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1 - Introdução
A busca pela eficiência energética tem sido um 

desafio mundial da sociedade contemporânea. Em 
contraponto as alternativas poluentes mais usuais 
associadas a combustíveis fósseis, o biocombustível 
derivado de microalgas tem sido defendido nos últimos 
anos. Em comparação com outras matérias-primas, como 
óleos vegetais e gorduras animais, as microalgas têm
vantagens notáveis: elas são capazes de crescer rapidamente 
e converter CO2 em quantidades substanciais de lipídios1.

A reação de transesterificação de óleos vegetais 
para produzir ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos
(FAMEs e FAEEs) pode ser catalisada por ácido, base ou 
enzima2. Atualmente, a maioria dos processos comerciais 
empregam metanol para transesterificação de 
triacilglicerídeos catalisado por uma base forte (KOH),
devido a velocidade de reação e o baixo custo da substância 
alcalina. No entanto, o processo envolve muitas etapas de 
tratamento pré e pós-reação com a geração de grandes 
quantidades de efluentes e resíduos. Além disso, o metanol 
utilizado é uma substância muito tóxica comparada ao 
etanol.

De forma menos nociva ao meio ambiente, o 
presente trabalho tem se revelado um grande potencial 
devido à utilização do etanol como reagente e a capacidade 
de produção desse insumo no Brasil através de fontes 
renováveis como a cana-de-açúcar. Complementarmente, o 
processo de forma simples e sem catalisador utiliza 
transesterificação subcrítica como alternativa eficaz a altos 
rendimentos e energeticamente favorável.

2 - Material e Métodos
A espécie de microalga empregada neste projeto é 

a Desmodesmus sp, provinda da planta piloto para produção 
de biomassa de microalgas com 5 fotobiorreatores de 150 L 
do Laboratório de Bioenergia e Catálise (LABEC) da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). O meio de cultivo 
utilizado foi RM (Rudic V., 2000) a temperatura e pressões 
ambientes.

O biodiesel foi obtido através do uso direto da
biomassa microalgal seca (30g), submetida a condições 
subcríticas no processo sem a presença de um catalisador 
tendo apenas água destilada (30 mL) e etanol 99,5% P.A 
(3,58 mL) como reagentes, obedecendo ao excesso molar 
de 100% de álcool em relação aos triacilglcerídeos
analisados. O equipamento empregado foi um Reator Parr 
(Parr Instrument Company, Moline, Illinois) com
capacidade de 100 mL. O processo no reator foi controlado 
e monitorado através de um programa confeccionado pelo 

próprio grupo na plataforma LabView (National 
Instruments).

O reator foi operado em batelada com os reagentes 
biomassa, etanol e água aquecidos por uma rampa de 
temperatura 13,3°C/min até um set-point (240°C). O tempo 
reacional usado foi de 2h e iniciado quando a temperatura 
atingiu o set-point. Não usou-se gás inerte ou co-solvente 
no processo e a pressão foi variada livremente alcançando 
valores de 40 bar. Ao final da reação, o reator foi resfriado 
a temperatura ambiente e o produto foi removido por 
extração com hexano para subsequentes análises 
cromatográficas.

Análises qualitativas e quantitativas de FAEEs, 
monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e triacilglicerídeos 
foram realizadas usando dois cromatógrafos gasosos (GC) 
um Bruker Scion 465-GC equipado com um injetor 
split/splitless e um detector de ionização por chama (FID) e 
um Agilent 7890B-GC equipado com um 
espectrofotômetro de massa (MS) 5977A também da
Agillent e um pirolizador Frontier Lab EGA/PY-3030.

A separação no cromatógrafo GC/FID ocorreu em 
uma coluna capilar polar do tipo Carbowax de polietileno 
glicol, adotou-se as condições operacionais de injeção 
Split/splitless 100:1, temperatura de 280°C no detector e 
380°C na coluna com o perfil de 80°C por 1 min, seguido 
de uma rampa a 300°C em 7°C/min e outra rampa a 370°C 
em 30°C/min, mais 10 min a 370°C. O tempo total da 
corrida cromatográfica foi de 45 min, o hélio foi utilizado 
como gás de arraste com uma velocidade linear de 55cm/s. 
No GC/MS, o método aplicado de temperatura foi similar.

A análise quantitativa foi possibilitada através da 
integração dos picos apresentados no cromatograma do 
GC/FID e o cálculo do rendimento reacional obtido através 
da comparação dos valores encontrados para os 
triacilglicerídeos determinados para a microalga 
Desmodesmus sp. (extração lipídica por hexano) com o
valor dos mesmos triacilglicerídeos analisados ao final da 
reação de produção do biodiesel.

A análise de espectrometria de massas foi 
realizada qualitativamente para a identificação dos 
compostos obtidos na reação.

3 - Resultados e Discussão
O produto reacional foi analisado qualitativamente 

e quantitativamente por GC/MS e GC/FID. A Figura 1 
mostra os cromatogramas obtidos na análise no GC/FID do
óleo da microalga Desmodesmus sp. (a) e análise similar 
realizada ao final da reação (b). A Tabela 1 mostra alguns 
ésteres identificados pela análise GC/MS, sabendo-se que 
podem representar vários isômeros. 
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Figura 1. Cromatogramas obtidos na análise do óleo da 
microalga Desmodesmus sp. (a) e análise similar realizada 
ao final da reação (b). 
 Considerando-se as áreas dos picos em torno de 35 
minutos (atribuídos aos triacilglicerídeos) foi feito o cálculo 
da conversão total, encontrando-se o valor de 93,4 %. 

Tabela 1. Ésteres identificados por GC/MS, na análise 
qualitativa do produto reacional. 

Nome Peso molecular
Pentatonic acid, 4-methyl, ethyl ester 144
Hexadecanoic acid, methyl ester 270
Hexadecanoic acid, ethyl ester 284
2-choloropropionic acid, hexadecyl ester 332
Linoleic acid ethyl ester 308
Tetracosanoic acid,2,4,6-trimethyl, methyl 
ester

424

Methacrylic acid, nonadecyl ester 352

As microalgas possuem em sua composição 
diferentes tipos de lipídios, são estes: fosfolipídeos, 
glicolipídeos, mono-, di- e triacilglicerídeos. No entanto, 
dentre essas substâncias os triacilglicerídeos são objeto 
deste estudo, convertidos em biodiesel pelo método de 
transesterificação. Não é descartada a ocorrência de reações 
paralelas, uma vez que não foi realizada a extração prévia 
dos lipídeos neutros. 

Com base nos resultados mostrados na Tabela 1 e 
na alta conversão obtida, o procedimento revelou que as 
condições adotadas são favoráveis, ou seja, não necessitou-
se de uma etapa anterior de extração oleica, o etanol pode 
substituir o metanol como alternativa mais sustentável, as 
condições subcríticas compensaram a ausência de 
catalisador e demandaram menos energia que condições 
supercríticas. 
 A transesterificação subcrítica propõe um 
mecanismo de direto ataque do álcool no grupo carbonila 
do triacilglicerídeo, formando um intermediário 
diacilglicerídeo e posteriormente metil e etil esteres dos 
ácidos graxos. Experimentos preliminares (não 
apresentados) demostraram o papel essencial da água na 
reação, nas possíveis etapas de hidrólise. O mecanismo de 
interação entre os reagentes e as substâncias presentes nas 
microalgas ainda não é conhecido; segundo Hailim et al. Os
reagentes penetram através da membrana celular para o 
citoplasma, em seguida, interagem com os lipídeos. Embora 
o mecanismo seja desconhecido, possivelmente os lipídios 
e os FAEEs formados na célula mantem uma difusão 
contínua pela membrana; por outro lado, o rompimento das 
paredes celulares de microalgas seria outro mecanismo 

provável. Adicionalmente, as elevadas temperaturas 
desfavorecem a reversibilidade da reação de 
transesterificação e aumenta a velocidade da reação 
principal, ou seja, diminui a formação de subprodutos. 
 A presença de água, apesar dos possíveis 
problemas de solubilidade neste sistema complexo, foi 
benéfica, tal como observado na experiência. Uma 
possibilidade é que a água provoca a hidrólise parcial dos 
triglicéridos formando glicerol e ácidos graxos; estes ácidos 
graxos reagiram via a reação de esterificação com etanol 
para formar os FAEEs (biodiesel), e mais água. Esta 
quantidade adicional de água produzida na reação 
esterificação pode provocar a hidrólise dos 
triacilglicerídeos restantes, num comportamento cíclico, 
favorecendo o processo de conversão em geral. O efeito 
catalítico de água subcrítica foi observado por outros 
autores. 
 

4 – Conclusões
 O procedimento adotado se revela como um 
método promissor que permite a produção de biodiesel 
(FAEEs) a partir de microalgas de forma simplificada e 
termodinamicamente vantajosa. As condições empregadas 
dispensam a presença de catalisadores e subtrai a 
necessidade de uma etapa anterior de extração lipídica. 

A transesterificação a partir das microalgas pela 
rota subcrítica adotando uma temperatura de 240°C, 
pressões variáveis até 40 bar, tempo reacional de 2h e o 
etanol e água como reagentes comprova-se como uma 
alternativa energeticamente e ambientalmente favorável 
quando comparada aos métodos tradicionais de 
esterificação e transesterificação podendo alcançar altas 
conversões de triacilglicerídeos. 
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