
 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  21   |   OCTOBER  2014 
 
 

12 

  
 

Oil extraction of 
microalgae for 
biodiesel production 
 

Extração de óleo de 
microalga para produção de 
biodiesel 

Giselle de Souza Silva
1
 

Marcos Lúcio Corazza
1 

Luiz Pereira Ramos
1
 

Arion Zandoná Filho
1
 

1
Universidade Federal do Paraná 

giselle_pmn@yahoo.com.br 
corazza@ufpr.br  
luiz.ramos@ufpr.br 
a.zandona@ufpr.br 

Abstract: The oil (lipids) extraction process contained in 
microalgae Chlorella pyrenoidosa spp was evaluated using 
eluates of different partition coefficients in pressurized fixed 
bed and ultrasound. Therefore, the material was 
characterized physically and chemically, emphasizing the 
mass relationships in order to understand and employ the 
best relation of extractor/elution (solvents). The mass 
extraction yields ranged from 1.3 to 15.9% (m/m). The worst 
results were obtained in the fixed bed (1.3 to 2.2% m/m). 
When used with ultrasound bath a mixture of ethanol and 
water (4% v/v) the yield was 15.9% (m/m), while pure 
ethanol under the same conditions indicated 15.5% (m/m) 
and 14.7% (m/m). The chemical composition of fatty acid 
straight or normal chain 14:0; 16:0; 18:0; 18:1; 18:2; 18:3 
and 20:0 was confirmed by hyphenated method (gas 
chromatography with mass spectrometry) for the extracts 
obtained from the microalgae Chlorella pyrenoidosa ssp. 

Keywords: Microalgae; extraction; fatty acid ethyl esters; 
biodiesel. 

Resumo: O processo de extração de lipídios, contidos na 
microalga Chlorella pyrenoidosa spp, foi avaliado usando-se 
eluatos de diferentes coeficientes de partição em leito fixo 
pressurizado e ultrassom. Para tanto, a matéria-prima foi 
caracterizada física e quimicamente, dando ênfase às 
relações mássicas, a fim de compreender e empregar o 
melhor conjunto extrator/eluato (solventes). Os 
rendimentos mássicos das extrações variaram de 1,3 a 
15,9% (m/m). Os menores resultados foram obtidos no leito 
fixo (1,3 a 2,2% m/m). Quando empregado o banho de 
ultrassom com uma mistura de etanol e água (4% v/v) o 
rendimento foi de 15,9% (m/m), enquanto o etanol puro nas 
mesmas condições indicou 15,5% (m/m) e 14,7% (m/m). A 

composição de ácidos graxos (cadeia saturada ou 
insaturada) 14:0; 16:0; 18:0; 18:1; 18:2; 18:3 e 20:0 foi 
confirmada por método hifenado (cromatografia em fase 
gasosa com espectrometria de massas) para os extratos 
obtidos a partir da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp. 

Palavras-Chave: Microalgas, extração, ésteres de ácidos 
graxos, biodiesel. 

1 Introdução 

O biodiesel, fonte energética vinda de biomassas, tem se 
destacado como alternativa na geração de energia com 
sustentabilidade socioeconômica e socioambiental em 
múltiplos vegetais.  Em especial, as microalgas apresentam 
potencial para a produção de biocombustíveis por 
apresentar em sua composição carboidratos e diferentes 
lipídios. O termo "microalgas" é utilizado para dar nome a 
diversos grupos diferentes de organismos vivos. Sua 
capacidade intrínseca de produzir lipídios e especialmente 
óleo em grandes quantidades é específica de espécies 
individuais e de algumas linhagens [1]. A produção de 
lipídios e óleos em algumas espécies de microalgas pode 
variar com relação ao seu peso seco como, por exemplo, 
Botryococcus braunii que pode produzir em torno de 25% a 
75% (m/m) de lipídios, a Chlorella vulgaris que varia de 5% a 
58% (m/m), e a Scenedesmus obliquus com percentual de 
11% a 55% (m/m) [2,3].   

Pesquisas estão sendo desenvolvidas para utilização dessas 
microalgas como matéria-prima na produção de biodiesel 
com o objetivo de avaliar as variáveis que influenciam no 
rendimento e na qualidade do produto, assim como nos 
custos desses processos. Esses envolvem as etapas de 
extração dos lipídios da biomassa de microalgas, a remoção 
do excesso de solvente e a produção de biodiesel por 
transesterificação e esterificação [4,5]. 

A escolha mais adequada da matéria-prima na produção do 
biodiesel dependerá, inicialmente, da composição química 
do óleo extraível [6]. Neste sentido, os ácidos graxos tanto 
podem ser os poli-insaturados de cadeia longa (PUFAs), tais 
como 20:4; 20:5; 22:5; 22:6, quanto os ácidos graxos de 16 e 
18 carbonos com cadeias saturadas ou com diferentes 
padrões de monoinsaturação: 16:0; 16:1; 18:1 [6-10].  

Os métodos de extração de óleo de microalgas são na 
maioria das vezes derivados de técnicas de extração 
convencional de óleo de vegetais. Os mais comumente 
encontrados na literatura técnica e científica são: por 
solventes orgânicos, prensagem mecânica, choque 
osmótico, extração com fluidos supercríticos, ultrassom, etc. 
[11]. 

A utilização de métodos diferentes (ultrassom e leito fixo 
com solvente pressurizado) para a extração do óleo de 
microalgas busca o aprimoramento dos sistemas 
convencionais. A escolha da técnica em que se utiliza o 
ultrassom para extração de óleo da biomassa de microalgas 
deve-se às seguintes vantagens: simplicidade do 
equipamento, economia do custo inicial, possibilidade de 
usar diferentes solventes para a extração (quando 
necessário), bem como diminuir o tempo necessário para 
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realizá-la, além de apresentar uma boa reprodutibilidade 
[12]. Sabe-se que a extração com ultrassom depende da 
intensidade da cavitação, tempo de extração e temperatura, 
sendo necessário otimizar estes parâmetros para que se 
obtenham maiores eficiências desta técnica.  

O método de extração que envolve um leito fixo com 
solvente (eluato) pressurizado apresenta a possibilidade de 
variar a temperatura e pressão, para otimização do 
coeficiente de partição das cinéticas de extração, como 
principal vantagem. A temperatura pode ser utilizada acima 
do ponto de ebulição do solvente, porém a pressão dentro 
do extrator deve ser suficientemente elevada para manter o 
solvente no estado líquido [13]. Neste contexto, o objetivo 
principal deste trabalho foi a obtenção de informações 
experimentais de diferentes métodos de extração, 
afinidades polares dos solventes e a posterior caracterização 
dos extraíveis em termos de rendimento mássico e sua 
composição na mistura de seus alquil ésteres metílicos.  

2 Materiais e métodos 

Apresentam-se nesta seção os materiais e métodos 
utilizados neste trabalho. 

2.1   Materiais    

As microalgas utilizadas nos experimentos foram da espécie 
Chlorella pyrenoidosa ssp, obtidas da empresa Quimer® 
(Campinas-SP,Brasil). A opção pela cepa comercial deve-se à 
manutenção do foco do trabalho em avaliar a extração de 
óleos deixando a sua produção para outros estudos. A 
escolha da espécie Chlorella pyrenoidosa ssp foi devida à 
larga disponibilidade comercial dessa microalga. As 
especificações declaradas pelo fabricante indicam: 61,3% de 
proteínas, 21,0% de carboidratos e 2,3% de clorofila sendo a 
sua granulometria de 120 mesh.  A cepa foi conservada em 
geladeira, respeitando o prazo de validade, com 
temperatura de ±5 °C e retirada somente no momento do 
uso.  O teor de lipídios totais foi medido por meio do 
método padrão da AOCS (American Oil Chemist’s Society). 

Os solventes etanol (grau P.A 95%) e metanol (grau P.A 
99,8%) usados nos processos de extração foram da marca 
Vetec, enquanto o n-hexano (grau P.A 98,5%) foi da marca 
Synth. Todos os componentes foram usados conforme 
recebidos do fabricante. Para as calibrações na 
cromatografia/espectrometria foram usados padrões da 
Supelco (FAME MIX cat. no. 47885-U). 

2.2   Métodos de extração 

a) Extrator de leito fixo 

O extrator de leito fixo apresentado na Figura 1 consiste de 
um reservatório de solvente (recipiente de vidro), um banho 
termostático (marca Quimis mod. Q214S2), uma bomba de 
HPLC (marca Shimadzu mod. LC – 20AT), um extrator de aço 
inox AISI 312 com capacidade de 72 cm3, uma válvula 
micrométrica na saída do extrator, um indicador de pressão 
(fabricante Parr Instruments mod. A1960E), tubos de ensaio 
para coleta das alíquotas. 

Para as extrações em leito fixo, o extrator de inox (EXT-01) 
foi carregado com 25 - 30 g de biomassa de microalgas 
acomodadas em cartuchos feitos de papel filtro, em seguida 
foram ajustadas a temperatura e pressão do extrator para 
as condições de trabalho. 

 

V-4

EXT-01

V-2

V-3

BANHO 

COLETA

BHPLC-01

SOLVENTE

PI

 

Figura 1: Módulo Experimental do extrator de leito. 

Este procedimento foi executado com os eluentes etanol, 
metanol, n-hexano, hexano/etanol (6:1 v:v) e 
hexano/metanol (6:1 v:v).  

Para determinação do rendimento em extrato (RE%), foi 
utilizada a seguinte equação: 

 

                         RE(%)= 
Massa do extraído (g)

Massa inicial da microalga (g)
 ×100              (1) 

 

b) Extrator de ultrassom (US)  

Para as extrações em banho de ultrassom, utilizou-se o 
equipamento da marca Fisher Scientific Ultrasonic Cleaner, 
mod. FS30, potência de 117 W com uma frequência de 42 
kHz e intensidade de radiação de 0,27 W/cm

2
. O método 

consistiu em adicionar água ao banho de ultrassom, a 2/3 da 
sua capacidade do volume total (4 litros). Em seguida foi 
introduzido no interior desse ultrassom um erlenmeyer 
contendo peso conhecido (12 g) da biomassa da microalga. 
O rendimento de extraíveis foi calculado pela Equação 1. 

2.3   Caracterização dos extratos lipídicos 

Na determinação dos ácidos graxos empregou-se a 
cromatografia a gás (Shimadzu, modelo 2010 plus® – CG) 
com detector de ionização de chama, e para a confirmação 
dos ésteres metílicos da microalga utilizou-se cromatografia 
a gás acoplada ao espectrômetro de massas (Varian 320 MS 
modelo 2510-CG) com sistema de injeção no modo Split. 

Devido à complexidade na composição molecular das 
microalgas, fez-se necessário o uso de algumas ferramentas 
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de análise para a identificação e quantificação da biomassa 
e dos seus lipídios. As análises físico-químicas dos 
componentes da matéria-prima e dos seus extratos foram: 
teor de umidade (por secagem em estufa e balança de 
infravermelho), cinzas, Karl Fischer, teor de ésteres pelo 
método de Hartman e Lago [14], quantificação e 
qualificação por cromatografia a gás (CG/MS e CG/DIC). 

a) Identificação dos ácidos graxos 

Para identificação e quantificação dos ácidos graxos 
contidos nos extratos de microalgas, esterificaram-se os 
ácidos graxos presentes nas amostras a seus ésteres 
metílicos de acordo com a metodologia de HARTMAN E 
LAGO [14], e as normas adaptadas EN14103 [15] e EN14105 
[16]. 

Os ésteres dos ácidos graxos constituintes dos lipídios 
extraídos foram identificados e quantificados utilizando-se 
dois sistemas cromatográficos: o qualitativo por 
espectrometria de massa e o quantitativo por detector de 
ionização de chama. Em ambos utilizou-se o processo de 
normalização de área e padronização externa para 
determinação do percentual mássico dos componentes 
presentes nos extratos. O uso de padrões verdadeiros, da 
Mix 37 Sigma, serviu também para confirmar os tempos de 
retenção e os fatores de resposta dos analitos para cada um 
dos sistemas cromatográficos (CG/MS e CG/DIC). Em ambos 
utilizou-se a norma adaptada EN14103 [15].  

Para a qualificação as amostras foram esterificadas pelo 
método de Hartman e Lago [14], em que amostras de 
ésteres metílicos dos ácidos graxos do extrato de microalgas 
foram injetadas no espectrômetro de massas que foi 
calibrado utilizando 5 fragmentos principais no modo 
impacto de elétrons (EI). A rampa de aquecimento da coluna 
foi assim definida: temperatura inicial da coluna mantida a 
100 °C por 1 minuto e elevada a 200 °C a uma taxa de 
aquecimento de 10 °C/min e mantida por 2 minutos, um 
segundo degrau com uma taxa de 3,5 °C/min até 260 °C. O 
gás de arraste utilizado foi Hélio mantido a uma vazão 
constante de 0,8 mL/minuto. As análises foram realizadas 
com injetor no modo de injeção split de 1:100 com 
temperatura de 315 °C e detector com temperatura de 320 
°C. A coluna capilar usada foi a VF-5MS 30 m x 0,25 mm x 
0,25 µm, que também serviu de referência para a 
cromatografia de ionização de chama (DIC). 

A quantificação de ésteres metílicos dos ácidos graxos do 
extrato de microalgas foi feita por cromatografia gasosa 
utilizando coluna capilar Select Biodiesel CP 9078, 15 m x 
0,32 mm x 0,1 µm. A temperatura inicial da coluna foi de 
100°C com tempo de permanência de um minuto e elevada 
a 200°C a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e mantida 
por 2 minutos, e a uma taxa de 3,5 °C/min foi elevada até 
260 °C com tempo de permanência de dois minutos. O gás 
de arraste utilizado foi o Hélio mantido a uma vazão 
constante de 25 mL/min.  O volume de injeção foi 1,0 μL, 
operando no modo split de 1:10 com temperatura de 315 °C 
e detector de ionização de chama com temperatura de 320 
°C. Essa quantificação também foi possível porque foram 
estabelecidos parâmetros de comparação entre as duas 
colunas (Select Biodiesel e VF-5MS). 

A quantificação/qualificação dos ácidos graxos foi realizada 
no Centro de Pesquisa em Química Aplicada (CEPESQ), 
localizado na Universidade Federal do Paraná em Curitiba.  

b) Determinação de mono-, di- e tri (acilgliceróis) por 
derivatização  

A metodologia de derivatização dos extratos seguiu a norma 
EN14105 [16]. As condições cromatográficas para a análise 
dos derivatizados foram: coluna capilar Select Biodiesel, 
com temperatura inicial da coluna de 180 °C sem tempo de 
permanência e elevada a 230 °C a uma taxa de aquecimento 
de 7 °C /min também sem tempo de permanência, depois a 
uma taxa de 10 °C/min foi elevada até 380 °C e mantida por 
dez minutos. O gás de arraste utilizado foi Hélio 5.0, 
mantido a uma vazão constante de 25 mL/min.  O volume 
de injeção foi 1,0 μL, operando no modo split de 1:10 com 
temperatura de 315 °C e detector com temperatura de 
320 °C.  

2.4   Teor de lipídios totais pelo método Soxhlet 

As amostras dos extratos foram submetidas a extrator 
Soxhlet conforme descrito no trabalho de dissertação de 
Baumgardt [17], do grupo CEPESQ/UFPR. 

3 Resultados e discussões 

Os resultados físico-químicos da caracterização da biomassa 
são apresentados na Tabela 1, com os seus respectivos 
desvios padrões. Todos os extratos foram medidos em 
duplicata, e os dados tabelados são aqueles que 
apresentaram desvios menores do que 1% (m/m) depois de 
repetidas dosagens. 

Tabela 1: Aspectos físico-químicos da biomassa in natura utilizada 
nas extrações. 

Parâmetros medidos Chlorella pyrenoidosa 

Umidade BIV* (% m/m)  8,76 ± 0,7 
Água livre e voláteis**  
(% m/m) 

7,77 ± 0,4 

Cinzas*** (% m/m) 5,75 ± 0,5 

Cor Verde escuro 
Textura Pó 

* Balança de infravermelho ; ** Secagem em estufa;        
*** Calcinação em mufla. 

Para comparar a eficiência dos métodos de extração 
escolhidos neste trabalho utilizaram-se as medidas dos 
rendimentos dessas extrações definidas pela equação 1  e 
os  valores obtidos via Soxhlet. Os rendimentos mássicos, 
para a mesma cepa comercial, indicados por Baumgardt [17] 
foram: 7,58% m/m em etanol, 8,73% m/m em 
clorofórmio/metanol (2:1 v:v) e 3,2% m/m em n-hexano.  

Nas Figuras 2, 3 e 4 são apresentadas as curvas de 
rendimento mássico ao longo do tempo para o sistema 
extrativo em leito fixo. 

As condições de temperatura, pressão e vazão foram as 
mesmas para C1 e C2 (Figura 2), sendo que o perfil extrativo 
também indicou o mesmo comportamento com diferença 
de 0,2% (m/m) nos rendimentos. 
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Figura 2: Duplicata da curva cinética experimental do 
processo de extração com solvente etanol e tempo de 

retirada das alíquotas de 5 em 5 minutos. 

Observações feitas nos dados cinéticos mostraram que ao 
longo do tempo os rendimentos de extração diferem 
conforme apresentado nas Figuras 2, 3 e 4 e o seu valor 
absoluto. 

 

Figura 3: Curvas cinéticas experimentais do processo de 
extração usando o solvente etanol, com tempo de retirada 

das alíquotas de 15 em 15 minutos. 

No entanto, as curvas cinéticas experimentais indicam 
diferentes tendências quando comparadas entre o solvente 
etanol e o solvente n-hexano, o que era de se esperar por 
possuírem diferentes coeficientes de partição. 

No entanto, na Figura 4 é apresentada grande diferença 
entre as curvas C6 e C5-C7. Em termos de rendimento 
mássico de extrato, tanto no uso de etanol como solvente 
como também como cossolvente quando associado com n-
hexano. 

Um fator que apresenta clara influência nos experimentos é 
o empacotamento da biomassa inserida no extrator. O 
empacotamento do leito, devido às condições de alta 
pressão, pode não ter permitido a adequada eluição do 
solvente no interior do leito dificultando a interação com a 
biomassa (penetração na parede celular) e prejudicando a 
solubilidade dos extraíveis no eluato. 

 

Figura 4: Curvas cinéticas experimentais do processo de 
extração com solvente n-hexano, com tempo de retirada 

das alíquotas de 15 em 15 minutos. 

O procedimento de extração em banho de ultrassom 
utilizou um tempo máximo de 120 minutos. Essas foram 
realizadas nos tempos de 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. 

Os dados cinéticos dessas extrações em etanol e 
etanol/água são apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5: Cinética e comparação entre os valores obtidos 
para o rendimento em massa nos processos de extração 

em banho de ultrassom. 

Os coeficientes de variação para cada ponto analisado 
ficaram na casa de 1,2%. 

Na tabela 2, são apresentados os resultados dos 
rendimentos mássicos do processo de extração em leito fixo 
em relação às diferentes condições experimentais de 
temperatura, pressão, vazão e volume do solvente, por 
quantidade de matéria. 

Conforme pode ser observado, os experimentos que 
utilizaram as condições de 3 a 7 foram feitos em simplicata. 
Isso deve-se ao fato de  a análise das duas primeiras 
condições de extração no leito fixo, que resultaram em 
baixos rendimentos mássicos e pequenos desvios padrão 
entre os extratos, ter indicado que haveria um desperdício 
de solventes, o que levou à opção de não repetir mais vezes 
as demais condições. 
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Tabela 2: Condições das extrações em leito fixo do óleo da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp.

* Desvio padrão entre duplicatas. 

 
 

Tabela 3: Condições das extrações em banho de ultrassom do óleo da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp e seu rendimento. 

*Desvio padrão entre duplicatas de mesmas replicatas. 
 

Os rendimentos mássicos percentuais do banho de 
ultrassom são apresentados na Tabela 3. Pode ser 
observado que houve um aumento significativo nas 
extrações quando comparados com os resultados das 
extrações em leito fixo. Na maioria dos casos, mais de dez 
vezes. 

Esses resultados estão coerentes com os estudos de 
Breitbach [18] que afirma que o método de extração por 
ultrassom apresenta melhores resultados do que métodos 
convencionais com solvente devido às ondas ultrassônicas, 
as quais provocaram mudanças físico-químicas nas células. 
Devido a essas variações de pressão ocorre uma cavitação e 
microfluxos de líquidos exsudam do interior. Essas 
alterações extremamente rápidas no meio provocam 
aquecimento, ruptura nos sólidos e instabilidade na 
superfície de interfaces de sistemas líquido-líquido e líquido-
gás, bem como a produção de bolhas com tamanhos 
diferentes.  

De uma maneira geral, observou-se que as diferentes 
condições experimentais utilizadas no ultrassom não 
produziram grandes diferenças nas cinéticas de extração, 
em termos de rendimento total em extrato. Tanto a adição 
de água (4% v:v em etanol) quanto a redução em 50% do 
volume de etanol em relação à massa de biomassa 
apresentaram comportamento cinético e rendimento 
máximo semelhantes.  

Considerando os resultados obtidos, e com o objetivo de 
comparar a eficácia das extrações em leito fixo e com banho 
de ultrassom frente ao método de extração via Soxhlet, 
foram feitas as seguintes observações: 

1) As extrações sucessivas do material de microalgas por 
Soxhlet, leito fixo e ultrassom, mostraram que, com o 

aumento da polaridade dos solventes, aumentou também a 
capacidade extrativa nos sistemas; 

2) As extrações por leito fixo em etanol e n-hexano 
apresentaram os menores rendimentos em massa em todos 
os ensaios quando comparados ao ultrassom e o Soxhlet; 

3) As extrações utilizando o sistema com banho de 
ultrassom apresentaram resultados satisfatórios em todos 
os pontos quando foi utilizado o etanol e a mistura 
etanol/água (4% v:v). 

Para melhor caracterização e análise do rendimento mássico 
do material advindo dos sistemas de extração usando eluato 
etanólico e hexânico, foram mensuradas as quantidades de 
cinzas e teor de água desses materiais extraídos da Chlorella 
pyrenoidosa ssp. Na Tabela 4 encontram-se tabelados esses 
valores. A análise e subtração desses valores é determinante 
para se obter o rendimento mássico de biocombustível 
usando única e exclusivamente o material lipídico dos 
extratos. 

Tabela 4: Aspectos dos extratos provenientes da microalga Chlorella 
pyrenoidosa com seus respectivos solventes. 

Extratos 
Teor de Cinzas 

(%m/m) 
Teor de água 

(%m/m) 

Etanol 200 mL (US) 2,87 ± 0,9 6,64 ± 0,2 

Etanol 100 mL (US) 3,18 ± 0,01 6,14 ± 0,3 

Etanol+água  
(4% v:v) (US) 

3,17± 0,1 6,67 ± 0,1 

Etanol (LF) 3,17 ± 0,1 9,88 ± 0,1 

Hexano (LF) 3,20 ±0,2 9,48 ± 0,05 

US – Ultrassom; LF – Leito Fixo. 

Para a identificação dos ácidos graxos nos materiais 
extraídos, fez-se necessário avaliar inicialmente o perfil 
graxo da biomassa usada nos experimentos (Chlorella 

Condição Solvente (Eluato) Biomassa 
(g) 

Temperatura 
(°C) 

Pressão 
(MPa) 

Vazão 
(mL/min) 

Tempo 
(min) 

Rendimento em extrato 
 (% m/m) 

1 Etanol 24,5   40 5 – 5,4 2 95 1,6 ± 0,13* 

2 Etanol 23,3 40 5 – 5,4 2 95 1,4 ± 0,13* 

3 Etanol 23,4 40 5 - 5,4 1 210 1,5 

4 Etanol 23,3 80 15 - 16 1 210 1,7 

5 Hexano 27,9 40 48 - 54 2 180 1,3 

6 Hexano/etanol (6:1 v:v) 24,5 90 16 - 17  2 130 2,2 

7 Hexano/metanol (6:1 v:v) 26,2 90 16 - 17 5 180 1,5 

Condição Solvente 
Biomassa 

(g) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 

(min) 

Rendimento em extrato  

(% m/m) 

8 Etanol (200 mL) 12,8 25-67 120 15,5 ± 1,35* 

9 Etanol (200 mL + (H2O, 4% v:v)  13,5 25-67 120 15,9 ± 1,49* 

10 Etanol (100 mL) 13,2 25-67 120 14,7 ± 1,28* 
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pyrenoidosa ssp) por meio da esterificação pelo método de 
Hartman e Lago [14], in situ (Tabela 5). 

A confirmação da composição química foi feita utilizando a 
espectrometria de massas. Empregando a técnica de 
normalização de área identificaram-se as porcentagens dos 
principais componentes constituintes dos extratos 
hexânicos e etanólicos. Essa análise percentual foi feita 
subtraindo-se os valores de água e cinzas de tal forma a 
correlacionar somente a massa dos analitos componentes 
dos percentuais do extrato in natura e nos demais.  

Como as amostras foram retiradas de uma única condição 
foram consideradas apenas as diferenças que poderiam 
existir entre os sistemas extrativos.  

Na Figura 6 é apresentado o cromatograma de uma das 
amostras analisadas, que corresponde ao material extraído 
pelo método de ultrassom com 200 mL em etanol da 
microalga Chlorella pyrenoidosa ssp, esterificada pelo 
método de Hartman e Lago [14]. 

 

Figura 6: Cromatograma dos ésteres metílicos de ácidos graxos 
para o extraído em etanol. 

A técnica CG-DIC, foi empregada para determinar os 
rendimentos mássicos dos ácidos graxos nos extratos  
conforme descrito na metodologia. Depois de esterificadas e 
derivatizadas, as amostras foram injetadas nos dois sistemas 
cromatográficos, ambos com a mesma rampa de 
aquecimento. Devido à diferença de polaridade das colunas 
(VF-5MS do CG/MS), foi necessário validar os tempos de 
retenção através de modelamento matemático. Esse 
modelo matemático usou o conceito dos índices de 
retenção de Rohrschneider com o perfil do teste de Grob. A 
afirmativa, portanto, veio mediante a ferramenta 
matemática de correlação entre os tempos de retenção dos 
padrões verdadeiros empregados nas duas técnicas. O 
conceito de seletividade cromatográfica foi obtida pelo 
índice de retenção do conceito de Kovats e Rohrschneider, 
pelo número de pratos teóricos, pela resolução e a retenção 
relativa entre picos consecutivos.  

A técnica comparativa (CG/DIC-CG/MS) foi considerada 
validada depois de estabelecidos os parâmetros analíticos e 
confirmadas as concentrações  dos padrões verdadeiros 
frente ao modelamento proposto. Na tabela 6 encontram-se 
os dados já normalizados.  

Na Tabela 5 são apresentados os valores mássicos 
percentuais dos principais ácidos graxos em função das 
respostas obtidas nas análises espectrométricas. Esses 
valores experimentais para ácidos graxos saturados e 
insaturados apresentaram um perfil químico semelhante ao 
da literatura especializada [19]. 

Tabela 5: Constituintes de ácidos graxos da microalga Chlorella 
pyrenoidosa ssp in situ identificados na espectrometria de massas.  

Com base nessas correlações dos tempos de retenção e dos 
picos nos cromatogramas calcularam-se os valores 
percentuais normalizados para os principais componentes 
saturados e insaturados dos materiais extraídos.  

Portanto, a partir dos dados da Tabela 6 foi possível 
observar os principais componentes saturados e insaturados 
do material deles extraído. Os de maior concentração estão 
na faixa entre quatorze e dezoito carbonos na cadeia 
alquídica (C14 - C18). 

Os resultados obtidos nas análises quantitativas e 
qualitativas em todas as amostras do extrato da microalga 
Chlorella pyrenoidosa ssp evidenciaram que, mesmo em 
condições operacionais diferentes, houve uma semelhança 
no perfil graxo e que estes estão em concordância com a 
literatura. 

Devido à característica da técnica, foram encontrados baixos 
níveis percentuais mássicos de mono-, di- e triglicerídeos 
segundo a metodologia adaptada EN 14105 [16]. 

Esses resultados denotam a possibilidade do uso  desses 
extraíveis para a produção de biodiesel, desde que 
respeitadas as especificações governamentais para o 
produto comercial. 

O ácido linolênico (18:3) foi encontrado em maior 
quantidade em quase todos os métodos (exceto na extração 
com leito fixo em etanol), ficando entre 24,04% e 31,40% 
(m/m) em relação à massa total do extraído. Segundo 
Cobelas e Lechado [6], é comum e abundante encontrar, em 
microalgas de espécies verdes, ácidos graxos poli-
insaturados. 

Ácidos 
graxos 

Dados obtidos 
no CG/MS (%) 

Literatura (%) [19] 

C14:0 0,93 0,75 

C16:0 22,16 17,32 

C16:n 10,11 18,42 

C18:0 3,05 0,99 

C18:1 5,84 3,61 

C18:2 13,31 18,02 

C18:3 31,43 40,91 

C20:0 0,54 - 
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Tabela 6: Porcentagem em massa seca de ácidos graxos encontrados nas amostras analisadas. 

 

Em quantidades menores foi identificado o ácido linoleico 
(18:2) com variação entre 13,31% e 27,17%, seguido do 
oleico (18:1) com o percentual entre 5,84% e 7,75%. A 
importância desses componentes com insaturações para 
produção de biodiesel torna esse combustível mais 
favorável a atender a demanda em regiões com baixa 
temperatura, isso porque essas insaturações na cadeia do C-
18 diminuem o ponto de gelificação e reduzem menor 
tendência de solidificação do biocombustível [20].  

Já os ésteres graxos obtidos a partir de cadeias saturadas 
14:0 (mirístico); 16:0 (palmítico) e 18:0 (esteárico), são 
propensos a solidificação em baixas temperaturas, porém 
isso não elimina a possibilidade de seu uso na produção de 
biodiesel, mas limita seu uso em forma pura ou em misturas 
maiores que B20 a climas tropicais [21].  

Em contrapartida esses ésteres graxos têm a vantagem de 
apresentar uma maior estabilidade à auto-oxidação, 
fazendo com que parâmetros de estabilidade à oxidação 
sejam atendidos mais facilmente do que no caso da 
presença  majoritária  de cadeias insaturadas ou poli-
insaturadas.  Outra vantagem é que o número de cetano 
(NC), indicador de ignição e queima do combustível de 
forma eficiente, tende a ser maior de acordo com o 
aumento do grau de saturação do biodiesel [22]. 

Na Tabela 7 são apresentados os percentuais de conversão 
das amostras esterificadas e analisadas no CG-DIC, com base 
na massa de seus extratos e com valores descontados dos 
respectivos teores de água e cinzas.  

Das condições analisadas, a extração em banho de 
ultrassom empregando etanol (200mL) foi a que apresentou 
os maiores rendimentos mássicos (49,02% m/m) em 
ésteres. O método de ultrassom, empregando etanol com 
50% do volume de solvente, resultou em 19,27% m/m de 
ésteres. 

Além dos ésteres metílicos obtidos do processo de Hartman 
e Lago e da transesterificação, os extratos continham em 

pequena quantidade triglicerídeos, metanol e glicerina 
residual, além de mono e diglicerídeos formados como 
intermediários na reação. 

Tabela 7: Percentual em ésteres dos extratos provenientes da 
microalga Chlorella pyrenoidosa em diferentes métodos de 
extração. 

Método Solvente  
Rendimentos em 
ésteres % m/m 

Ultrassom Etanol (200 mL) 49,02 

Ultrassom Etanol (100 mL) 19,27 

Ultrassom Etanol+água 4% (v:v) 22,66 

Leito Fixo Etanol 39,22 

Leito Fixo n-Hexano 45,74 

Estes valores são considerados satisfatórios quando 
comparados às oleaginosas convencionais que são 
destinadas a produção de biodiesel, onde apenas a semente 
contém entre 18 e 50 % de óleo, que representa uma 
pequena fração em relação à planta como um todo (folhas, 
galhos e semente) [19]. 

Não obstante a escassez de recursos e mesmo não sendo o 
foco principal deste trabalho, o uso da CG/DIC na 
quantificação veio suprir plenamente a expectativa de 
correlacionar massicamente uma técnica de elevado custo e 
alta especificidade (CG/MS) com uma segunda técnica de 
menor custo e de fácil interpretação (CG-DIC). 

4 Conclusão  

Neste trabalho foram apresentados resultados de extração 
de óleo de microalga Chlorella pyrenoidosa ssp obtidos a 
partir de extração em leito fixo e em banho de ultrassom. 
Foram usados etanol, metanol e hexano como solventes. Os 
resultados obtidos indicaram que o solvente mais 
apropriado para as extrações foi o etanol, e que vários 

Ácidos graxos (%) 

Método 
Solvente/ 
extrator 

C14:0 C14:n C16:0 C16:n C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C18n C20:0 

In situ CG-MS - 0,93 0,21 22,16 10,11 3,05 5,84 13,31 31,40 2,20 0,54 

In situ CG-FID - 1,14 0,16 23,28 11,50 2,28 6,70 14,85 28,54 2,88 0,37 

Ultrassom Etanol (200 mL) 0,39 2,61 20,35 16,17 2,56 7,75 17,39 28,59 3,36 0,83 

Ultrassom Etanol (100 mL) 0,70 2,81 17,89 20,15 2,23 6,75 19,18 26,48 2,88 0,93 

Ultrassom 
Etanol+água 4% 

(v:v) 0,69 2,56 17,88 15,30 2,22 6,84 27,17 24,04 2,38 0,93 

Leito fixo Etanol 0,66 2,68 17,12 20,44 2,51 6,46 19,13 27,32 2,72 0,96 

Leito fixo N-hexano 0,61 4,88 14,19 16,53 2,59 6,41 26,37 24,42 2,90 1,09 
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fatores favoreceram essa escolha, tais como: quantidade de 
material extraído em menor tempo associado ao método de 
extração (ultrassom), por não ser tóxico e ser oriundo de 
fontes renováveis.  
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