de ar com
enriquecimento com CO2 em diferentes concentrações e duas intensidades
luminosas para maior concentração de CO2 – cultivo em garrafas PET de 6L
contendo 5L de cultura. Análise do perfil de ácido graxo dos lipídios obtidos na
condição de maior produtividade em lipídios totais.

Identificação da melhor condição (condição Y) para produtividade em biomassa e em
lipídios da etapa anterior.

Avaliação do crescimento celular da condição Y com injeção de ar com
enriquecimento com CO2 na maior concentração realizada por pulsos. Análise do
perfil em ácido graxo dos lipídios obtidos na condição de maior produtividade em
lipídios totais.

Quadro III: Fluxograma da metodologia utilizada
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4.1 - Microrganismo e manutenção
Foi utilizada a microalga dulcícola Chlorella vulgaris, gentilmente cedida pelo
Prof. Armando A. H. Vieira da Universidade Federal de São Carlos. A cepa foi mantida
em tubos contendo 8mL de meio WC estéril (GUILLARD & LORENZEN, 1972 - em
anexo) para cada 2 gotas da cultura retirada com pipeta Pasteur estéril. Os tubos foram
mantidos em câmara de germinação, sob 20µE.m-2.s-1, 21±1°C, sendo agitados
manualmente a cada 48h e as células repicadas a cada 20 dias.
Para obtenção do inóculo, as células foram cultivadas em frascos erlenmeyer
estéreis de 500mL contendo 300mL de cultura. Foi utilizado o meio WC modificado
estéril. Os frascos foram mantidos sob agitação constante de 180rpm, intensidade de luz
de 100 µE.m-2.s-1 e temperatura de 25±2°C, sendo a cultura crescida até alcançar uma
densidade óptica em 730nm em torno de 0,8 (fase de crescimento).

4.1.2 - Avaliação da influência das condições de cultivo na produtividade em
lipídios totais por meio de planejamento experimental
Estes experimentos foram realizados em erlenmeyers de 500 mL contendo 300
mL de suspensão celular. Foram utilizados 11 erlenmeyers, contendo a suspensão
celular, que foram mantidos em mesa agitadora sob agitação constante de 180 rpm, em
sala com temperatura mantida a 25 ±2 ºC.
As variáveis independentes do planejamento fatorial fracionado (PFF) foram a
concentração inicial de nitrato no meio de cultivo, a intensidade de luz e a densidade
óptica inicial (DOinicial) da cultura. As variáveis foram estudadas por meio de uma
análise fatorial do tipo 23 com três pontos centrais resultando em um total de 11 ensaios
(Tabela IV). Os cultivos foram realizados de acordo com a matriz do planejamento
experimental como mostra a tabela V. A variável dependente avaliada foi à
produtividade em lipídios totais.
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Tabela IV: Tabela de níveis da análise fatorial de nitrato, intensidade de luz e DO inicial

Variáveis Independentes
NaNO3 (mg.L-1) - A
Intensidade de luz (µE.m-2.s-1) - B
DO inicial 730nm - C

-1
85
60
0,1

0
807,5
90
0,2

+1
1.530
120
0,3

Tabela V: Matriz de níveis para análise fatorial 23 com três pontos centrais

Condição
1
2
3
4
5
6
7
8
PC 1
PC 2
PC 3

A
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
0
0
0

B
+1
-1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

C
-1
+1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
0
0
0

Para validação dos resultados obtidos no planejamento este conjunto de
experimentos foi repetido.

4.1.3 - Avaliação da influência da injeção de ar enriquecido com CO2 na
produtividade em lipídios totais
Foi feita avaliação da influência da concentração de CO2 no ar injetado nas
culturas. Nestes experimentos foram utilizadas as condições de cultivo que geraram as
maiores produtividades em biomassa e em lipídios, apontadas pelo planejamento
experimental. As melhores condições obtidas para produtividade em biomassa e em
lipídios foram às seguintes: intensidade de luz de 120µE.m-2.s-1; concentração inicial de
nitrato de sódio de 85mg.L-1 e DOinicial de 0,1. Estas condições de cultivo foram
reproduzidas em garrafões de 6L, contendo 5L meio de cultura, em duplicata, com
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concentrações de CO2 no ar de 1,5%; 5,5%; 10% e com borbulhamento de ar sem
enriquecimento (Figura 2). Neste experimento também foi utilizada maior intensidade
de luz (240µE.m-2.s-1) para a condição de injeção de ar enriquecido com CO2 a 10%, a
fim de comparar os resultados obtidos na intensidade de luz mais baixa. No total, foram
utilizadas cinco condições e, como foram feitos cultivos em duplicata, foram utilizados
dez garrafões.

Figura 2: Cultivo de Chlorella vulgaris em garrafa PET cristal de 6L.

As culturas foram coletadas em dias diferentes: os garrafões 1a, 2a e 3a foram
retirados com 10 dias de cultivo, os garrafões 1b e 3b foram retirados com 15 dias de
cultivo, os garrafões 4a e 5a foram retirados com 16 dias de cultivo e os garrafões 4b e
5b foram retirados com 17 dias de cultivo. A cultura do garrafão 2b não cresceu e não
foi identificada a causa disto, portanto este ponto foi perdido.
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Foram feitos novos experimentos para avaliação da influência da forma de
injeção do ar enriquecido com CO2. Nestes experimentos foram utilizadas as condições
de cultivo que geraram os melhores resultados no experimento anterior: intensidade de
luz contínua de 240 µE.m-2.s-1; concentração inicial de nitrato de sódio 85mg.L-1;
DOinicial 0,1 e CO2 a 10%. Foi utilizado CO2 no modo de injeção contínua e injeção
pulsada durante três vezes ao dia, sendo o primeiro por volta das 9h, o segundo por
volta das 13 h, e o terceiro por volta da 16h. Foram feitos experimentos em duplicata
assim, foram utilizados quatro garrafões no total.
Durante todos os experimentos, foi realizado rodízio de posição do garrafão na
estante (a cada 24 horas) a fim de garantir maior homogeneidade de intensidade de luz
utilizada para todas as culturas ao longo dos dias de cultivo.

4.1.4 - O sistema de CO2
O sistema de CO2 (figura 3) foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia de
Microalgas (LABIM) da Divisão de Energia (DIEN) do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT) no Rio de Janeiro e é composto por dois compressores de ar da marca
BOYU (mod. AQ-001) com capacidade de vazão de 25L/min, um cilindro de 25kg
carregado com CO2 99,9% de pureza a uma pressão de 50kgf/cm2 e um conjunto de
válvulas, originando quatro linhas de abastecimento de ar, sendo três enriquecidas com
CO2 uma somente com ar atmosférico.
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Figura 3: Esquema ilustrativo do funcionamento do sistema do CO2.

A quantificação do percentual de CO2 na mistura foi realizada através do
instrumento de medição BACHARACH que opera no princípio de ORSAT. Este
princípio baseia-se na variação do volume do gás amostrado, decorrendo o processo de
forma isotérmica e isobárica. Nestas condições, a variação do volume é proporcional à
variação da quantidade de matéria da espécie absorvida e representada no próprio
equipamento em uma escala de 0 a 20% em intervalos de 0,5%, com uma vazão de
2L/min.

4.1.5 - Determinação da produtividade em lipídios totais
A DO730nm foi acompanhada diariamente para a determinação das fases de
crescimento e do momento adequado para a coleta da biomassa (início da fase
estacionária). O pH de todas as culturas com injeção de ar enriquecido com CO2 foi
medido diariamente, assim como das culturas onde o ar injetado não foi enriquecido
com CO2.
As biomassas obtidas em todos os experimentos foram coletadas por
centrifugação a 3.500rpm durante 10 minutos sendo em seguida congelada e, então,
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liofilizada e estocada a 4°C até o momento da extração para a determinação dos lipídios
totais, e, em alguns casos, do percentual de ésteres.
Para a determinação da produtividade em lipídio é necessária a determinação da
concentração celular da cultura, em termos de peso seco. O peso seco foi obtido
filtrando-se à vácuo volumes conhecidos da cultura em membrana de fibra de vidro
0,45µm, previamente pesada. Após a filtração, a membrana foi seca em estufa a 105ºC
pernoite, sendo na sequência pesada novamente. O peso da biomassa seca foi calculado
a partir da subtração entre o peso final e o peso inicial da membrana conforme fórmula a
seguir:

Peso seco =

M f



 M i  1000
v

, onde

Mf é o peso final da membrana (g), Mi é o peso inicial da membrana (g) e v é o
volume de cultura filtrado (mL). O resultado é expresso em g.L-1.

Uma forma de calcular a produtividade em lipídios é realizada através do cálculo
da produtividade em biomassa (onde é utilizado o valor do peso seco, citado acima). A
produtividade (Pb) em biomassa foi calculada segundo a fórmula a seguir:

Pb =

PS f  PS i
t

, onde

PSf é o peso seco (g.L-1) final obtida após o tempo total de cultivo, PSi é o peso
seco (g.L-1) inicial obtido no tempo zero de cultivo e t é o tempo total (dias) para
obtenção da biomassa. O resultado é expresso em g.L-1.d-1.
A produtividade em lipídios totais foi calculada segundo a fórmula a seguir
(sendo o cálculo do %LT definido na seção de determinação dos lipídios totais):
PLT = %LT x PB
O resultado é expresso em g.L-1.d-1.
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4.1.6 - Quantificação de nitrato
A quantificação do nitrato foi feita através de espectrofotometria no UV, por
medição de absorvância em 220nm (COLLOS et al, 1999).
Foram retiradas alíquotas de 2mL das culturas, diariamente, as quais foram
centrifugados em mini centrífuga e o sobrenadante recolhido para as leituras em 220nm.
Todas as leituras de absorvância foram realizadas em espectrofotômetro Genesys, da
Thermo Scientific.
Quando o sobrenadante estava muito concentrado em nitrato (concentração
acima de 40 mg.L-1), era necessário diluí-lo em meio WC modificado sem nitrato numa
proporção 2:1 para leitura em 220nm. A concentração de nitrato foi determinada a partir
de uma curva analítica, que correlaciona a concentração de nitrato de sódio com a
absorbância em 220nm.

4.1.7 - Determinação de Lipídios Totais
A quantificação dos lipídios totais foi realizada pelo método (FOLCH et al,
1957) modificado. Nesse método são realizadas as seguintes etapas: pesagem de 0,3g da
biomassa seca, adição de 36 mL de solução de clorofórmio/metanol (2:1). As amostras
são levadas ao ultrassom durante 20 minutos, seguida da centrifugação (3500rpm/ 8
minutos/ 4 ºC). Após centrifugação, o sobrenadante é transferido para outro tubo onde é
feita a lavagem com KCl 0,88% (quantidade correspondente a 1/4 do volume inicial – 9
mL). Durante a lavagem é formado um sistema bifásico, de onde é retirada fase
superior. Em seguida, as amostras são lavadas três vezes com solução de
clorofórmio:metanol:água numa proporção de 3:48:47. Novamente é retirada a fase
superior do sistema bifásico formado, sendo acrescentado ainda metanol para completa
obtenção de sistema monofásico. Para evaporação do solvente, as amostras são
transferidas para balões de fundo redondo, previamente pesados, e lavados ao
rotaevaporador com temperatura entre 40 e 50 ºC. A fração lipídica é seca até peso
constante em estufa de secagem com renovação de ar entre 40 e 50 ºC.
O teor percentual de lipídios totais (%LT) foi calculado segundo a fórmula a
seguir:
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%LT 

M f  M i 100 , onde
Mb

Mf é a massa final (g) do balão volumétrico após a evaporação do solvente, Mi é
a massa inicial (g) do balão volumétrico e Mb (g) é a quantidade de biomassa utilizada
para a extração de lipídios.

4.1.8 - Perfil de ácidos graxos
A análise do perfil dos ácidos graxos foi realizada em diferentes amostras
obtidas em diferentes situações de extração: na amostra de lipídios totais por reação de
transesterificação

(segundo

a

norma

ASTM

D3457-87);

na

biomassa

por

transesterificação direta; e nos lipídios extraídos por mistura metanol:clorofórmio por
análise por ressonância magnética nuclear (RMN).
No caso da análise segundo a norma ASTM D 3457 – 87, foi utilizado um balão
volumétrico onde foram adicionados 6mL de solução de NaOH em metanol (0,5N) à
0,4g da amostra de óleo, sendo a mistura submetida ao banho-maria para dissolução do
óleo (baixo aquecimento para não evaporar o solvente) por cerca de 1min. Na sequência
foram adicionados 8mL de trifluoreto de boro em metanol (20% de metanol) sendo a
amostra aquecida de 2min. Após o esfriamento em temperatura ambiente, foram
adicionados 2mL de hexano e solução saturada de NaCl (observando a subida da fase
orgânica no gargalo do balão volumétrico) para recuperação dos ésteres. Uma vez
resfriada, a amostra permaneceu em repouso até separação das camadas orgânica e
aquosa. Para análise foram injetados 1μL na camada orgânica, a qual continha os
ésteres. A análise por cromatografia gasosa e detecção por espectrometria de massas foi
feita em coluna HP-5MS com 30m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e
0,25 μm de espessura de fase estacionária. Foi utilizada injeção no modo „split‟ com
razão de 10:1 para volume de injeção de 1 μL e na faixa de massas de 20 a 500 u.m.a. A
temperatura inicial do forno foi 40 °C (1min), sendo feita variação a 10 ºC.min-1 até 300
ºC (30min). O injetor foi mantido a 250 ºC e a interface a 300 ºC. O gás hélio (He) foi
utilizando como gás de arraste a uma vazão de 1mL.min-1. Os ácidos graxos foram
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identificados pela consulta à biblioteca digital de espetros de massas Willey7Nist05 e
via cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-EM).
A transesterificação direta da biomassa microalgal foi realizada segundo método
de Menezes et. al (2013), no Laboratório de Métodos de Extração e Separação
(LAMES) da UFG, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Nelson Antoniosi. Inicialmente
foi realizado o preparo de uma mistura esterificante, a qual foi utilizada no decorrer do
processo de transesterificação. Para isso, foram adicionados 2,0 g de cloreto de amônio
(Merck®) a 60 mL de metanol (Tedia®) seguido pela adição de 3,0 mL de ácido
sulfúrico concentrado (Merck®). A mistura, contida em balão de fundo redondo
adaptado a um condensador, foi mantida em refluxo sob agitação por 15 min. O
reagente obtido foi então estocado em balão volumétrico de 100 mL com tampa de
vidro. Posteriormente, em um tudo de ensaio autoclavável de 20 mL, foram pesados
cerca de 200 mg da biomassa de microalgas. A seguir, foram adicionados 3,0 mL de
solução 0,5 mol L-1 de hidróxido de sódio (Merck®) em metanol seco (Tedia®) e a
mistura foi aquecida por 10 min em banho-maria a 90 ºC. Foi feito um resfriamento em
banho de gelo e adicionados 9,0 mL da mistura esterificante previamente preparada
segundo o procedimento descrito anteriormente. A mistura foi aquecida novamente por
10 min em banho-maria a 90 ºC, em seguida resfriada em banho de gelo e a ela
adicionados 5,0 mL de n-heptano (Tedia®) e 2,0 mL de água destilada. A mistura foi
agitada algumas vezes e colocada em repouso até a separação de fases. A fase heptânica
foi coletada com pipeta tipo Pasteur e analisada por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas. Para análise da composição de FAME e cálculo do teor de
éster foi utilizado um cromatógrafo a gás Agilent 7890, equipado com detector FID e
injetor split/splitless. A coluna capilar utilizada foi a DB-WAX (30 m x 0,25 mm x 0,25
μm). O forno operou sob temperatura inicial de 70 ºC, sendo aquecido a 10 ºC min-1 até
240 ºC, e mantido nesta temperatura por 13 min, sendo novamente aquecido a 5 ºC min1

até 250 ºC. O injetor foi mantido à temperatura de 310 ºC, com volume de injeção de 2

μL, no modo split, com razão de split de 10:1. A temperatura do detector FID foi
mantida a 310 ºC. Hidrogênio 5,0 foi utilizado como gás de arraste à velocidade linear
de 42 cm s-1 e nitrogênio 5,0 foi usado como gás auxiliar a 20 mL min-1. Os FAME
foram identificados pela comparação direta com amostras de composição conhecida,
tais como o óleo de soja, amendoim e crambre, pela análise de padrões de referência de
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FAME (Nu-Check Prep®) e por análises via cromatografia gasosa de alta resolução
acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), usando cromatógrafo a gás modelo
Shimadzu 17A acoplado a espectrômetro de massas QP-5050 Shimadzu, com interface
a 280 oC. O gás de arraste utilizado nos ensaios foi o hélio 5,0 à velocidade linear de 42
cm s-1. As condições operacionais para forno, injetor e coluna capilar foram às mesmas
utilizadas para HRGC-FID.
As análises por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram realizadas no
Inmetro, pelo grupo do Dr. Paulo Roque Martins da Silva, onde está inserido o Dr.
Amarjit Singh Sarpal, especialista em RMN. Foi utilizado o espectrofotômetro Bruker
de 500 e 600MHZ equipado com sonda dupla (1H/13C). Foram utilizados 5 a 10 mg de
extratos de microalgas que foram dissolvidos em 0,6mL de CDCl3 contendo como
padrão interno TMS. Foram utilizados os seguintes parâmetros: Relaxation delay (D1)
=10 sec., P1 (900 PW) =11.01 micro sec; NS (número de varreduras) =16 ou 32, faixa
de deslocamento químico: 0-12 ppm. Para esta análise foram utilizadas as amostras
obtidas da extração da biomassa com metanol e clorofórmio. As extrações foram
realizadas em frascos de 50mL utilizando um equipamento ultrassônico de 100W (50
HZ). A biomassa foi extraída com mistura de 20mL de solventes de clorofórmiometanol (2:1) durante 45 minutos em banho ultrassônico mantido à temperatura
ambiente. Os solventes nos extratos foram deixados em repouso durante 30 minutos até
a evaporação completa do clorofórmio. Os extratos foram tratados com 5mL de acetona
a fim de remover os vestígios de água e mantidos a -20 ºC. De igual modo, o processo
de extração foi repetido nas outras amostras. Em seguida, foi realizada a extração com
ciclo hexano para separar os lipídios neutros. O ciclo hexano foi adicionado nos extratos
de clorofórmio-metanol. A fase hexânica foi separada para obter extratos livre de
solventes. Similarmente a fase com metanol também foi retirada do extrato. Todos os
extratos foram mantidos na geladeira até a realização da análise.

4.1.9 - Análise estatística
A análise estatística dos resultados foi realizada com auxílio do programa
DESIGN – EXPERT versão 9.0.1 trial. Os resultados obtidos no experimento de
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avaliação de diferentes concentrações de CO2 foram avaliados através do teste de
Kruskal-Wallis e teste de Dunn. No experimento de avaliação da forma de injeção do
CO2 foi utilizado o teste de Mann-Whitney, sendo 95% o nível de significância adotado
(p<0,05).

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 - Avaliação das diferentes condições de cultivo visando maximizar a
produtividade em lipídios
Foi realizado um planejamento experimental para avaliar a interação entre as
variáveis independentes: intensidade de luz, concentração inicial de nitrato e densidade
óptica inicial (DOi). Como temos por objetivo a maximização da produtividade em
lipídios a fim de otimizar o cultivo para a produção de biodiesel; como variável
dependente, foi avaliada a produtividade em lipídios, sendo obtida por extração de
lipídios totais realizada pelo método de FOLCH et al, 1957. A tabela VI lista a
produtividade em lipídios obtida em cada ensaio, enquanto as tabelas VII e VIII
apresentam a análise de variância e o resumo estatístico respectivamente. Com exceção
dos pontos centrais (condições 9, 10 e11) e da condição 6 (1.530 mg.L-1 de nitrato de
sódio e 60 µE.m-2.s-1 de intensidade luminosa), as condições que alcançaram as maiores
produtividades em lipídios totais foram às cultivadas com as menores concentrações de
nitrato de sódio (condições 1, 2, 3 e 4). Porém os melhores resultados para
produtividade em lipídios totais foram observados nas condições que receberam uma
intensidade luminosa de 120 µE.m-2.s-1 (condições 3 e 4).

Tabela VI: Matriz de níveis do planejamento experimental com valores experimentais da produtividade
em lipídios totais (PL). Os valores codificados de A, B e C representam respectivamente a concentração
de nitrato, intensidade de luz e densidade óptica (DO).

Ensaios

NaNO3
(A)

Intensidade de
luz
(B)
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DO
(C)

PL (mg.L-1 d-1)

Erlenmeyers 1

+1

+1

-1

3,90

Erlenmeyers 2

-1

-1

+1

5,05

Erlenmeyers 3

+1

-1

+1

6,13

Erlenmeyers 4

+1

+1

+1

3,97

Erlenmeyers 5

+1

-1

-1

3,63

Erlenmeyers 6

-1

+1

+1

6,32

Erlenmeyers 7

-1

-1

-1

4,30

Erlenmeyers 8

-1

+1

-1

6,10

Erlenmeyers 9

0

0

0

5,38

Erlenmeyers
10
Erlenmeyers
11

0

0

0

5,34

0

0

0

5,73

Tabela VII. Análise de variância para a resposta. Os valores codificados de A, B e C representam
respectivamente a concentração de nitrato, intensidade de luz e densidade óptica (DO).

Fonte
Modelo
A
B
C
AB
AC
BC
ABC
Resíduo
Falta de
ajuste
Erro puro

Soma dos
quadrados
8,80
2,15
0,17
1,57
3,06
0,32
1,08
0,45
0,77
0,67

Graus de
liberdade
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Média dos
quadrados
1,26
2,15
0,17
1,57
3,06
0,32
1,08
0,45
0,26
0,67

0,096

2

0,048

42

Valor de F
4,90
8,36
0,67
6,11
11,93
1,24
4,21
1,74

p-valor
Prob>F
0,1097
0,0629
0,4727
0,0899
0,0408
0,3468
0,1326
0,2783

14,04

0,0644

Tabela VIII. Resumo estatístico do modelo.

Desvio padrão
Média

0.51
5,08

R2
R2 ajustado
R2 predito

0.9195
0,7315
-15,6242

O modelo matemático que descreve a produtividade em lipídios em função das
variáveis estudadas no planejamento é descrito pela equação:
PL = 5,08 – 0.52A + 0,15B + 0,44C – 0,62AB + 0,20AC – 0,37BC – 0,24ABC

Os valores de “Prob>F” menores que 0,05 indicam significância nos termos
avaliados logo, foi significativo estatisticamente à interação entre intensidade de luz e
concentração de nitrato com o R2 ajustado cujos valores são de respectivamente 0,9195
e 0,7315.
Na análise individual das variáveis (Figura 4 e 5) foi possível observar que ao
passar a concentração de nitrato do nível +1 (1.530 mg.L-1) para o nível -1 (85 mg.L-1),
a produtividade em lipídios aumentou. Observou-se também que ao passar a intensidade
de luz do nível -1 (60 µE.m-2.s-1) para o nível +1 (120 µE.m-2.s-1) a produtividade em
lipídios aumentou.
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Figura 4. Análise da influência da concentração de nitrato sobre a produtividade em lipídios. Eixo das
abscissas corresponde aos valores codificados de nitrato. Eixo das ordenadas representa os valores
obtidos para a produtividade em lipídios. As barras na vertical representam o erro experimental. Os
círculos representam os pontos centrais.

Figura 5. Análise da influência da intensidade de luz sobre a produtividade em lipídios. Eixo das
abscissas corresponde aos valores codificados de intensidade de luz. Eixo das ordenadas representa os
valores obtidos para a produtividade em lipídios. As barras na vertical representam o erro experimental.
Os círculos representam os pontos centrais.

No gráfico de interação das variáveis (Figura 6), o grau de interação é
caracterizado pela posição das retas, que quando cruzadas, apresentam forte interação.
No gráfico apresentado à interação entre concentração de nitrato e intensidade de luz
quando o DOinicial é mantido no ponto central B, o resumo estatístico do modelo mostra
que o R2 está em concordância razoável (DOinicial = 0,2), e é observada uma forte
interação entre as variáveis. A partir desse gráfico nota-se que a produtividade em
lipídios aumenta quando é aplicada maior intensidade de luz e menor concentração de
nitrato.
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Figura 6: Interação da concentração de nitrato e intensidade de luz com DO inicial equivalente à 0,2. Reta
preta corresponde à intensidade de luz em seu nível -1. Reta vermelha corresponde à intensidade de luz
em seu nível +1. Eixo das abscissas corresponde aos valores da concentração de nitrato. Eixo da
ordenadas corresponde aos valores da produtividade em lipídios. Os círculos no centro do gráfico
representam os pontos centrais.

A figura 7 relaciona a produtividade em lipídios com a concentração de nitrato e
intensidade de luz. A região em vermelho indica a área de maior produtividade
(intensidade de luz 120 µE.m-2.s-1 e concentração de nitrato de sódio inicial de 85mg.L1

).
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(A)

(B)

Figura 7. Produtividade em lipídios em relação à concentração de nitrato e a intensidade de luz. (A)
Gráfico tridimensional das respostas. Região vermelha tende a gerar maior produtividade em lipídios. (B)
Região de maior produtividade ampliada.
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Os resultados mostraram que quando a concentração de nitrato de sódio foi
reduzida e a intensidade de luz foi aumentada a produtividade em lipídios aumentou.
Segundo TAKAGI et al. (2000) a indução de stress nutricional programada pela
restrição de nitrogênio ativa a enzima diacilglicerol aciltransferase, responsável pela
conversão do acil-coA em triglicerídeos, priorizando a rota metabólica de biossíntese de
lipídios celular como produto de reserva. Existem na literatura muitos estudos que
apresentam como estratégia de cultivos alteração no metabolismo das microalgas a fim
de aumentar a produtividade em biomassa e em lipídios.
LIANG e colaboradores (2009) mantiveram Chlorella vulgaris sob condições
autotróficas e sob ausência do íon nitrato, a produtividade em lipídios após 23 dias de
cultivo foi de 4 mg.L-1.d-1. Nessas condições o teor lipídico obtido foi de 33%.
Comparando o trabalho de Liang e colaboradores (2009) com o presente trabalho
observamos que após 28 dias de cultivo foi obtida maior produtividade em lipídios que
foi de 6,10 mg.L-1.d-1 e o percentual lipídico foi de 20,66%, sendo, Chlorella vulgaris
cultivada com intensidade de luz de 120 µE.m-2.s-1 e concentração inicial de nitrato de
sódio 85 mg.L-1 e densidade óptica inicial de 0,1.
ILLMAN e colaboradores (2000) observaram que C. emersonii, C. minutíssima,
C. vulgaris e C. pyreoidosa acumularam respectivamente, 63%, 57%, 40% e 23% de
lipídios em biomassa seca sob condições de escassez de nitrogênio.
MING e colaboradores, em 2010, descreveram a necessidade de diferentes
condições de cultivo para assegurar uma alta produção de biomassa aliada a um alto teor
lipídico. Para tal, as microalgas foram cultivadas sob condições favoráveis e
posteriormente estressadas nutricionalmente com concentrações reduzidas de nitrato. Os
autores analisaram o crescimento celular e o conteúdo lipídico de Chlorella vulgaris
(cultivada sob aeração com enriquecimento de CO2 a 1,0%, intensidade de luz de
60mol de fótons.m-2s-1 e temperatura de 25ºC) nas concentrações de 0,2mM, 1,0mM,
3,0mM e 5,0mM de nitrato de potássio no meio de cultura. A concentração celular
aumentou de 0,4g.L-1 para 1,2g.L-1 com o aumento de 0,2mM para 5,0mM de KNO3,
em contrapartida o conteúdo lipídico reduziu de 22,5% para 15,9% em peso seco de
biomassa. No presente trabalho, podemos observar que quando Chlorella vulgaris foi
cultivada com uma concentração de nitrato de sódio inicial de 85mg.L-1, a produtividade
em lipídios e o percentual lipídico foram de respectivamente 6,10 mg.L-1.d-1 e 20,66%.
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Quando a concentração inicial de nitrato de sódio foi aumentada no cultivo para
1.530mg.L-1 a produtividade em lipídios também reduziu significativamente para
3,63mg.L-1.
Os resultados obtidos nos direcionaram para um novo estudo onde foi realizado
um novo cultivo empregando as melhores condições de cultivo do planejamento
experimental.

5.2 - Avaliação da influência da injeção de CO2 em diferentes concentrações na
produtividade em lipídios totais
Foi utilizada a condição de cultivo que gerou os maiores valores de
produtividade em lipídios totais no planejamento experimental.
A tabela IX mostra o percentual de enriquecimento de CO2 do cultivo de
Chlorella vulgaris. Foram utilizadas diferentes concentrações de CO2 para avaliar o
efeito do mesmo nos resultados de produtividade em lipídios totais.

Tabela IX: Condições de cultivo de Chorella vulgaris utilizando diferentes concentrações de CO2. Os
garrafões 1a , 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a e 4b foram cultivados com uma intensidade luminosa de 120 µE.m-2.s1
e os garrafões 5a e 5b foram cultivados com uma intensidade luminosa de 240 µE.m-2.s-1.

Ensaio

Percentual de enriquecimento do ar
com CO2 (%)

(Ar)
(Ar)
1,5
1,5
5,5
5,5
10
10
10
10

Garrafão 1a
Garrafão 1b
Garrafão 2a
Garrafão 2b
Garrafão 3a
Garrafão 3b
Garrafão 4a
Garrafão 4b
Garrafão 5a
Garrafão 5b
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A tabela X mostra os resultados de produtividade em biomassa e a produtividade
em lipídios totais obtido neste ensaio experimental. Foi observado neste experimento
que o tempo de cultivo foi otimizado em relação ao cultivo em erlenmeyer, passando de
28 dias para aproximadamente 17 dias.
Na tabela X foram observadas grandes flutuações entre alguns resultados
referentes à mesma condição (3 e 5), mas não foi possível determinar a causa disto; para
melhor avaliar estes resultados, as produtividades em lipídios dos garrafões A foram
agrupadas com aquelas dos garrafões B de cada situação (apresentados na figura 8) e,
então aplicado teste estatístico, para avaliação de possíveis diferenças significativas
entre os diferentes tratamentos com CO2.
Foi observado na figura 8 que a injeção de ar enriquecido com CO2 em
diferentes concentrações não promoveu modificação significativa na produtividade em
lipídios totais, com exceção da concentração a 10%, que provocou diminuição.

Tabela X: Produtividade em biomassa e em lipídios totais dos cultivos em garrafões, utilizando
diferentes concentrações de CO2.

Ensaio

Produtividade em
biomassa
(mg.L-1.d-1)

Desvio
Padrão

Produtividade
em lipídios
totais
(mg.L-1.d-1)

Desvio
Padrão

Garrafão 1a
Garrafão 1b
Garrafão 2a
*
Garrafão 2b
Garrafão 3a
Garrafão 3b
Garrafão 4a
Garrafão 4b
Garrafão 5a
Garrafão 5b

41,7
38,8
43,4
46,0
42,6
26,8
25,0
28,2
36,9

0,60
0,68
1,35
0,75
2,71
1,09
0,24
0,10
0,48

7,8
6,6
9,7
9,0
12,8
5,6
6,2
6,8
13,0

0,45
0,35
0,54
0,26
0,11
0,11
0,01
0,07
0,02

*

Garrafão 2b cultura não cresceu.
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Produtividade em lipídios totais ( mg L-1 d-1 )

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
I=120 / Ar

I=120 / CO2 1.5 %

I=120 /CO2 5.5 %

I=120 / CO2 10 %

I=240 / CO2 10 %

Figura 8: Produtividade em lipídios totais dos cultivos em garrafões, utilizando diferentes
concentrações de CO2 – resultados agrupados dos garrafões A com os garrafões B.

Na tabela XI é apresentado o resultado do teste estatístico; é possível observar
que, apesar de haver uma tendência de aumento, não existe diferença significativa entre
as condições de injeção de ar enriquecido com 1,5%, 5% e 10% com intensidade de 240
µE.m-2.s-1.

Também

não

existe

diferença

significativa

estas

condições

de

enriquecimento e a condição de injeção de ar sem enriquecimento, sendo estas as
condições de maior produtividade em lipídios em comparação com condição de injeção
de ar enriquecido com CO2 a 10% com intensidade de luz de 120 µE.m-2.s-1.

Tabela XI: Resultado do teste estatístico de Kruskal-Wallis para avaliação da influência
do enriquecimento do ar com diferentes concentrações de CO2 na produtividade em lipídios
totais dos cultivos em garrafões.
Resultados
H
17,8494
Graus de liberdade
4
(p) Kruskal-wallis
0,0013
I=120 / Ar = R1
69
I=120 / CO2 1,5% = R2
59
I=120 / CO2 5,5% = R3
122
I=120 / CO2 10% = R4
21
I=120 / CO2 10% = R5
107
50

R1 (posto médio)
R2 (posto médio)
R3 (posto médio)
R4 (posto médio)
R5 (posto médio)

11,5
19,6667
20,3333
3,5
17,8333

Na tabela XII é apresentado o resultado estatístico pelo método de Dunn. Foi
feita análise de correlação para verificar se houve alguma dependência entre a
produtividade em lipídios e a produtividade em biomassa. Considerando-se todos os
valores encontrados não foi observada dependência; entretanto, excluindo-se as duas
maiores produtividades em lipídios (12,8 e 13) foi observada fraca correlação positiva,
de 0,85. Assim, podemos dizer que foi observada certa tendência de que havendo
aumento na produtividade em biomassa, até determinado valor, pode ocorrer aumento
na produtividade em lipídios totais, o que é o inverso do que comumente é observado
quando o cultivo é realizado com depleção de nitrogênio. Isto ocorreu porque ao
aumentar-se o enriquecimento do ar com CO2 houve leve tendência de aumento tanto do
teor de lipídios totais (Figura 9) como da produtividade em biomassa (tabela X).
Resultado similar foi observado por ARIEF et al (2009), que ao cultivar C. vulgaris
com crescentes concentrações de CO2 obteve maiores taxas de crescimento até uma
determinada concentração deste gás e a partir desta concentração, crescimento igual.
Porém, no presente trabalho foi observada diminuição de produtividade em biomassa ao
passar-se de 5 para 10% de CO2, tendo sido observada “recuperação” no valor de
produtividade em biomassa (e em lipídios totais) ao aumentar-se a intensidade de luz.
Pode ser observado neste gráfico que as condições citadas que geraram as maiores
produtividades em lipídios totais, de 12,8mg.L-1d-1 e de 13,0mg.L-1d-1, geraram
percentuais lipídicos de 26,9% e de 32,2%, respectivamente.
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Tabela XII: Resultado estatístico do método de Dunn.

Comparações
(método de Dunn)
Postos médios 2 e 4
Postos médios 3 e 4
Postos médios 4 e 5

MÉTODO DE DUNN
Dif. Postos
Z
Z crítico
calculado
16,1667
2,8805
2,807
16,8333
3,6733
2,807
14,3333
3,1278
2,807

p
ns < 0.05
ns < 0.05
ns < 0.05

Figura 9: Produtividade em lipídios totais e percentual lipídico para as diferentes condições de cultivo de
Chlorella vulgaris. As amostras 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a e 5b estão aeradas respectivamente com o
percentual de CO2 de: 1,5%, 1,5%, 5,5%, 5,5%, 10%, 10%, 10% e 10%. Nas amostras 1a e 1b o ar foi
injetado na amostra sem enriquecimento com CO2.
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Com relação a uma possível interferência do pH no crescimento celular foi feito
acompanhamento diário deste das culturas. Pode ser observado na figura 10 que, com
exceção dos primeiros resultados (dia zero), o pH das amostras ficou entre 5,1 e 7,0 no
caso das amostras onde o ar injetado foi enriquecido com CO2; no caso das amostras
aeradas sem enriquecimento com CO2 o pH das amostras variou entre 7,5 e 8,5 a partir
do dia 2. Nos garrafões 1a e 1b foi observado no dia 1 um valor bem mais baixo que o
dos demais dias, principalmente no garrafão 1a; não temos ainda como explicar tal
resultado, sendo que foi feito acompanhamento bastante cuidadoso da concentração do
CO2 ao longo dos cultivos.
Estudos de Mayo & Noike (1994) sobre o efeito da concentração de íons de
hidrogênio no crescimento da Chlorella vulgaris entre pH 3,0 e 11,5, revelaram a
preferência da microalga pelo pH entre 5,5 a 8,0 e, também, a sensibilidade da espécie
em pH alcalinos, afetando a produção da biomassa microalgal. Assim, a faixa de pH a
qual a microalga, nas diferentes condições, foi submetida no presente trabalho,
provavelmente não afetou o crescimento de forma a interferir na avaliação feita acerca
da influência da injeção do CO2 em diferentes concentrações na cultura.

10
9
8

1a (ar)

7

1b (ar)
2a (1,5% CO2)

6

pH

3a (5,5% CO2)

5

3b (5,5% CO2)

4

4a (10% CO2)
4b (10% CO2)

3

5a (10% CO2)

2

5b (10% CO2)

1
0
0

5

10

15

20

Tempo (dia)

Figura 10: Gráfico de pH para as diferentes condições de cultivo de Chlorella vulgaris. As amostras 2a,
2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a e 5b estão aeradas respectivamente com o percentual de CO 2 de: 1,5%, 1,5%, 5,5%,
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5,5%, 10%, 10%, 10% e 10%. Nas amostras 1a e 1b o ar foi injetado na amostra sem enriquecimento com
CO2.

Foi observado através da análise diária para o monitoramento do nitrato de sódio
(Figura 11) que, com exceção das amostras 4a, 5a e 5b, este nutriente já estava esgotado
no meio a partir do oitavo dia de cultivo, porém as culturas foram mantidas até
alcançarem o início da fase estacionária.

70,00

Concentração de Nitrato (mg.L-1)

60,00
1a (ar)

50,00

1b (ar)
2a (1,5% CO2)

40,00

3a (5,5% CO2)
3b (5,5% CO2)
4a (10% CO2)

30,00

4b (10% CO2)
5a (10% CO2)

20,00

5b (10% CO2)

10,00

0,00
0

5

10

15

20

Tempo (dia)

Figura 11: Consumo de nitrato nas culturas de Chlorella vulgaris cultivadas com diferentes
concentrações de enriquecimento do ar com CO2 e com ar sem enriquecimento.

No que diz respeito à determinação do perfil em ácidos graxos, no caso das
análises por transesterificação direta da biomassa, foram escolhidas as biomassas
obtidas nas condições que geraram as maiores produtividades em lipídios enriquecimento do ar com CO2 a 5,5% (garrafão 3) e a 10% (garrafão 5), já que estas
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amostras geraram maiores produtividades em lipídios totais e com maiores percentuais
de CO2. Também foi utilizada amostra da condição de injeção de ar sem enriquecimento
(garrafão 1) para fins de comparação.
As figuras 12, 13 e 14 ilustram o perfil cromatográfico dos lipídios extraídos por
transesterificação in situ ou direta das amostras de: garrafão 1a, garrafão 3b e garrafão
5b, respectivamente. Os principais picos presentes no cromatograma de íons totais
(CIT) foram retidos entre 8,9 e 20 min. A composição em ácidos graxos foi obtida
através dos espectros de massas de seus derivados ésteres metílicos, por consulta à
biblioteca digital de espectros de massa padrão Wilet7Nist05. A composição
quantitativa apresentada foi obtida pelo método de normalização de áreas, onde o
percentual indicado corresponde à contribuição de cada pico em área sobre o total de
áreas de todos os picos. As tabelas XIII, XIV e XV mostram os resultados de análise
resumidos.

Figura 12: Cromatograma do produto da reação de transesterificação direta da amostra 1a. A reação da
transesterificação in situ foi realizada a partir do lipídio presente na biomassa de Chlorella vulgaris que
foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e sem enriquecimento do ar com CO2.
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Tabela XIII: Composição percentual relativa dos ácidos graxos dos lipídios extraídos diretamente da
biomassa de Chlorella vulgaris (amostra 1a) que foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade de
luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e sem enriquecimento
do ar com CO2. Em negrito, estão ressaltados os ácidos graxos insaturados.

Tempo de Retenção
(min)

Quantidade
Relativa (%)

Indicativos para os seguintes compostos

8,9

0,5

Undecílico

10,2

0,1

Láurico

11,5

0,5

Tridecílico

12,4

1,7

Mirístico

13,8

0,2

9-Pentadecenóico

14,5

29,7

Palmítico

14,6

1,2

Palmitoléico

14,8

2,3

7,10-Hexadecadienóico

15,8

6,4

Poliinsaturado

16,4

3,1

Esteárico

16,7

16,6

Oléico

16,8

0,9

Vacênico

17,2

17,6

Linoléico

17,4

1,4

Gama-Linolênico

17,8

16,2

Linolênico

18,2

1,0

5,9,12,15-Octadecatetraenóico

18,9

0,6

Monoinsaturado
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Figura 13: Cromatograma do produto da reação de transesterificação direta da amostra 3b. A reação da
transesterificação in situ foi realizada a partir do lipídio presente na biomassa de Chlorella vulgaris que
foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e enriquecimento do ar com CO2 a 5,5%.

Tabela XIV: Composição percentual relativa dos ácidos graxos transesterificados diretamente na
biomassa de Chlorella vulgaris (amostra 3b) que foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade de
luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e enriquecimento do ar
com CO2 a 5,5%. Em negrito os ácidos graxos insaturados.

Tempo de Retenção
(min)
8,9

Quantidade
relativa (%)
0,1

Indicativo para os seguintes compostos

10,2

0,1

Láurico

11,5

0,1

Tridecílico

12,4

1,1

Mirístico

Undecílico
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13,8

0,2

9-Pentadecenóico

14,5

31,8

Palmítico

14,6

0,3

Palmitoléico

14,8

1,0

7,10-Hexadecadienóico

15,5

0,1

Monoinsaturado

15,8

2,5

Poliinsaturado

16,4

4,8

Esteárico

16,7

28,0

Oléico

16,8

2,3

Vacênico

17,2

17,6

Linoléico

17,4

1,0

Gama-Linolênico

17,8

5,6

Linolênico

18,2

0,4

5,9,12,15-Octadecatetraenóico

18,6

0,2

Saturado

18,9

2,8

Monoinsaturado
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Figura 14: Cromatograma do produto da reação de transesterificação direta da amostra 5b. A reação da
transesterificação in situ foi realizada a partir do lipídio presente na biomassa de Chlorella vulgaris que
foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2.

Tabela XV: Composição percentual relativa dos lipídios extraídos diretamente da biomassa de Chlorella
vulgaris da condição 5b (Intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3
inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2). Em negrito os ácidos graxos insaturados.

Tempo de Retenção
(min)
8,9
10,2
11,5
12,4
13,8
14,5

Quantidade
relativa (%)
0,2
0,2
0,1
1,1
0,1
34,2

Éster Metílico do Ácido Graxo

14,6

0,2

Palmitoléico

14,8

1,1

7,10-Hexadecadienóico

15,8

2,4

Poliinsaturado

16,4

4,9

Esteárico

Undecílico
Láurico
Tridecílico
Mirístico
9-Pentadecenóico
Palmítico
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16,7

27,6

Oléico

16,8

3,3

Vacênico

17,2

15,5

Linoléico

17,4

0,8

Gama-Linolênico

17,8

5,7

Linolênico

18,2

0,4

5,9,12,15-Octadecatetraenóico

18,6

0,2

Saturado

18,9

2,0

Monoinsaturado

Os óleos insaturados produzem um biodiesel mais suscetível à oxidação devido à
sua instabilidade quando armazenado por muito tempo, desse modo, o perfil de ácidos
graxos é avaliado principalmente em relação aos teores de ácidos graxos poliinsaturados
(HU et al., 2008). Apesar de não haver restrições na regulamentação nacional, a norma
EN14214 estipula que o limite máximo aceitável para o teor de ácido linolênico é de
12%, e é de 1% o teor máximo admitido para ácidos graxos com mais de três duplas
ligações. Com base nesses limites, pode ser observado na tabela XVI, que somente a
amostra 1a apresentou valor para o teor de TUFA (ácidos graxos triinsaturados) acima
do permitido pela norma EN14214. Com relação ao valor para o teor de PUFA (ácidos
graxos poliinsaturados), as amostras 3b e 5b apresentaram 2,9% e 2,8%,
respectivamente, sendo este superior ao permitido pela norma, porém, a amostra 1a
também apresentou alto teor em PUFA. Assim, a injeção de ar com enriquecimento de
CO2 promoveu uma melhoria no perfil de ácidos graxos, que ficou mais próximo ao
adequado para a produção de um biodiesel de qualidade.

60

Tabela XVI: Teores totais de ácidos graxos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA), diinsaturados
(DUFA), triinsaturados (TUFA) e poliinsaturados (PUFA). Condições de cultivo de cultivo de Chlorella
vulgaris: Amostra 1a (intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3
inicial de 85mg.L-1 e com mistura de ar/ CO2), Amostra 3b (intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1; densidade
óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 5,5% de CO2) e Amostra 5b (intensidade de luz-240
µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% CO2).

Microalgas

SFA (%)
35,6

MUFA
(%)
19,5

DUFA
(%)
19,9

TUFA
(%)
17,6

PUFA
(%)
7,4

1a
3b

38,2

33,7

18,6

6,6

2,9

5b

40,9

33,2

16,6

6,5

2,8

A transesterificação direta também permite o cálculo do percentual de ésteres,
que é uma medida muito interessante, visto que este representa o máximo potencial de
produção de biodiesel pela cepa microalgal e numa determinada condição de cultivo,
pois este processamento leva à transesterificação da totalidade dos ácidos graxos da
biomassa, e não somente daqueles presentes nos mono, di e triacilglicerídios, que são
extraídos no processamento de extração do óleo. A tabela XVII mostra o rendimento
relativo de ésteres em comparação à transesterificação direta da soja com a
transesterificação direta obtida da microalga Chlorella vulgaris. Esta tabela mostra que
o rendimento em ésteres metílicos de ácidos graxos das condições 1a, 3b e 5b foram
superiores ao da soja, sendo a condição do garrafão 3b a de maior valor e, portanto,
representa a de maior potencialidade para a produção de biodiesel.

Tabela XVII: Rendimento relativo de ésteres em comparação com a transesterificação direta da soja.
Condições de cultivo de Chlorella vulgaris: Amostra 1a (intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1; concentração
inicial celular (DO) -0,1; NaNO3-85mg.L-1 e com mistura de ar/CO2), Amostra 3b (intensidade de luz-120
µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 5,5% de CO2) e Amostra 5b
(intensidade de luz-240 µE.m-2.s-2; densidade óptica inicial (DO) - 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10%
CO2).

Microalga

Somatória da Área dos
Picos de Ésteres (A)

Soja

1897,7

Rendimento relativo em ésteres
metílicos de ácidos graxos em
relação à soja (%)
100,0

1a

4603,4

242,6
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3b

5733

302,1

5b

4402,4

232,0

A fim de comparar os resultados que podem ser obtidos por uma
transesterificação direta com os obtidos pela transesterificação dos lipídios totais, foi
realizada nas amostras 3b e 5b uma análise do perfil de ácidos graxos dos ésteres dos
lipídios totais, obtidos segundo a norma ASTM D 3457 – 87. As figuras 15 e 16
ilustram o perfil cromatográfico em ácidos graxos dos lipídios totais das amostras 3b e
5b. As tabelas XVIII e XIX mostram os resultados resumidos das análises.
Os resultados da transesterificação in situ e a transesterificação segundo a norma
ASTMD3457-87 diferiram nos valores de ácido palmítico. Na transesterificação in situ
o percentual de ácido palmítico encontrado nas amostras 3b e 5b foram de
respectivamente, 31,8% e 34,2%. Já na análise segundo a norma ASTMD3457-87 os
percentuais de ácido palmítico encontrados nas amostras 3b e 5b foram de
respectivamente de 57,05% e 51,34%. Este resultado pode indicar que os lipídios totais
extraídos segundo Folch e colaboradores (1957) apresentam maior percentual de
palmítico que os ácidos graxos totais passíveis de serem transesterificados diretamente
na biomassa; além disto, é possível que o valor percentual dos ácidos graxos
quantificados pela análise segundo a norma ASTMD3457-87 esteja superestimado pela
não identificação de outros ácidos graxos (detectados e quantificados pelas outras
técnicas de análise).
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Figura 15: Cromatograma de íons totais do produto de reação de transesterificação de lipídios de
microalgas da amostra 3b. A reação da transesterificação pela rota convencional foi realizada a partir do
lipídio presente na biomassa de Chlorella vulgaris que foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade
de luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 5,5% de CO2.

Tabela XVIII: Composição percentual relativa dos lipídios extraídos da biomassa de Chlorella vulgaris
da condição 3b (intensidade de luz-120 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de
85mg.L-1 e 5,5% de CO2). A reação de transesterificação foi realizada pela rota convencional. Em negrito
estão os ácidos graxos que apresentaram os maiores percentuais.

Tempo de retenção (min.)
5,035

Quantidade relativa
(%)
0,48

7,636
7,708

0,25
0,26

8,904
9,002

0,47
0,48

14,000

0,80

14,207

0,71
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Indicativo para os
seguintes compostos
Ácido hexanóico (ácido
caproíco)
Octanal dimetilacetal
Ácido octanóico (ácido
caprílico)
Nonanal dimetilacetal
Ácido nonanóico (ácido
perlargônico)
Ácido 6,6-dimetoxioctanóico
Ácido octanodióico)

14,588

1,02

14,803
15,027

0,34
2,55

15,256
16,537

2,36
57,05

16,918
18,203

0,25
9,49

Ácido tetradecanóico
(ácido mirístico)
Ácido 9-oxo nonanóico
Ácido 6,6-dimetoxinonaóico
Ácido nonaóico
Ácido hexanóico (ácido
palmítico)
1,1-dimetoxi dodecano
Ácido octadecanóico
(ácido esteárico)

Figura 16: Cromatograma de íons totais do produto de reação de transesterificação de lipídios de
microalgas da amostra 5b. A reação da transesterificação pela rota convencional foi realizada a partir do
lipídio presente na biomassa de Chlorella vulgaris que foi cultivada nas seguintes condições: Intensidade
de luz-240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 de 85mg.L-1 e 10% de CO2.
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Tabela XIX: Composição percentual relativa dos lipídios extraídos da biomassa de Chlorella vulgaris da
condição 5b (Intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de
85mg.L-1 e 10% de CO2). A reação de transesterificação foi realizada pela rota convencional. Em negrito
estão os ácidos graxos que apresentaram os maiores percentuais.

Tempo de retenção (min.)

Quantidade relativa (%)

5,035

0,69

7,640

0,31

7,712

0,23

8,909

0,83

9,006

0,42

11,957

0,16

Indicativo para os
seguintes compostos
Ácido hexanóico (ácido
capróico)
1,1-Dimetoxioctano
(octanal dimetil acetal)
Ácido octanóico (ácido
caprílico)
1,1-Dimetoxinonano
(nonanal dimetil acetal)
Ácido nonanóico (ácido
pelargônico)
Heptadecano

13,091

0,24

Ácido heptanodióico

14,004

0,69

Ácido 6,6-dimetoxioctanóico

14,211

0,56

Ácido octanodióico

14,596

1,31

14,803

0,33

Ácido tetradecanóico
(ácido mirístico)
Ácido 9-oxo nonanóico

15,036

2,80

15,250
15,548

1,84
0,16

15,992

0,23

16,562

51,3

16,926

0,35

17,163

0,19

17,345

0,21

18,212

7,76

18,609
19,624

0,31
0,38
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Indicativo- Ácido 6,6dimetoxi-nonanóico
Ácido nonanodióico
Ácido pentadecanóico
(ácido pentadecílico)
Ácido 6,6-dimetoxidecanóico
Ácido hexadecanóico
(ácido palmítico)
Ácido 6,6-dimetoxidodecanóico
Ácido undecanodióico
Ácido heptadecanóico
(ácido margárico)
Ácido octadecanóico
(ácido esteárico)
1-octadeceno
Ácido 9,12-

19,848

0,60

octadecadienóico (Ácido
linoleico)
Ácido eicosanóico Ácido
araquídico)

Na amostra 3b foram detectados cerca de 57,05% de ácido palmítico, 9,49% de
ácido esterárico, 1,02% de ácido mirístico, 0,48% de ácido pelargônico, 0,47% de ácido
capróico, 0,26% de ácido caprílico, entre outros que não foram identificados nesta
análise. Na amostra 5b foram detectados cerca de 51,34% de ácido palmítico; 7,76% de
ácido esteárico, 1,31% de ácido mirístico, 0,69% de ácido capróico, 0,60% de ácido
araquídico, 0,42% de ácido pelargônico, 0,23% de ácido caprílico, 0,216% de ácido
margárico, entre outros. Nesta análise de composição de ácidos graxos das amostras 3b
e 5b não foi detectado o ácido linoléico. Por esta análise, foi observada diferença nos
percentuais de ácidos graxos das amostras cultivadas com ar enriquecido com CO2 a 5%
e a 10%, e com intensidades de luz diferentes; entretanto, estas diferenças não chegaram
a ser muito importantes e não há como, por estes resultados, identificar uma condição de
geração de perfil em ácidos graxos mais apropriado para a produção de biodiesel,
principalmente porque não foram quantificados ácidos graxos insaturados, como os
mono, di e tri-insaturados, comumente encontrados nos lipídios das microalgas.
Também foi realizada a análise de ressonância magnética nuclear (RMN),
porém, somente dos lipídios totais extraídos da amostra 5b. A figura 17 ilustra o
resultado da análise de RMN e a tabela XX mostra a composição de ácido graxo da
amostra 5b, segundo esta análise.
Na tabela XX foi observado que o ácido graxo que apresentou a maior
composição percentual foi o ácido palmítico com 33,32%.
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Figura 17: Espectro de RMN 1H da amostra 5b (intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1; densidade óptica
inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2).

Tabela XX: Composição percentual relativa dos lipídios extraídos da biomassa de Chlorella vulgaris da
amostra 5b (intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de
85mg.L-1 e 10% de CO2) feito por ressonância magnética nuclear.

Notação taquigráfica
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2

Ésteres metílicos de
ácidos graxos
Ácido dodecanóico (ácido
láurico)
Ácido tetradecanóico
(ácido mirístico)
Ácido hexadecanóico
(ácido palmítico)
Ácido 9-hexadecenóico
(ácido palmitoléico)
Ácido octadecanóico
(ácido esteárico)
Ácido 6-octadecenóico
(ácido oléico)
Ácido 9, 1267

Quantidade relativa (%)
1,28
0,62
33,32
2,42
4,67
27,28
14,41

C18:3

C20:1
C20:4

octadecadienóico (ácido
linoléico)
Ácido 6,9,12octadecatrienóico (ácido ˠ
linolênico)
Ácido 5-eicosenóico
Ácido araquidônico

6,08

1,77
1,06

A tabela XXI mostra um resumo dos resultados da análise dos principais ésteres
metílicos dos ácidos graxos da amostra 5b, obtidos por transesterificação da biomassa in
situ, transesterificação dos lipídios totais segundo a norma ASTMD3457-87 e RMN.
Observando esta tabela verificamos que o percentual do perfil de ácidos graxos é
confirmado por duas técnicas (transesterificação in situ e RMN). A análise feita pela
rota convencional de transesterificação diferiu nos percentuais de ácidos graxos quando
comparada com as outras duas análises realizadas na mesma amostra. A diferença entre
os resultados da análise por transesterificação direta e da análise dos lipídios totais
(norma ASTMD3457-87) já foi discutida acima.

Tabela XXI: Percentual da composição dos principais ésteres metílicos de ácidos graxos da amostra 5b
(intensidade de luz-240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) -0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10%
de CO2) realizados pelas análises de transesterificação in situ, transesterificação segundo a norma
ASTMD3457-87 e RMN. NI-composto não identificado.

Ésteres de
Ácidos graxos

Transesterificação
in situ (%)

Ressonância
Magnética nuclear
(%)

1,1

Transesterificação
Segundo a norma
ASTMD3457-87
(%)
1,3

Ácido mirístico
Ácido palmitoleico

0,2

NI

2,42

Ácido esteárico

4,9

7,8

4,67

Ácido oléico

27,6

NI

NI

Ácido linoléico

15,5

0,4

14,4
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0,62

Ácido linolênico

5,7

NI

6,08

Ácido palmítico

34,2

51,3

33,32

Pela simples comparação feita, ficam claras as vantagens do uso das microalgas
para a produção de biodiesel, embora ainda sejam necessários mudança no meio de
cultivo para ajustar os valores dos ácidos graxos poliinsaturados segundo a norma
EN14214. Neste trabalho também observamos que a injeção de ar enriquecido com CO2
no cultivo de Chlorella vulgaris promoveu a melhoria da composição em ácidos graxos
e no teor do óleo produzido pela microalga. Além da consolidada produção para a
obtenção de biomassa, diversas microalgas têm sido cultivadas por sua capacidade de
sintetizar compostos considerados nutracêuticos, tais como os ácidos graxos
poliinsaturados (ácido araquidônico - ARA, ácido eicosapentaenóico - EPA e ácido
docosahexaenóico – DHA, por exemplo) e pigmentos carotenóides (astaxantina,
betacaroteno, luteína, cantaxantina etc.), que apresentam propriedades terapêuticas.
Atualmente, são comercializadas como alimento natural ou suplemento alimentar e são
encontradas formulações em pó, tabletes, cápsulas ou extratos. São também
incorporadas em massas, petiscos, doces, bebidas etc., tanto como suplemento
nutricional quanto como corantes naturais (DERNER et al, 2006).
Em 2012, LING YEH et al. estimaram a influência de diferentes meios de
cultivo na produtividade lipídica de Chlorella vulgaris. As células cultivadas a 25ºC de
temperatura e 60 mol de fótons.m-2s-1 de intensidade luminosa em ciclo claro e escuro
16:8, foram mantidas em condições autotróficas, utilizando como fonte de carbono
orgânico CO2 ou NaHCO3. Na presença de NaHCO3, a produtividade em lipídios após 5
dias de crescimento variou de 2,7 a 6,3mg.L-1.d-1, dependendo da composição do meio
de cultivo. Foi observado que as condições que não foram suplementadas com CO2,
tanto no trabalho de LING YEH et al. (2012) como no presente trabalho foram obtidos
resultados similares de produtividade em lipídios totais. No presente trabalho a
produtividade em lipídios totais foi de 7,8 mg.L-1.d-1 e 6,6 mg.L-1.d-1 (garrafão 1a e 1b),
respectivamente. No trabalho de LING YEH et al. (2012) também foi observado que na
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presença de ar enriquecido com CO2 a 2,0% em uma vazão de 0,2vvm, a produtividade
em lipídios variou entre 40,2 e 56,2 mg.L-1.d-1. Quando obtida uma produtividade de
56,2mg.L-1.d-1, o perfil de ácidos graxos foi o seguinte: 5,24% de ácido palmítico;
0,06% de ácido palmitoléico; 3,31% de ácido oléico; 6,16% de ácido linoléico; 1,18%
de ácido linolênico; e 5,5% outros ácidos. Já no presente trabalho quando foi injetada na
cultura uma concentração de CO2 a 5,5% (garrafão 3b) obteve-se maior composição
percentual do perfil de ácidos graxos com: 31,8% de ácido palmítico; 0,3% de ácido
palmitoleíco; 28% de ácido oléico; 17,6% de ácido linoleíco; 5,6% de ácido linolênico.
GHULAM et al. (2012) estudaram um processo de duas fases, composta de
crescimento sob condições ricas em nutrientes, seguido pelo cultivo sob privação de
nitrogênio e condições controladas de fosfato, intensidade de luz, aeração e fonte de
carbono foi aplicado para a produção de lipídios para a microalga Chlorella vulgaris. A
microalga foi cultivada sem adição de nitrogênio, 2mg.L-1PO4-P, com intensidade de
luz de 100 µmol/m2/s e 0,25vvm de ar, cerca de 43% do peso seco celular acumulou
lipídios após 12 horas o que equivale a uma produtividade de lipídios de 77,8mg.L-1.d-1.
Em um meio contendo 5mg.L-1NO3-N e 2mg.L-1PO4-P com uma intensidade de luz de
100 µmol/m2/s e 0,25 vvm de 2% de CO2, cerca de 53 % do peso seco celular acumulou
lipídios após 24 horas representando uma produtividade de 77,1mg.L-1.d-1. O autor
conclui neste trabalho que a baixa quantidade de nutrientes, aeração moderada e
intensidade de luz foram úteis para aumentar a produtividade em lipídios. Apesar das
diferentes condições de cultivo, podemos observar no presente trabalho que a condição
na qual o enriquecimento com CO2 foi de 1,5% (garrafão 2a) a produtividade em
lipídios totais foi de 9,7mg.L-1.d-1; e as condições que foram cultivadas somente com
enriquecimento de ar (garrafão 1a e 1b) a produtividade em lipídios totais foram de
respectivamente 7,8 mg.L-1.d-1 e 6,6 mg.L-1.d-1. No trabalho de GHULAM et al. (2012)
as condições de fosfato foram controladas e este fator pode ter contribuído para o
aumento da produtividade em lipídios, por isso é necessário um estudo mais detalhado
sobre as concentrações de fosfato no meio de cultivo de Chlorella vulgaris a fim de
promover o aumento do conteúdo lipídico.
NUNES (2012) comparou duas espécies de alta produtividade lipídica, através
da análise da eficiência de biofixação de CO2 e produção de biomassa. A microalga
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Chlorella vulgaris mostrou-se mais adequada para o seqüestro deste gás, apresentando
os maiores valores de fixação em concentrações de 5 e 10%, com uma maior eficiência
na concentração de 5%. Utilizando-se este percentual houve uma biofixação de 42,16
gL-1d-1 propiciando a formação de 0,222 gL-1d-1 em biomassa e 58,0 mgL-1d-1 em óleo.
No trabalho de NUNES (2012) o cultivo recebeu uma concentração de CO2 de 10%,
nessa condição a produtividade em lipídios foi de 28,01 mgL-1d-1. No presente trabalho
utilizando a mesma concentração de CO2 (condição 5b) no cultivo foi obtido 13,0 mgL1 1

d em produtividade em lipídios totais. Observamos que houve diferença significativa

nos resultados obtidos, porém essa diferença pode ser atribuída, entre outras questões,
ao fato de que para estimar a produtividade lipídica NUNES (2012) coletou as amostras
no final da fase exponencial de crescimento (2,3 dias de cultivo), e no presente trabalho
a amostra foi coletada na fase estacionária de crescimento, ou seja, com 17 dias de
cultivo.
MORAIS & COSTA (2008) avaliaram o conteúdo lipídico e o perfil de ácidos
graxos das microalgas Spirulina sp., Scenedesmus obliquus,Chlorella kessleri e
Chlorella vulgaris, sendo estas cultivadas por 20 dias com diferentes concentrações de
dióxido de carbono. As microalgas foram cultivadas em erlenmeyer de 2L, iluminância
de 3200 Lux com fotoperíodo de 12h claro/escuro e aeração realizada misturando ar
comprimido ao CO2 através de um cilindro industrial com vazão de 0,3VVM e
concentrações de CO2 de 0,038; 6,12 e 18% (v/v). A microalga Chlorella vulgaris
quando cultivada com CO2 a 12 % obteve percentual lipídico de 4,6% e a composição
em ácidos graxos foram de: 1,8% de ácido palmítico (C16:0); ácido 0,4% de
palmitoléico (C16:1); 37,1% de ácido oleíco (18:1), 0,6% de ácido linoléico (C18:2);
5,9% de ácido linolênico (C18:3). No presente trabalho, utilizando uma concentração de
CO2 a 10%, foi obtido um percentual maior para o ácido palmítico, palmitoléico e
linoleíco com respectivamente: 33,32%; 2,42% e 14,41% quando comparado com o
trabalho de Morais & Costa.
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5.3 - Avaliação da produtividade em lipídios: Cultivo de Chlorella vulgaris
com enriquecimento de CO2 por fluxo contínuo e por pulsos
Este experimento foi feito com o objetivo de avaliar se a freqüência de injeção
do ar enriquecido com CO2 influenciaria na produtividade em biomassa e em lipídios,
visto que a introdução de CO2 na suspensão celular provoca a diminuição do pH da
cultura e o crescimento das microalgas depende do pH.
Diante dos resultados obtidos nos experimentos anteriores e mantendo o objetivo
de otimizar a produtividade em biomassa e em lipídios, foi realizado um novo
experimento com cultivos com injeção de ar enriquecido com CO2 a 10%, com
intensidade de luz de 240µE.m-2.s-1. Além do exposto, o uso da maior concentração de
CO2 para o enriquecimento de ar vai ao encontro do objetivo de uma utilização de
cultivos de microalgas para mitigação do efeito estufa.
A tabela XXII mostra as condições de cultivo de Chlorella vulgaris. O cultivo
foi enriquecido com CO2 por fluxo contínuo e pulsado sendo aplicado neste cultivo três
vezes ao dia durante 15 minutos nos seguintes horários: 9 hs, 13 hs e 16:30 hs. O tempo
de cultivo para Chlorella vulgaris foi de aproximadamente 14 dias.

Tabela XXII: Condições de cultivo da microalga Chorella vulgaris submetida à injeção de CO2 a 10%
por modo contínuo e por pulsos de 15 minutos durante três vezes ao dia.

Condição
1
2

Intensidade de
luz (µE.m-2.s-2)
240
240

NaNO3
(mg.L-1)
85
85

DOinicial

[CO2]%

0,1
0,1

10
10 (por pulsos)

A figura 18 mostra o pH durante o cultivo das amostras 1 e 2, foi observado
neste gráfico que com a inserção de CO2 no cultivo o pH das amostras variou entre 6,65
e 8,23 sendo que a injeção por pulsos promoveu menor diminuição do pH. O pH do
meio de cultivo é um dos fatores mais importantes no cultivo de microalgas, pois

72

determina a solubilidade do dióxido de carbono e minerais no meio e influencia direta
ou indiretamente o metabolismo das microalgas.
Estudos de Mayo & Noike (1994) sobre o efeito da concentração de íons de
hidrogênio no crescimento de Chlorella vulgaris entre pH 3,0 e 11,5 revelaram maior
crescimento na faixa de pH de 5,5 a 8,0 e também a sensibilidade da espécie em pH
alcalino, afetando a produção da biomassa microagal.

10
9
8
7

pH

6
1(10% CO2)

5

2 (10% CO2/pulsos)

4
3
2
1
0
0

5

10

15

Tempo (dia)

Figura 18: Gráfico de pH durante o cultivo de Chorella vulgaris que foi submetida à injeção de CO2 a
10% por modo contínuo e por pulsos de 15 minutos durante três vezes ao dia.

Pode ser observado na tabela XXIII que houve diferença nos resultados de
produtividade em lipídios totais quando o CO2 foi injetado por modo contínuo ou por
pulsos com respectivamente: 13,5 mg.L-1.d-1

e 15,8 mg.L-1.d-1, o que pode ser

corroborado pela análise estatística (Mann-Whitney), apresentada na tabela XXIV.
O resultado de produtividade em lipídios totais para injeção no modo contínuo
reforça o resultado encontrado para esta condição no experimento anterior, onde houve
grande diferença entre o garrafão A e o garrafão B, pois o resultado relativo ao garrafão
B ficou próximo ao encontrado neste experimento (e superior ao do garrafão A). Este
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resultado mostra que a escolha do garrafão B para as análises para perfil em ácidos
graxos foi a mais apropriada. Como já comentado, não sabemos o porquê da diferença
de produtividade em lipídios totais entre estes garrafões (e também entre os garrafões 3a
e 3b), mas estamos refinando estes experimentos no sentido de diminuir possíveis fontes
de alteração do metabolismo celular.

Tabela XXIII: Produtividade em biomassa e em lipídios totais do cultivo de Chlorella vulgaris
(intensidade de luz a 240 µE.m-2.s-1 concentração de nitrato de sódio inicial 85 mg.L-1 e densidade óptica
inicial de 0,1) com injeção de ar enriquecido com CO2 a 10% por modo contínuo e por pulsos de 15
minutos durante três vezes ao dia.

Condição

CO2
(%)

Produtividade
em biomassa
(mg.L-1.d-1)

Desvio
Padrão

Produtividade
em lipídios
totais
(mg.L-1.d-1)

Desvio
Padrão

1
2

10
10 (pulsos)

47,0
54,0

0,7
5,2

13,5
15,8

2,6
0,2

Tabela XXIV: Resultados da análise estatística Mann-Whitney para avaliação da influência de modo de
injeção do ar enriquecido com CO2 na produtividade em lipídios totais – cultivos em garrafões.

RESULTADO
Tamanho da amostra
Soma dos pontos (Ri)
Mediana
U
Z(U)
p-valor (unilateral)
p-valor (bilateral)

AMOSTRA 1 (injeção
contínua)
6
24
13,57
3
2,4019
0,0082
0,0163

AMOSTRA 2 (injeção
pulsada)
6
54
15,84

Na figura 19 estes resultados são apresentados na forma gráfica. Neste gráfico
são também mostrados os resultados de percentual lipídico. A condição 1 recebeu
injeção de ar com CO2 a 10% por fluxo contínuo teve um percentual lipídico de 24,4%;
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e a condição 2 recebeu injeção de ar com CO2 a 10% por fluxo pulsado teve um
percentual lipídico de 25,43%.

30

25

20

15

Produtividade em lipídios
Totais (mg.L-1d-1)
Percentual Lipídios totais
(%)

10

5

0
1

2

Figura 19: Produtividade em lipídios totais e percentual lipídico do cultivo de Chlorella vulgaris.
Condição 1: injeção contínua de ar enriquecido com CO2. Condição 2: injeção por pulsos. Demais
condições: intensidade de luz a 240 µE.m-2.s-1, concentração de nitrato inicial de 85 mg.L-1 e densidade
óptica inicial de 0,1). As barras na vertical significam o erro padrão.

Visto que nas condições 1 e 2 o resultado da análise de produtividade em
lipídios totais apresentou diferença quando o CO2 a 10% foi injetado por modo contínuo
e pulsado, foi realizada a análise do perfil de ácidos graxos dos lipídios extraídos por
transesterificação pela rota convencional. As figuras 20 e 21 mostram o perfil
cromatográfico dos lipídios totais das condições 1 e 2. As tabelas XXVI e XXVI
apresentam os resultados resumidos das análises.
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Figura 20: Cromatograma de íons totais do produto de reação de transesterificação de lipídios da
biomassa obtida na condição de injeção contínua de ar enriquecido com CO2. Chlorella vulgaris foi
cultivada nas seguintes condições: intensidade de luz de 240 µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial(DO) de
0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2 no ar injetado na cultura.

Tabela XXV: Composição percentual relativa em ácidos graxos dos lipídios extraídos da biomassa obtida
na condição de injeção contínua de ar enriquecido com CO 2. Demais condições: intensidade de luz de 240
µE.m-2.s-1; densidade óptica inicial (DO) de 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2 no ar injetado
na cultura. Em negrito estão os ácidos graxos que apresentaram os maiores percentuais.

Tempo de retenção (min.)

Quantidade relativa (%)

14,790
16,473

0,69
46,39

16,583

1,13

16,883

1,25

18,177

1,02
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Indicativos para os
seguintes compostos
Ácido 9-oxo-nonanóico
Ácido hexadecanóico
(ácido palmítico)
Ácido 9-hexadecenóico
(ou isômeros de posição palmitoleíco)
Ácido 7,10hexadecadienóico
Ácido octadecanóico
(ácido esteárico)

18,313

12,66

18,372

16,43

18,609

8,15

18,753

1,53

18,841

4,91

18,989

4,51

Ácido 9-octadecenóico
(ou seu isômero de
posição)
Ácido 9-octadecenóico
(Oleico)
Ácido 9,12octadecadienóico (ácido
linoleíco)
Ácido 9,12,15octadecatrienóico (ácido
linolênico)
Fitol
Ácido 9,12,15octadecatrienóico (ou seu
isômero 6,9,12)

Figura 21: Cromatograma de íons totais do produto de reação de transesterificação de lipídios da
biomassa obtida na condição de injeção pulsada de ar enriquecido com CO 2. Demais condições:
intensidade de luz de 240 µE.m-2.s-1 ; densidade óptica inicial (DO) de 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e
10% de CO2 injetado por pulsos de 15 minutos durante três vezes ao dia.
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Tabela XXVI: Composição percentual relativa dos lipídios extraídos da biomassa obtida na condição de
injeção pulsada de ar enriquecido com CO2. Demais condições: intensidade de luz de 240 µE.m-2.s-1 ;
densidade óptica inicial (DO) de 0,1; NaNO3 inicial de 85mg.L-1 e 10% de CO2). Em negrito estão os
ácidos graxos que apresentaram os maiores percentuais.

Tempo de retenção (min.)

Quantidade relativa (%)

12,130
14,583

0,11
0,21

14,794
16,511

0,13
34,24

16,600

0,71

16,659

0,34

16,896

1,93

16,960

1,08

17,289

0,62

18,190

1,03

18,338

13,14

18,397

9,74

18,638

12,73

18,769

4,17

18,854
19,010

3,75
7,99

19,822
19,987

0,21
0,14
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Indicativos de para os
seguintes compostos
8-heptadeceno
Àcido tetradecanóico
(ácido mirístico)
Ácido 9-oxo nonanoico
Ácido hexadecanóico
(ácido palmítico)
Ácido 9-hexadecanóico
(ácido palmitoleico)
Ácido 9-hexadecenóico (ou
isômero de posição)
Ácido 9,12hexadecadienóico
Ácido 4,7,10hexadecatrienóico
Ácido 7,10,13hexadecatrienóico (ou
isômero de posição)
Ácido octadecanóico
(ácido esteárico)
Ácido 9-octadecenóico
(ácido oléico)
Ácido 9-octadecenóico (ou
seu isômero)
Ácido 9,12Octadecadienóico (ácido
linoleico)
Ácido 6,9,12Octadecatrienoico
Fitol
Ácido 9,12,15Octadecatrienóico (ácido
linolênico)
Ácido eicosanóico
Ácido 11-eicosenóico

Foi observado na tabela XXV e XXVI que o percentual de alguns ácidos graxos obtidos
na condição 1 (injeção contínua) foi maior que os obtidos na condição 2 (injeção por
pulsos). Na condição 1, o percentual para o ácido palmítico e o ácido oléico foram de
respectivamente 46,39% e 16,43%. Já na condição 2, a composição em ácido palmítico
e em ácido oléico foram de respectivamente 34,24% e 13,14%. Por outro lado, o
percentual em ácido linoleíco e linolênico na condição 2 foram de respectivamente
12,73% e 7,99% , sendo superior ao percentual da condição 1 que apresentou 8,15% de
ácido linoleíco e 1,53% de ácido linolênico. Neste experimento também foi observado
que a condição de injeção de ar enriquecido com CO2 em pulsos promoveu aumento na
produtividade em lipídios em relação à injeção sem enriquecimento.
Na literatura são encontrados muitos relatos sobre a composição lipídica de
Chlorella vulgaris, porém na maioria das vezes, torna-se difícil a comparação entre os
dados obtidos em função das diferentes condições descritas, como intensidade de luz,
cepa utilizada, concentração de nutriente, concentração celular inicial, temperatura e etc.
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6- CONCLUSÕES
A redução do CO2 atmosférico pode ocorrer através de sua fixação como biomassa
microalgal. Neste contexto, o resultado deste trabalho mostra a importância das
microalgas como instrumentos de sustentabilidade, por sua capacidade de seqüestrar
CO2 gerado como um resíduo e também as vantagens do uso das microalgas para a
produção de biodiesel. Contudo, ainda são necessários outros estudos visando aumentar
significativamente a produtividade em lipídios e reduzir o custo para sua produção.
A investigação das diferentes condições de cultivo da microalga Chlorella vulgaris a
fim de avaliar a capacidade de biofixação de CO2 e induzir maiores produtividades de
lipídios visando a sua utilização na produção em larga escala de biodiesel permitiu as
seguintes conclusões:
 Nos cultivos em erlenmeyer, a intensidade de luz e a concentração inicial de
nitrato foram as variáveis que mais influenciaram a produtividade em lipídios,
sendo que um aumento na produtividade em lipídios totais foi observado em
menor concentração inicial de nitrato e maior intensidade de luz;
 Em relação aos cultivos realizados em garrafões utilizando as condições de
maximização de produtividade em lipídios totais dos cultivos em erlenmeyers, a
injeção de ar enriquecido com CO2 em diferentes concentrações não promoveu
modificação significativa na produtividade em lipídios totais, com exceção da
concentração de 10%, que provocou diminuição;
 O aumento na intensidade de luz de 120 para 240 µE.m-2.s-1 promoveu aumento
na produtividade em lipídios totais na condição de injeção de ar enriquecido
com CO2 a 10%;
 O enriquecimento do ar com CO2 promoveu uma melhora no perfil em ácidos
graxos (para a finalidade de produção de biodiesel) dos ésteres totais
(quantificados por transesterificação in situ), contudo, entre duas condições de
enriquecimento, aquela que apresentou maior percentual de ésteres totais foi a de
enriquecimento com 5%;
 A condição de injeção de ar enriquecido com CO2 em pulsos promoveu aumento
na produtividade em lipídios em relação à injeção sem enriquecimento; porém, o
perfil em ácidos graxos da biomassa, avaliado por transesterificação in situ, é
mais apropriada para a produção de biodiesel no caso da injeção direta.
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 O ácido palmítico foi o ácido graxo que, em geral, apresentou maior percentual
nos lipídios avaliados, alcançando até 43,39%.
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8 - ANEXO

Meio WC modificado (GUILLARD & LORENZEN, 1972).

Reagente

Concentração
0,5g.L-1

Tampão TRIS
NaNO3

0,085g.L-1

NaHCO3

0,0126g.L-1

CaCl2.2H2O

0,03676g.L-1

MgSO4.7H2O

0,03697g.L-1

K2HPO4

0,00871g.L-1

H3BO3 1%

1mL.L-1

Solução de vitaminas

1mL.L-1

Solução de metais traços

1mL.L-1

pH (ajustado com HCl 1M)

8,5

Solução de vitaminas
Reagente

Concentração
0,1g.L-1

Tiamina

0,0005g.L-1

Cianocobalamina
90

0,0005g.L-1

Biotina
Filtração em membrana de
0,22m

Solução de metais traços
Reagente

Quantidade

CuSO4.5H2O

0,0098g

ZnSO4.7H2O

0,022g

CoCl2.6H2O

0,01g

MnCl2.4H2O

0,18g

NaMoO4.2H2O

0,0063g

Ferro Quelado

900mL

Ferro Quelado
Reagente

Quantidade

Na2EDTA

4,36g

FeCl3.6H2O

3,15g

Água destilada

1000mL
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Solventes utilizados para extração de lipídios totais
Solventes
Clorofórmio

Características
Marca TEDIA
HPLC/ SPECTRO CS 1334-001 Estabilizado com 0,5-1,0% etanol

n- „ 95%

Marca TEDIA
HPLC/ SPECTRO HS 1722-001

Metanol

Marca TEDIA
HPLC/ SPECTRO MS 1922-001

Etanol

Marca TEDIA
HPLC/ SPECTRO AS 1131-001
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