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1 - Introdução
 O biodiesel é produzido a partir da reação de 
transesterificação de diversas fontes de biomassas (óleos 
vegetais ou gorduras animais) com álcool, com ou sem a 
adição de catalisador e, normalmente, utiliza processos de 
catálise homogênea ou heterogênea. Ele proporciona uma 
redução das emissões dos gases nocivos ao meio ambiente 
em relação aos combustíveis fósseis. No entanto, a 
produção deste biocombustível exige uma grande 
disponibilidade de terras aráveis para o cultivo das 
biomassas1-3. 
 A transesterificação in situ é uma alternativa ao 
processo convencional, visto que é uma técnica emergente 
que tem um potencial para a redução nas etapas e custos do 
processo de conversão para biocombustível e significa a 
conversão direta do óleo da biomassa em ésteres alquílicos 
de ácidos graxos4 . 
 Associada a redução de etapas na produção de 
biodiesel, é possível o estudo de diferentes catalisadores, 
visando a produção mais limpa. A catálise enzimática é 
atrativa para este fim uma vez que é oriunda de matriz 
renovável e pode ser utilizada em condições amenas de 
temperatura. Assim, este estudo visa a obtenção de 
biodiesel a partir da microalga Desmodesmus subspicatus
através de reação de transesterificação enzimática in situ. 

2 - Material e Métodos
2.1 Cultivo de microalgas e determinação da densidade 
celular 

A cepa utilizada neste trabalho foi de 
Desmodesmus subspicatus proveniente do Laboratório de 
Ecotoxicologia da UNISC (Universidade de Santa Cruz, 
RS, Brasil), a qual foi mantida em fase exponencial em 
meio N:P:K (18:6:18) 3 g L-1. O sistema utilizado para o 
cultivo das microalgas foi um fotobiorreator. Os repiques 
receberam aporte de ar do ambiente através de bombas 
diafragmáticas e mantidos sob iluminação artificial 24 h por 
dia.  
2.2 Separação da biomassa por eletroflotação 

A separação da biomassa de microalgas foi 
realizada por eletroflotação, com uma fonte de corrente 
contínua INSTRUTHERM FA-3003 e um eletrodo 
composto por uma liga de 50% de ferro com paredes de 5 
mm, 85 mm de diâmetro e 120 mm de altura. Após sete dias 
de cultivo a densidade da microalga D. subspicatus 
empregada neste ensaio ficava entre 17 e 21x106 células 
mL-1 e então a amostra era eletroflotada com densidade de 
corrente de 1.0 mA cm-2 durante 45 min. A separação da 
biomassa em suspensão foi feita com um filtro de algodão. 
Após a separação, a biomassa foi seca em estufa a 50 oC.

2.3 Determinação do teor de óleo da biomassa microalgal 
O teor de lipídios da biomassa foi determinada 

pelo método Bligh e Dyer. Inicialmente foram pesados 100 
mg de biomassa seca em tubo de polipropileno de 15 mL. 
Após, foram adicionados 6 mL de uma solução 1:2 
clorofórmio/metanol. As amostras foram ultrassonicadas 
por 45 min e deixados em repouso sob resfriamento, 
protegidos da luz, por 24 horas e novamente ultrassonicados 
por 15 min. Os extratos foram centrifugados por 15 min. 
Esta etapa foi realizada 3 vezes e o sobrenadante final foi 
reservado e à biomassa residual foram adicionados mais 3 
mL da solução 1:2 clorofórmio/metanol e novamente 
centrifugado.

Aos sobrenadantes, foram adicionados 4 mL de 
água e 2 mL de clorofórmio e a seguir centrifugados. A fase 
clorofórmica foi transferida para um frasco seco e pré-
pesado. Na fase aquosa foi realizada nova extração com 1 
mL de clorofórmio, centrifugado e juntado os extratos 
orgânicos.   

O extrato orgânico foi seco sob nitrogênio e o 
frasco foi pesado até peso constante. A massa obtida foi 
registrada como conteúdo lipídico da amostra. As amostras 
foram analisadas por Cromatografia Gasosa acoplada a 
Espectrometria de Massas. 
2.4 Produção de biodiesel via reação de transesterificação 
enzimática in situ 

Foram adicionados 1 g de biomassa seca de 
microalga e 30 mL de hexano em erlenmeyers de 125 mL 
de boca esmerilhada. A adição de água, enzima e metanol 
foi de acordo com um planejamento fatorial 23. Para 
constituição da matriz de ensaios, foram consideradas três 
variáveis independentes: água 0,1 e 1,0 mL, concentração 
de enzima (lipase comercial) 5 a 30%, teor de metanol 0,5 e 
1,0 mL. As amostras foram incubadas à 55 ºC por 72 h e 
sob a agitação com 55 rpm. 
2.5 Determinação de biodiesel via Comatografia Gasosa 
acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

As amostras foram submetidas à análise qualitativa 
por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de 
massas em um equipamento Shimadzu QP 2010 Plus 
equipado com Injetor Automático AOC 20i. As amostras de 
ésteres do óleo extraído das microalgas foram separadas em 
uma coluna capilar DB-5 (5% diphenyl-95% 
dimethylpolysiloxane, Ohio Valley, CA, USA) com 30 m de 
comprimento 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 μm de 
fase estacionária. O hélio (White Martins Gases Industriais, 
Canoas, Brasil, 99,999%) foi utilizado como gás de arraste 
e a sua taxa de fluxo foi de 1 mL min-1. A temperatura de 
injeção foi de 250 °C e as temperaturas da fonte de íons e 
interface foram mantidas a 280 °C. O volume injetado foi 
de 1,0 μL no modo de injeção com divisão de fluxo 
empregando split 1:5. A programação de temperatura do 
forno iniciou em 80 °C e em seguida foi aumentada para 
280 ºC a uma taxa de aquecimento de 8 °C min-1 onde 
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permaneceu por 20 minutos. A energia de ionização por 
impacto de elétrons foi de 70 eV. A identificação tentativa 
dos compostos presentes no biodiesel das microalgas foi 
efetuada pela comparação dos espectros de massas dos 
compostos desconhecidos com os espectros da biblioteca do 
equipamento (Wiley mass spectra library Wiley MS 6th 
edition). A similaridade mínima considerada para a 
identificação tentativa dos componentes foi de 90%. 

3 - Resultados e Discussão
3.1 Produção do biodiesel 

A composição em óleo da biomassa obtida pelo 
método Bligh e Dyer foi de 7,6 %. Este teor de óleo contido 
na biomassa foi transesterificado in situ com proporções de 
5 a 30 % de enzima obtendo-se rendimentos em éster 
conforme a Tabela 1. 
Tabela 1. Matriz de ensaio para produção de biodiesel via 
transesterificação enzimática in situ.

Água(mL) Enzima
(g)*

Metanol 
(mL)

Rendimento 
(%) 

1 0,1 0,05 1,0 1,57
2 1,0 0,05 1,0 2,21
3 0,1 0,05 0,5 0,82
4 1,0 0,05 0,5 0,90
5 0,1 0,1 1,0 2,99
6 1,0 0,1 1,0 3,33
7 0,1 0,1 0,5 3,29
8 1,0 0,1 0,5 1,92
9 0,1 0,2 1,0 5,10
10 1,0 0,2 1,0 1,43
11 0,1 0,2 0,5 2,07
12 1,0 0,2 0,5 1,63
13 0,1 0,3 1,0 0,84
14 1,0 0,3 1,0 2,92
15 0,1 0,3 0,5 0,96
16 1,0 0,3 0,5 6,49

O emprego de lipase nas condições estudadas nas 
proporções de 5 e 10 % são mais adequadas para avaliar o 
custo do processo, no entanto com 30 % de enzima foi 
possível extrair um teor de biodiesel maior, chegando a 
85% do conteúdo em óleo da biomassa, sendo extraída 
como éster metílico. Observou-se também que o teor de 
enzima foi a principal variável que levou a este máximo de 
conversão em biodiesel.

3.2 Perfil lipídico do biodiesel 
As amostras de biodiesel obtidas foram analisadas 

por CG/EM para a identificação do perfil lipídico, o qual 
está apresentado na figura 1. Os principais ácidos graxos 
identificados estão na Tabela 2. 

Figura 1: Cromatogramas obtidos via GC/MS para as 
amostras de biodiesel convertidas com 10% de enzima na 
condição 0,1 mL de água e 1mL de metanol.

As amostras de biodiesel de microalgas foram 
analisadas de forma semiquantitativa, na qual foram levadas 

em consideração as áreas relativas destes compostos para 
calcular a área percentual de cada um na composição das 
mesmas. O percentual de cada composto variou de uma 
amostra para outra, porém os ésteres linoleato de metila e 
palmitato de metila foram os compostos majoritários 
encontrados nas amostras de biodiesel produzidas por 
transesterificação enzimática in situ. Amostras com 
conversão parcial apresentaram a mesma composição, no 
entanto o perfil cromatográfico se diferenciou pelas 
proporções dos ácidos graxos. Observou-se que 
inicialmente houve a conversão dos ésteres de ácido oleico 
e linoleico e depois aumentou a concentração de ésteres 
saturados como o de ácido palmítico.  

Destaca-se que a extração direta de biodiesel no 
meio reacional eliminou a etapa de extração com solventes 
orgânicos (metanol e clorofórmio) e utilizou-se o metanol 
em maior proporção para a realização da conversão. Estes 
resultados demonstram que é promissor o estudo do uso só 
de metanol no meio, como reagente e como solvente, 
eliminando a adição de hexano. 
Tabela 2. Ésteres metílicos de ácidos graxos encontrados 
nas amostras de biodiesel de microalgas. 

Nº tr Nome Identificação
1 14.46 Miristato de 

metila
C14:0

2 16.86 Palmitoleato de 
metila

C16:1

3 17.11 Palmitato de 
metila

C16:0

4 19.20 Linoleato de 
metila

C18:2

5 19.27 Oleato de metila C18:1
6 19.55 Estearato de 

metila
C18:0

4 – Conclusões
A conversão do material lipídico extraído da célula 

evidenciou a potencialidade do emprego de microalgas para 
a produção de biodiesel pelo método de transesterificação 
enzimática in situ. A composição do óleo e do biodiesel 
obtidos pelo método em estudo foram similares, 
alcançando-se 85% de extração do óleo em forma de ésteres 
metílicos. 
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