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RESUMO 

 

No contexto da biorrefinaria, as microalgas vêm sendo descritas como matéria-prima com 

potencial a ser explorado, visando tornar a produção de biomassa microalgal 

economicamente viável. Neste estudo, a microalga Chlamydomonas sp. foi cultivada por 

2 dias em lagoas fotossintéticas e submetida à ausência de nutrientes durante 3 dias, sendo 

a influência do estresse nutricional avaliada comparativamente ao grupo controle (CTG). 

Posteriormente, a eficiência da extração da fração lipídica hexânica bruta (CHF), 

utilizando agitação mecânica associada à técnica de ultrassom, foi avaliada em dois 

tempos distintos (2 e 4 horas). Além disso, as biomassas antes do processo extrativo 

(BBE), assim como as biomassas residuais oriundas da fração hexânica (RBHF2h e 

RBHF4h) foram monitoradas por MEV e análise termogravimétrica (TGA). Os valores 

de proteína bruta e o potencial calorífico superior (HHV) foram estimados em função da 

composição elementar das biomassas RBHF2h e RBHF4h. A fração clorofórmica bruta 

(CCF) foi obtida a partir da RBHF4h (extração com clorofórmio). As frações CCF e CHF 

hidroesterificadas foram caracterizadas por TGA, FTIR e CG/EM. As micrografias das 

superfícies das biomassas antes e após o processo extrativo mostram fragmentação 

significativa apenas para RBFH4h. As curvas TG evidenciam pronunciadas perdas de 

massa, no intervalo temperatura característico de lipídios, resultados coerentes com a 

expressiva diferença de material extraído nos tempos de 2 h (2,95±0,28)% e 4 h 

(10,54±0,46)%. A fração lipídica total foi de aproximadamente 29%, representando um 

aumento de 58% em relação ao CTG. A RB revelou valores estimados de HHV e proteína 

bruta de 18 MJ kg-1 e 56 % respectivamente. Os dados de TGA para o extrato CCF revela 

um material constituído majoritariamente por frações saponificáveis, diferentemente do 

CHF que é composto predominantemente por insaponificáveis. Portanto, a curva TGA 

ratificou uma melhor taxa de conversão para CCF (aproximadamente 89%), condizente 

ao valor mostrado pelo CG/EM (cerca de 86%). O perfil graxo para as frações 

saponificáveis de ambos os extratos mostra que os ácidos graxos majoritários são os 

C16:0 e C18:3 (ω-3 e ω-6). Adicionalmente, a biomassa residual previamente fracionada 

por n-hexano e clorofórmio (CTG) e seu extrato metanólico bruto (CEM) foram estudadas 

na perspectiva de investigar potencialidades que poderiam ser integradas a produção de 

biocombustíveis. Neste contexto, diferentes linhagens celulares foram tratadas com o 

CEM para avaliar sua citoxicidade e seu potencial imunomodulatório frente a 

macrófagos. Os resultados mostram significativa viabilidade celular (até 400 µg mL-1) 

para todas linhagens testadas,  relevante ação antiproliferativa frente a linhagem B16-F10 

e ação inibitória na produção de óxido nítrico (cerca de 75%) para a linhagem de 

macrófagos RAW 264.7. apontando promissora ação anti-inflamatória.  As análises por 

CG/EM revelaram a presença de 22 substâncias, incluindo o fitol e campesterol, dentre 

os fitoconstituintes majoritários. Adicionalmente o valor do HHV (17,98 MJ kg-1) indica 

que a biomassa exibe bom potencial calorífico, sendo semelhante aos materiais 

lignocelulósicos que são comumente empregados na produção de energia térmica. 

 

Palavras-Chaves: Microalga. Biorrefinaria. Bioatividade. Extratos. Biomassa. 



 
 

ABSTRACT 

 

In the context of biorefinery, how microalgae are being described as raw material with 

potential to be exploited, making it an economically viable microalgal biomass 

production. In this study, a microalga Chlamydomonas sp. was cultivated for 2 days in 

photosynthetic ponds and submitted to nutrient absence for 3 days, being an influence of 

nutritional stress evaluated compared to the control group (CTG). Subsequently, an 

extraction efficiency of crude hexane lipid fraction (CHF), using mechanical agitation 

associated with the ultrasound technique, was evaluated at two different times (2 and 4 

hours). In addition, as biomass before the extractive process (BBE), as well residual 

biomass from hexane fraction (RBHF2h and RBHF4h) were monitored by SEM and 

thermogravimetric analysis (TGA). The crude protein values and the upper calorific 

potential (HHV) were estimated as a function of the elemental composition of the 

RBHF2h and RBHF4h biomasses. The crude chloroform fraction (CCF) was obtained 

from RBHF4h (extraction with chloroform). The hydroesterified CCF and CHF fractions 

were characterized by TGA, FTIR and CG/MS. The micrographs of the biomass surfaces 

before and after the extraction process show significant fragmentation only for RBFH4h. 

TG curves show pronounced mass loss in the characteristic lipid temperature range, 

results consistent with the significant difference in material extracted at 2 h (2.95± 0.28)% 

and 4 h (10.54±0,46)%. The total lipid fraction was approximately 29%, representing a 

58% increase over CTG. RB revealed estimated HHV and crude protein values of 18 MJ 

kg-1 and 56% respectively. TGA data for CCF extract reveals a material consisting 

mainly of saponifiable fractions, unlike CHF which is predominantly unsaponifiable. 

Therefore, the TGA curve ratified a better conversion rate for CCF (approximately 89%), 

consistent with the value shown by GC/MS (about 86%). The fatty profile for the 

saponifiable fractions of both extracts shows that the major fatty acids are C16:0 and 

C18:3 (ω-3 and ω-6). Additionally, residual biomass previously fractionated by n-hexane 

and chloroform (CTG) and their crude methanolic extract (CEM) were studied in order 

to investigate potentialities that could be integrated into biofuel production. In this 

context, different cell lines were treated with CEM to evaluate their cytotoxicity and their 

immunomodulatory potential against macrophages. The results show significant cell 

viability (400 µg mL-1) for all strains tested, relevant antiproliferative action against B16-

F10 strain and inhibitory action on nitric oxide production (about 75%) for RAW 264.7 

macrophage strain. pointing promising anti-inflammatory action. GC/MS analyzes 

revealed the presence of 22 substances, including phytol and campesterol, among the 

major phytoconstituents. Additionally, the HHV value (17.98 MJ kg-1) indicates that 

biomass exhibits good calorific potential, being similar to the lignocellulosic materials 

that are commonly used in thermal energy production. 

 

Keywords: Microalga. Biorefinery. Bioactivity. Biomass. Extract.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A diversificação da matriz energética visando incrementar o uso de fontes 

renováveis, passou a ser algo essencial para o desenvolvimento sustentável, embora a 

procura por recursos limpos que permitam assegurar as necessidades energéticas futuras 

constitui um dos maiores desafios da atualidade. O emprego da biomassa, seja de 

procedência animal ou vegetal, para produção de biocombustível é uma alternativa válida 

para minimizar os impactos ambientais e a dependência econômica, bem como 

energética, em relação ao petróleo. Entraves significativos dificultam o uso em maior 

demasia dos biocombustíveis, pois matérias-primas incluindo óleos vegetais 

(principalmente, soja) e cana de açúcar oferecem forte concorrência com o setor de 

alimentos. Além disso, o uso de gordura animal (especialmente, sebo bovino) no Brasil 

está vinculado à atividade pecuária, que concerne impactos ambientais notáveis. Contudo, 

as microalgas, microrganismos fotossintetizantes, resultam em uma alternativa 

promissora, tendo em vista que o sistema de cultivo é mais versátil, demanda menor área 

para o cultivo e possui reprodução rápida quando comparada às oleaginosas tradicionais 

(HARUN et al., 2011; LEE et al., 2010), portanto reduzindo impactos socioeconômicos 

e ambientais. 

É possível produzir diferentes biocombustíveis empregando biomassa microalgal 

como matéria-prima, incluindo produção de metano pela digestão anaeróbica da biomassa 

(SPOLAORE et al., 2006), bioetanol tendo em vista o significativo percentual de 

carboidratos (superior a 30%) e biodiesel a partir da transesterificação do material lipídico 

das microalgas. Além disso, a biossíntese para produção de biomassa microalgal tem a 

possibilidade de ser manipulada e direcionada, por meio de alterações das condições de 

cultivo e de estresse ambiental para a produção e acumulação substancial de compostos 

desejáveis para a obtenção dos biocombustíveis (PITMAN et al., 2011).  

Atualmente, o processamento de qualquer matéria-prima deve otimizar o uso dos 

recursos, visando maximizar a rentabilidade, os benefícios e minimizar os resíduos. 

Diante do contexto, as microalgas apresentam elevado potencial biorrefinário, pois 

apresentam inúmeros constituintes de alto valor agregado, incluindo carboidratos, 

proteínas, lipídios, pigmentos e antioxidantes (TRIVEDI et al., 2015), sendo importante 

sistematizar o processamento de cada componente da biomassa microalgal (estudo 

biorrefinário). As microalgas apresentam uma composição química heterogênea, 

favorecendo sua aplicação como matéria-prima biorrefinária, que seria o processamento 
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da biomassa de forma sustentável, visando reaproveitar e agregar valor aos subprodutos 

decorrentes da produção de biocombustíveis. Entre os subprodutos que podem ser 

gerados e aproveitados está a biomassa residual, rica em material proteico bruto (mais de 

30% da biomassa seca). Vale ressaltar que aproximadamente 100 milhões de toneladas 

de proteínas serão adicionalmente produzidas a partir de biomassa da indústria de 

biocombustíveis (TRAVEDI et al., 2015). O valor torna plausível correlacionar o setor 

de biocombustíveis com o de alimentos, destinando a torta de biomassa residual à 

produção de ração animal, e, na ausência de produtos de alto valor agregado, direcionar 

a biomassa à combustão direta para produção de energia térmica.  

O perfil lipídico das microalgas inclui ácidos graxos saturados e insaturados, com 

12 a 22 átomos de carbono, alguns deles dos grupos ω-3 e ω-6 (MATA et al.,2010), 

composição que favorece a transesterificação do material lipídico e obtenção de biodiesel. 

A microalga Chlamydomonas sp., associando condições específicas de salinidade e 

limitação de nitrogênio, pode alcançar até aproximadamente 60% de teor lipídico, além 

de elevada produtividade de biomassa com densidade celular até 10 vezes superior à 

cultura de lotes tradicionais (FIELDS et al., 2018; HO et al., 2015).   

Nesta conjuntura, a extração e caracterização de diferentes metabólitos, 

especialmente ácidos graxos, triacilglicerídeos (TAG) e pigmentos, da biomassa 

microalgal exibem notável importância na busca por um ciclo produtivo viável, 

sustentável e com menor geração de resíduos para o setor de biocombustíveis. Ademais, 

os metabólitos mais polares das microalgas exibem alto valor comercial (especialmente, 

os pigmentos funcionalizados) devido as suas propriedades anti-inflamatórias, 

antioxidantes e anticarcinogênicas (KIM et al., 2016; BANSKOTA et al., 2014; CHOI et 

al., 2014; KYADARI et al., 2013; RAJA et al., 2008). Diante dos aspectos ressaltados, a 

tese propõe investigar circunstâncias otimizadas para extração de frações apolares 

clorofórmica (CCF) e hexânica (CHF) da microalga Chlamydomonas sp., determinar a 

composição elementar da biomassa residual após os procedimentos extrativos e estimar 

o teor de proteína bruta e o potencial calorífico superior (HHV, do inglês "High Heating 

Value"). O acúmulo substancial e as alterações na composição da fração lipídica da 

microalga, decorrentes de condições de estresse nutricional, também foi investigado. 

Além disso, o potencial bioativo do extrato metanólico bruto (CEM) obtido da biomassa 

residual (CTG) foi avaliado, frente a diferentes linhagens de células tumorais e normais, 

bem como suas propriedades anti-inflamatórias. Finalmente, a composição do CEM foi 

caracterizada por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  Avaliar o potencial da microalga Chlamydomonas sp. cultivada em 

diferentes condições, sob sistema aberto, como fonte de metabólitos de alto valor 

agregado, com aplicações integradas ao setor de biocombustíveis, visando uma 

perspectiva biorrefinária. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Otimizar o processo de extração de frações apolares CCF e CHF da 

microalga Chlamydomonas sp.; 

• Caracterizar as frações CCF e CHF da microalga cultivada sob diferentes 

condições; 

• Determinar a composição elementar da biomassa microalgal; 

• Identificar por CG/EM a composição dos ésteres metílicos provenientes da 

hidroesterificação das frações CCF e CHF; 

• Estimar por análise elementar o teor de proteína bruta da biomassa residual, 

assim como seu HHV; 

• Extrair e caracterizar por FTIR e TG o extrato metanólico bruto da biomassa 

residual microalgal; 

• Identificar os principais metabólitos presentes no extrato metanólico bruto 

por CG/EM; 

• Avaliar por testes de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil 

tetrazolium (MTT) o potencial anticarcinogênico do CEM frente a 

diferentes linhagens de células normais e tumorais (3T3, HeLa, B16-F10, 

HT-29, RAW-264.7, 786-0). 

• Avaliar o potencial efeito antiproliferativo do CEM frente a células tumorais 

empregando ensaio clonogênico;   

• Avaliar o efeito imonumodulatório do CEM através de testes de dosagem 

de óxido nítrico (NO) empregando o modelo celular RAW-264.7.   
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1 O USO DA BIOMASSA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 A biomassa consiste na massa biológica podendo advir de vegetais, animais e 

microrganismos, e que permite a obtenção de energia através do processamento de seus 

resíduos orgânicos (REIS et al., 2012). A utilização da biomassa como matéria-prima 

energética pode ser realizada de maneira direta ou indireta. A combustão é um exemplo 

de emprego direto, onde é obtido o calor como produto imediato. Enquanto a forma 

indireta baseia-se na passagem prévia da biomassa por um processo que pode ser: físico, 

termodinâmico (pirólise, gaseificação) ou biológico (digestão anaeróbica e fermentação) 

e posteriormente havendo a combustão (SCHUTZ et al., 2013). O emprego indireto da 

biomassa possibilita a obtenção de diferentes fontes de energia, incluindo os 

biocombustíveis (PAULO, 2011), que engloba diferentes produtos e formas de produção 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Alguns processos de conversão de energia a partir da biomassa e respectivos 

produtos finais. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ROMERO, et al., 2012. 
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 O aumento substancial da demanda energética global aliado ao crescimento 

gradativo de obstáculos ambientais e de sustentabilidade, o emprego da biomassa para 

fins energéticos, vêm ganhando papel importante como uma opção iminente para reduzir 

a dependência dos combustíveis de procedência fóssil (KAN et al., 2016). A estimativa 

atual é que as fontes renováveis colaborem com cerca de 10% para a matriz energética 

mundial (KHAN et al., 2009). Contudo, a literatura tem reportado uma subutilização do 

potencial energético da biomassa e seus resíduos, pois a disponibilidade anual está 

prevista em torno de 1,08.1011 tep (toneladas equivalentes de petróleo), valor equivalente 

a quase 10 vezes a necessidade atual de energia do mundo (WIT & FAAIJ, 2009). 

Segundo Agência Internacional de Energia (International Energy Agency, IEA), até 2040 

a população mundial será de aproximadamente 9 bilhões de habitantes, portanto haverá 

um incremento do consumo energético mundial, em 2020 o valor estipulado é de 

1,57.1010 tep e chegando a 2,05.1010 tep em 2040 (GUO et al., 2015). 

 O cenário mundial no tocante ao suprimento de energia há décadas tem sido 

dominado por fontes não renováveis (tabela 1), com destaque para os combustíveis 

fósseis, que representam mais de 80% da matriz energética global (IEA, 2015). Vale 

ressaltar, que mesmo com a redução em 13% no uso matérias primas procedentes do 

petróleo, em relação a década de 70, o incremento na participação de fontes renováveis 

na matriz enérgica mundial foi inferior a 3% (SCHUTZ et al., 2013).   

Tabela 1- Contribuição para matriz energética das fontes renováveis e não renováveis em escala nacional e 

global. 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados extraídos do 

EPE/BEN, 20171, EPE/PNE-20302 e IEA, 2015. 
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 A conjuntura exibida na Tabela 1 sinaliza um cenário global conservador para os 

próximos 20 anos, com um aumento inferior a 10% na participação de fontes renováveis 

na matriz energética. Além disso, não há perspectivas de sensíveis mudanças no setor de 

petróleo e derivados, pois diversas nações baseiam sua economia estrategicamente na área 

supracitada. Contudo, os dados mais recentes sobre o balanço energético nacional (BEN) 

revelam uma matriz energética significativamente mais renovável (43,5%), quando 

comparara a média mundial (9,2%).  Vale ressaltar, que apesar do emprego da biomassa 

ser a base da energia renovável no Brasil, correspondendo a quase 60%, há uma 

subutilização do potencial da biodiversidade brasileira. A utilização da biomassa 

concentra-se basicamente no bagaço da cana-de-açúcar (67,6%) e no emprego da madeira 

(30,9%), portando significa que todas as outras fontes juntas correspondem a menos de 

2% do montante total (EPE, 2017).  A baixa diversificação da biomassa, no âmbito 

nacional e global, tem relação com o fato do Brasil ser o maior produtor de cana-de-

açúcar do mundo, enquanto a madeira é largamente utilizada em para cocção e 

aquecimento tanto em países subdesenvolvidos, assim como nas regiões mais 

desenvolvidas do globo e sendo obtida principalmente através do desmatamento 

(CORTEZ et al., 2008).   

 O uso sustentável da biomassa visando a aquisição de produtos e energia deve 

considerar vários aspectos de caráteres ecológico, econômico e tecnológico. O 

comedimento ecológico baseia-se na preservação do meio ambiente, que inclui 

delimitação de reservas ecológicas, uso racional dos recursos e o controle de emissão de 

poluentes. As restrições econômicas englobam uma avaliação preliminar sobre a 

exploração da biomassa, considerando usos mais econômicos ou mais nobres (industrial 

ou alimentício) da matéria-prima. Além disso, é indispensável ponderar se os custos do 

processamento da biomassa são compatíveis com os demais combustíveis.  Por fim, 

limitações tecnológicas atreladas a existência ou não de processos genuínos e permitam 

operações de uso mais gerais na conversão de biomassa em produtos e biocombustíveis 

(BORGES, 2010).  

 Neste contexto, considerando a vasta biodiversidade brasileira, reconhecendo-se 

as inúmeras potencialidades da biomassa, o Brasil não deveria se limitar ao carvão 

vegetal, lenha e bagaço de cana, pois há uma necessidade de evidenciar outras biomassas, 

que agreguem alto valor energético e sejam capazes de proporcionar energia termelétrica 

competitiva (MILLES, 2008). 
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3.2 PRINCIPAIS FONTES DE BIOMASSA  

 

 A biomassa pode originar de diferentes fontes (ver Figura 2) incluindo vegetais 

lenhosos, não lenhosos e resíduos orgânicos. Ademais, os biofluídos que englobam 

principalmente os óleos vegetais e podem proceder de inúmeras oleaginosas (girassol, 

soja, milho e algas). Contudo, a exploração eficaz da biomassa depende principalmente 

do reaproveitamento de seus resíduos, que possibilitam um manancial de recursos com 

potencial para produção de energia e produtos de valor agregado (PEDROSO et al., 

2018).  

Figura 2 – Fluxograma com as principais fontes de biomassa, classificação e 

principais produtos empregados. 

 

 

    Fonte: Adaptado pelo autor a partir de VIEIRA et al., 2014. 

 

 A lenha é definida como pedaços de madeira (ramos e troncos) que sejam 

passíveis a aplicação como combustível (geralmente pela combustão direta).  O emprego 

desta fonte de biomassa para obtenção de energia térmica e elétrica ainda é uma prática 

comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há indicação que existam 

aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas dependentes de combustíveis sólidos, incluindo 

lenha, esterco, resíduos e carvão vegetal. Ademais, em vários países, sendo a China um 

exemplo, mais de 25 milhões de habitantes não tem acesso à energia elétrica e usam a 
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energia da queima da lenha e resíduos agrícolas sobretudo (286 milhões de toneladas por 

ano) para obtenção de energia (GUARDABASSI, 2006).   

              O carvão vegetal é um importante produto proveniente do processo de 

carbonização ou pirólise da madeira. O primeiro processo, consiste na queima da lenha 

com presença controlada de ar. Enquanto a pirólise, ocorre sob altas temperaturas e em 

um ambiente com limitada ou nenhuma quantidade de oxigênio (FELIZ et al., 2017). No 

Brasil, a biomassa lenhosa e o carvão vegetal colaboram com cerca de 8% da matriz 

energética do País (BEN, 2017), valor inferior à média de vários países desenvolvidos, 

ainda assim, o Brasil aparece entre os maiores produtores de carvão vegetal do mundo. 

Em 2015 foram mais de 6,2 milhões de toneladas, correspondendo a 12% da produção 

mundial. Outro aspecto relevante, é que 90% do carvão vegetal é proveniente da madeira 

e é empregado principalmente pelo setor industrial metalúrgico (cerca de 80%), cenário 

que diverge dos países da América Latina que emprega a biomassa majoritariamente para 

indústria de alimentos e nas residências (FAO, 2017).   

 O segmento mais sustentável para o uso da madeira requer a substituição da 

lenha nativa pela de reflorestamento (práticas de manejo florestal), sendo o eucalipto a 

principal árvore cultivada para esta finalidade (SANTOS et al., 2017). No entanto, a 

exploração desenfreada desse recurso tem gerado consequências graves, incluindo o 

aumento da poluição e do desmatamento. Embora, dados do Serviço Florestal Brasileiro 

(2013), ilustrem uma redução significativa na taxa de desmatamento dos principais 

biomas do País, entre os anos de 2005 - 2011, cerca de 1366,16 km2
 de Mata Atlântica 

foram desmatadas, contabilizando uma área maior que os territórios da Espanha e França 

somados. 

 O setor do agronegócio é responsável por fornecer as fontes predominantes de 

biomassas não lenhosas empregadas no País, incluindo a cana-de-açúcar, arroz, capim 

elefante, milho e a soja. Vale ressaltar, que o Brasil se destaca em virtude de seu amplo 

território, clima favorável e solo fértil para inúmeras culturas (SANTOS et al., 2017). 

Entretanto, será enfatizado especificamente a questão do emprego da cana-de-açúcar, pois 

é a biomassa com maior participação na matriz energética do Brasil, além de alguns dos 

impactos sociais e econômicos de sua produção.  

 O domínio tecnológico na produção de etanol (segundo maior produtor do 

mundo) e o vasto conhecimento sobre as diferentes etapas do processamento da cana-de-
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açúcar, incluindo melhoramento genético da planta, controle de pragas, técnicas de 

cultura e colheita tornam a indústria sucroalcooleira no Brasil uma das mais competitivas 

do mundo. Vale ressaltar, que a cana-de-açúcar fornece um comércio diversificado de 

seus subprodutos, ou seja, não se restringe apenas ao setor de biocombustíveis, pois além 

do etanol, o bagaço da cana (resíduo industrial) é comumente empregado na geração de 

energia elétrica, e o vinhoto é utilizado como fertilizante (PEDROSO et al., 2018). Na 

safra de 2014/2015, o Brasil apresentou dados animadores de produtividade, foram 630 

milhões de toneladas, das quais 36 milhões foram destinadas à produção de açúcar, que 

por sua vez teve cerca de 20 milhões de toneladas exportadas – quantidades equivalentes 

a 20% da produção global e 40% da exportação mundial, respectivamente (UNICA, 

2015).  Sabe-se que, o superávit na balança comercial acarreta impactos sociais e 

econômicos no país, principalmente na geração de empregos. Entre os anos de 2010-2012, 

o setor sucroalcooleiro empregou mais de um milhão de pessoas (ÚNICA, 2015; 

MORAES et al., 2015). Contudo, os empregos diretos sofreram redução em decorrência 

principalmente das terceirizações, aumento da produtividade e mecanização do setor. 

 Apesar dos bons impactos na economia nacional, existem problemáticas 

notáveis no cultivo da cana-de-açúcar, no tocante às condições de trabalho. A pressão 

para o incremento de produtividade no corte da cana, geram o temor pela possibilidade 

do trabalhador perder o emprego em consequência da baixa produtividade, ou seja, abre 

um viés para exploração abusiva da mão-de-obra. Ademais, o fato do cultivo da cana não 

ser perene, gera uma necessidade dos trabalhadores rurais compensarem os meses sem 

trabalho podendo chegar a cortar 30 toneladas/ dia de cana-de-açúcar (CARTA 

CAPITAL, 2007). Portanto, é necessária uma atuação mais rígida dos representantes 

legais, assim como da sociedade em reivindicar melhores condições de trabalho. Uma vez 

que, o setor da bioenergia é uma alternativa com potencial para auxiliar o 

desenvolvimento do País, entretanto, suas ações devem beneficiar toda a sociedade e não 

somente uma minoria (CORSI; SERRA, 2007).  

 Os impactos ambientais atrelados ao cultivo da cana-de-açúcar estão associados 

principalmente a queima da palha, empregada como estratégia para facilitar o corte da 

cana, limpeza do terreno pelos trabalhadores e o aumento do teor de sacarose, pois há 

geração de calor, que favorece a evaporação da água (SANTO; ALMEIDA, 2007). Os 

danos ao meio ambiente incluem, a redução da matéria orgânica contida no solo, 

desencadeando erosões e possibilitando assoreamento de mananciais; além da eliminação 
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notável de microrganismos; ação destrutiva sob as aves, animais e insetos que são 

responsáveis pelo controle de pragas; finalmente a volatilização de elementos nutritivos 

essenciais à planta (SANTIAGO; ROSSETO, 2016). 

 

3.3 BIOMASSA DE ALGAS   

 

 As algas são comumente catalogadas como microalgas ou macroalgas. As 

microalgas são microrganismos geralmente procarióticos unicelulares, autótrofos, 

fotossintéticos, com ampla variedade na dimensão celular (oscilando no intervalo de nano 

a milímetros) e podem ser encontradas como organismos independentes ou em colônias 

celulares (KRÖGER et al., 2012; SAHARAN et al., 2013).   A literatura reporta que cerca 

de 35000 espécies já foram identificadas, e podem ser divididas em filamentosas e 

fitoplâncton, além de serem categorizadas em classes: diatomáceas, algas verdes, azuis e 

douradas (JANKOWSKA et al., 2017). Por outro lado, as macroalgas são organismos 

eucarióticos multicelulares, que consistem em ramos, raízes e folhas (DEMIRBAS, 

2010). A revisão a seguir é restrita a microalgas e, mais adiante, no texto, o termo “alga” 

é denotada como microalgas, caso não especificada de forma diferente. Vale destacar, a   

função imprescindível das algas na biosfera, sendo majoritariamente responsáveis pelo 

oxigênio atmosférico, além de serem uma importante fonte de alimento para vários 

organismos aquáticos. 

 A biomassa microalgal oferece uma composição diversificada de metabólitos com 

potencial farmacológico, cosmético, alimentício (aquicultura) e numa perspectiva 

energética, fornece uma rota virtualmente viável para produção de biocombustíveis 

(biodiesel, biogás e bioetanol) de maneira sustentável (FARRELLY et al., 2013; ONCEL, 

2013). O cultivo de biomassa de microalga oportuniza um mercado ausente de 

competitividade com a área alimentícia, aspecto notável, pois caso contrário, com o 

aumento gradativo na produção poderia desencadear uma concorrência com atividades 

econômicas do setor primário, especialmente com a agricultura (NAIK et al., 2010; 

AHMAD et al., 2011). Por outro lado, existem inúmeras vantagens relevantes 

comparadas às culturas tradicionais (soja, algodão, girassol e cana-de-açúcar) incluindo, 

maior eficiência fotossintética e produtividade por área (Tabela 2), sistema de cultivo não 

sazonal, se reproduzem em sistemas aquáticos marítimos ou salobros reduzindo o impacto 
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sobre fontes de água doce, dispensam terras aráveis (não havendo competição por área 

com setor de alimentos), herbicidas ou pesticidas (MATA et al., 2010; HALIM et al,. 

2011; KOUTRA et al., 2018).   

 

Tabela 2- Produtividade de biomassa de diferentes fontes de biomassa e eficiência 

fotossintética. 

 

Fonte de Biomassa Produtividade 

(bep ha-1 ano-1) 

 

Eficiência 

Fotossintética (%) 

Cana-de-açúcar  210-250 2-3 

Soja 13-22 0,1-0,2 

Girassol 8,7-16 0,1-0,2 

Microalgas 390-700 4-7 

Milho 20 0,2 

Fonte: Adaptado pelo Autor a partir de FRANCO et al., 2010. 

 

 A possibilidade de modificar a composição bioquímica da biomassa microalgal é 

outro aspecto relevante, ou seja, através de modulações realizadas no sistema de cultivo, 

as rotas metabólicas desses microrganismos são alteradas e, consequentemente, podem 

permitir o acúmulo substancial de metabólitos de alto valor comercial (lipídios, 

carboidratos e pigmentos).  Além disso, a produção de bioprodutos de microalgas pode 

ser integrada à biorremediação, como a mitigação de CO2 e a retirada de nutrientes e 

metais dos efluentes residuais (WANG et al., 2008; CHRISTENSON; SIMS, 2011; 

GERARDO et al., 2015). Vinculando o potencial de biorremediação à produção de 

produtos com valor agregado (Figura 3), as microalgas surgem como uma notável 

matéria-prima no setor de biotecnologia.  
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Figura 3 – Algumas aplicações da biomassa microalgal em diferentes setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de RIZWAN et al.,2018. 

 

3.3.1 Microalga Chlamydomonas sp. 

 

 A Chlamydomonas (Figura 4) é um gênero de algas verdes (pertencente a divisão 

Chlorophyta) que apresenta flagelos em suas células, com a finalidade de permitir discreta 

mobilidade em ambientes aquáticos. A reprodução dessas microalgas é realizada de modo 

assexuado por fissão binária longitudinal (REMACLE et al., 2014). A espécie 

Chlamydomonas sp. exibe elevada produtividade lipídica (45-50% do peso seco das 

células) sob condições de stress ambiental (HO et al., 2015). Segundo HO et al., 2014, 

associando condições especificas de salinidade e limitação de nitrogênio a espécie exibiu 

aproximadamente 60% de teor lipídico. Além disso, o estresse salino pode provocar 

alterações notáveis no perfil graxo incluindo, o acúmulo substancial de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI) C18:3, C20:5 e C20:3 substâncias de alto valor comercial (HO et 

al., 2014; AU et al., 2013).  
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Figura 4 – Microalga do gênero Chlamydomonas.   

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-does-

Chlamydomonas-look-like, 2019.  

  

 Embora a composição lipídica da Chlamydomonas sp. apresente comumente 

AGPI, que dependendo da concentração podem comprometer a estabilidade oxidativa dos 

ésteres metílicos ou etílicos (biodiesel), a literatura tem reportado condições que 

permitam a microalga fornecer perfil graxo que torne plausível para produção do 

biocombustível (SIVARAMAKRISHNAN et al., 2019). A Chlamydomonas sp. também 

se destaca por exibir elevada produtividade de biomassa. Segundo FIELDS et al., 2018, 

empregando alimentação sistemática de ácido acético e nutrientes, utilizando sistemas de 

fotobiorreator a densidade celular obtida foi 10 vezes superior a culturas de lotes 

tradicionais.  

 A microalga do gênero Chlamydomonas pode ser fonte de  metabólitos que 

apontam importante potencial biológico. Conforme Reyes et al., 2014, oxilipinas 

provenientes da oxidação de ácidos graxos poliinsaturados de microalgas do gênero 

Chlamydomonas, exibiu potencial antinflamatório inibindo a produção de TNF-α em 

macrófagos THP-1 estimulados por LPS. A oxilipina mais ativa foi o C-16 hidroxiácido 

1, onde a concentração ótima foi 25 μM causando uma redução de 60% do nível de TNF-

α. Segundo Lee et al., 2018, o extrato da Chlamydomonas reinhardtii exibiu efeitos 

supressores no mRNA e na expressão proteica do fator de transcrição associado à 

microftalmia, tirosinase, proteína-1 relacionada à tirosinase e proteína-2 relacionada à 

tirosinase. Além disso, inibiu a fosforilação da proteína cinase A e da cinase relacionada 

ao sinal extracelular, que funcionam como reguladores a montante da melanogênese. 

Utilizando um modelo tridimensional de epiderme pigmentada reconstruída, os efeitos 

antipigmentação mediados pelo extrato foram confirmados pelos ensaios de coloração de 

 

https://www.quora.com/How-does-Chlamydomonas-look-like
https://www.quora.com/How-does-Chlamydomonas-look-like
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Fontana Masson e conteúdo de melanina. Tomados em conjunto, o extrato etanólico pode 

ser usado como um agente anti-pigmentação. 

 

3.4 SISTEMAS DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA MICROALGAL 

  

 Os principais métodos empregados para produção de biomassa microalgal em 

larga escala são as lagoas fotossintéticas ou raceway (cultura aberta) e o uso de 

fotobiorreatores, sistemas fechados que possibilitam cultivo controlado (RAWAT et al., 

2013; MATA et al., 2010).  Em raceways (Figura 5a), o meio de cultura é exposto ao 

ambiente e usa-se a energia solar como fonte de luz para o desenvolvimento da biomassa 

algal (MOHEIMANI; BOROWITZKA, 2006). O sistema supracitado geralmente é 

constituído por canais de recirculação independentes, formando um loop fechado, de 

modo a permitir que ocorra a difusão do CO2 captado da atmosfera e a penetração da luz 

solar. Ademais, as lagoas fotossintéticas possuem braços rotativos com pás, responsável 

pela mistura e fluxo indispensáveis para impedir a sedimentação das microalgas e 

nutrientes, deste modo garantindo melhor produtividade de biomassa (PAULO, 2011).  

Enquanto os fotobiorreatores são geralmente colunas projetadas na horizontal ou vertical, 

sendo o formato mais comum o tubular (Figura 5b). O diâmetro usualmente é discreto 

para permitir a penetração da luz e, portanto, alcançar as microalgas. O ar é expelido com 

uma fonte de CO2 melhorando a mistura, assim como permitindo que as algas tenham 

dióxido de carbono perto das superfícies da coluna (UDAIYAPPAN et al., 2017).   
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Figura 5 – Principais sistemas de cultivo de biomassa microalgal a) Raceway ou 

lagoas fotossintéticas b) Fotobiorreatores tubulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: AUTOR, 2018; UDAIYAPPAN et al., 2017  

 Os sistemas empregados apresentam vantagens e desvantagens quanto ao 

emprego em larga escala (Tabela 3). Enquanto as lagoas fotossintéticas possuem menor 

custo de construção, demandam menor quantidade de energia e facilidade operacional, o 

controle nas condições de cultivo da biomassa incluindo, temperatura, pH e luz são menos 

eficazes. Além disso, o sistema aberto exibe maior susceptibilidade a agentes 

contaminantes (fungos, bactérias e protozoários) que podem comprometer a 

produtividade da biomassa algal. Os fotobiorreatores exibem maior flexibilidade para 

otimização de sistemas de cultivo, considerando características de âmbitos biológicos e 

fisiológicos específicas da microalga cultivada, portanto possibilitando o cultivo de algas 

não adaptáveis a sistemas abertos. Por outro lado, a troca limitada de gases e 

contaminantes com a atmosfera, reduz a possibilidade de interferências que 

comprometam a produtividade da biomassa. Evidentemente, que as prerrogativas 

mencionadas, para o sistema fechado, estão atreladas a um custo bem superior em 

comparação às lagoas fotossintéticas (MATA et al., 2010). 
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Tabela 3 - Comparação entre os sistemas aberto e fechado considerando produção de 

biomassa microalga em larga escala. 

Varáveis que impactam nos 

sistemas de cultivo  

Fotobiorreatores 

(Sistema Fechado) 

Lagoas Fotossintéticas 

(Sistema Aberto) 

Controle de contaminação Baixo Alto 

Risco de contaminação Baixo Alto 

Investimento  Alto Baixo 

Custos de operacionalidade Alto Baixo 

Eficiência na utilização de luz Alta Limitada 

Regime de operação Batelada ou semi- 

contínuo 

Batelada ou semi- 

contínuo 

Controle da temperatura Temperatura mais 

uniforme 

Difícil  

Estresse hidrodinâmico da alga Baixo-alto Muito baixo 

Produtividade 3-5 vezes mais 

produtiva 

Baixa 

Mistura de nutrientes uniforme Muito pobre 

Controle de espécies Fácil  Difícil  

Controle de transferência de gás Alto  Baixo 

Densidade celular  Alta  Baixa 

Esterilidade Possível Nenhuma 

Aumento de escala Difícil Difícil  

 

 

3.5 PRINCIPAIS PRODUTOS OBTIDOS DA BIOMASSA MICROALGAL 

 Neste tópico, serão mostradas as espécies de microalgas que tem despertado maior 

interesse científico e seus diversos compostos bioquímicos (ver Tabela 4), com aplicação 

em diferentes setores de importância comercial, incluindo a produção de biocombustíveis, 

ração para animais e aquicultura, produtos cosméticos, tratamento de águas residuais e 

mitigação de CO2, incluindo os principais compostos de procedência algal com 

importância bioativa (antitumorais, antioxidantes e antifúngicos). Vale ressaltar, que os 

principais metabólitos provenientes da biomassa algal incluem pigmentos, lipídeos, 

carboidratos e proteínas. 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de MATA et al., 2010.  
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Tabela 4 – Diferentes espécies de microalgas, produtos com alto valor agregado e suas principais 

aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir RIZWAN et al., 2018. 

 

3.5.1 Pigmentos de Procedência Algal 

 

 Os pigmentos encontrados na biomassa algal são agrupados em três classes: 

ficobilinas, clorofilas e carotenóides (MULDERS et al., 2014). As ficobilinas 

representam um grupo de proteínas coloridas com grupos cromóforos que, são 

estruturalmente tetrapirróis lineares unidos covalentemente às apoproteínas.  As clorofilas 

consistem em pigmentos verdes de ocorrência natural, estruturalmente, são moléculas 

complexas baseadas em um macrociclotetrapirrol, formada por quatro anéis pirrólicos e 

um quinto anel isocíclico. Finalmente, os carotenóides são denominados como 

tetraterpenóides, constituído por oito unidades de C5-isopreno (C40H56). Vale destacar, 

que as estruturas compostas exclusivamente de carbono e hidrogênio são chamadas de 

carotenos, enquanto seus derivados oxigenados são xantofilas (ANDRADE; FILHO, 

Microalgas Principais Produtos Aplicação Referências 

Spirulina platensis Ficocianina Cosmética Chu et al., 

2002. 

Chlorella vulgaris Ácido Ascórbico Suplemento 

Alimentar 

Apt et al., 

1999. 

Dunaliella salina β-caroneto Nutrição Humana Ben-Amotz 

et al., 1992. 

Spirulina sp. Ácido γ-Linolênico  Suplemento 

Nutricional 

Saijilata et 

al., 2008. 

Chlorella sp. Ácido Ascórbico Suplemento 

Alimentar  

Apt et al., 

1999. 

Isochrysis galbana Ácidos Graxos Nutrição Animal  Lee, 1997. 

Parietochloris incise Ácido Araquidônico Aditivo Alimentar 

e Nutracêutico 

[132] 

Nostoc punctiforme Scytonemin Marcador UV Barsanti et 

al., 2014. 

Tolypothrix tenuis Vitamina B12 Suplemento 

Nutricional 

[53] 

Dunaliella 

tertiolecta 

Aminoácidos 

semelhantes a 

Micosporina  

Marcador UV Barrow et al., 

2007. 
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2014). Na Figura 6 estão ilustradas as estruturas dos principais pigmentos encontrados na 

biomassa microalgal. 

Figura 6- Estrutura química dos principais pigmentos encontrados nas microalgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de D’ ALESSANDRO; ANTONIOSI FILHO, 2016. 

 Os pigmentos de procedência algal tornam rentável as refinarias de microalgas, 

pois apresentam alto valor nutricional e função bioativa, que incluem propriedades 

antitumorais, antienvelhecimento, antibiótica e antinflamatória. Além disso, 

proporcionam à indústria alimentícia produtos como corantes naturais, comumente 

empregado em peixes e nutrição animal. Além da aplicação como antioxidantes naturais, 

produtos farmacêuticos e alimentos funcionais (KOLLER et al., 2014).  

 Astaxantina é conhecida pela sua notável capacidade antioxidante principalmente 

frente a radiciais livres que comumente são acumulados dentro do corpo humano. A 

presença de grupos funcionais hidroxilas (-OH) e cetona (-CO), confere à estrutura da 

astaxantina polaridade e passividade à oxidação fornecendo, portanto, propriedades 

antioxidantes (HUSSEIN et al., 2006). Assim sendo, o pigmento é empregado como 

suplemento dietético humano e potente supressor de oxigênio singlete, em procedimentos 

médicos (RAPOSO et al., 2015). O β-caroteno também apresenta propriedades 

antioxidantes, além de funcionar como percursor na biossíntese da vitamina A no 

metabolismo humano (HU et al., 2008).  São inúmeras as aplicações médicas incluindo, 

atividade antitumoral frente a várias células cancerígenas; eficiência no controle de níveis 
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elevados de colesterol e no risco de doenças cardiovasculares (GATEAU et al., 2016). As 

microalgas com maior produtividade de astaxantina e β-caroteno são Haematococcus 

pluvialis e Dunaliella salina (até 7% e 13% de peso seco respectivamente), portanto 

sendo potencialmente viáveis para a produção comercial de carotenóides.  

 A luteína é um pigmento que oscila de coloração em função da sua concentração 

na amostra, mudando de amarelo (em concentrações baixas) a vermelho alaranjado, com 

o aumento gradativo da concentração. Entre as diversas aplicações cosméticas, se destaca 

a capacidade notável de proteger tecidos dos radicais livres e fotorreceptores filtrando a 

luz azul. Vale ressaltar, que a radiação mencionada é danosa à macula ocular, no entanto 

a luteína pode reduzir em até 40% a incidência de luz que danifica a retina (ANDRADE 

et al., 2014). Outras aplicações incluem, a prevenção da catarata, retinopatia diabética e 

degeneração da retina (SEDDON, 2004). As cepas de microalgas que merecem destaque 

em produtividade de luteína são a Muriellopsis sp. e Scenedesmus almeriensis, sendo que 

a primeira pode oscilar sua produção entre 0,4% a 0,6% por biomassa seca (BLANCO et 

al., 2007; SEVILLA et al., 2010; D’ ALESSANDRO; ANTONIOSI FILHO, 2016).  

 As ficobilinas são pigmentos polares que abrangem uma significativa porção da 

proteína celular total, portanto são relativamente fáceis de isolar e purificar. O emprego 

das ficobilinas ocorrem principalmente na biologia molecular como marcadores e 

corantes fluorescentes para microscopia (SPOLAORE et al., 2006). As clorofilas ocorrem 

nas microalgas na concentração de 0,5 a 1,0 % do peso seco, suas principais aplicações 

incluem, suplementação alimentar; função antimutagênica e anticancerígena (DURAN, 

2006; TUMOLO; MARQUEZ, 2012; JIANG et al., 2014). 

 

3.5.2 Proteína de Procedência Algal  

 As proteínas englobam parte significativa da composição da biomassa microalgal, 

oscilando entre 40-70% (Tabela 5), além de apresentar notável importância comercial em 

diferentes áreas, incluindo especialmente na nutrição humana e animal (CHEW et al., 

2017). O gênero Spirulina é reportada na literatura, por apresentar elevada produtividade 

de proteínas, com até 77% com base no peso seco da biomassa (PAOLETTI et al., 1980). 

Embora o teor de proteína possa apresentar significativa variabilidade para algumas 

microalgas, como no gênero Dunaliella, onde os valores diferiram para Dunaliella 

tertiolecta (11,4%) (BARBARINO et al., 2005), enquanto para Dunaliella salina foi de 
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57% (BECKER, 2007). Tais discrepâncias dos valores estão associadas a vários aspectos, 

incluindo o método de ruptura celular e condições de cultivo. A cepa de Scenedesmus sp., 

por exemplo aplicando diferentes métodos de ruptura celular oscilou o conteúdo proteico 

entre 30-50% (GONZALEZ et al., 2010).  No entanto, é necessário evidenciar que os 

estudos reportados acerca da quantificação de proteínas, são baseados em estimativas de 

proteína bruta, cujo valor é obtido a partir do conteúdo de nitrogênio total presente na 

biomassa. Portanto, o procedimento leva a superestimação do conteúdo proteico, pois 

além das proteínas constituintes das microalgas incluindo, ácidos nucléicos, aminas, 

glucosamidas e estruturas de sua parede celular, também contêm nitrogênio (BECKER, 

2007). 

Tabela 5 – Conteúdo de proteína bruta presente em diferentes 

espécies de microalgas. 

Microalgas Proteína Bruta (%) 

Anabaena cylindrica 43-56 

Aphanizomenon flosaquae 62 

Chlamydomonas rheinhardii 48 

Chlorella pyrenoidosa 57 

Chlorella vulgaris 51-58 

Dunaliella salina 57 

Porphyridium cruentum 28-39 

Scenedesmus obliquus 50-56 

Arthrospira maxima 60-71 

Spirulina platensis 46-63 

Synechococcus sp 63 

  Fonte: Adaptado pelo autor a partir de BECKER, 2007. 

 A qualidade nutricional da fração proteica é estabelecida basicamente pelo 

conteúdo, proporção e disponibilidade de seus aminoácidos. Vale ressaltar, que inúmeras 

microalgas apresentam conteúdo compatível às diferentes fontes convencionais de 

proteína (ovo, soja e trigo), assim como as determinações impostas pela OMS / FAO 

como mostrado pela Tabela 6, (BECKER, 2004).   
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Tabela 6 –   Disponibilidade de diferentes aminoácidos de algumas microalgas 

em comparação a fontes convencionais de proteína (g/100g de 

proteína. 

Source Ile Leu Val Lys Phe Tyr Met Cys Try Thr Ala Arg Asp Glu Gly His Pro Ser 

WHO/FAO 4,0 7,0 5,0 5,5           6,0  3,5 1,0          

Ovo 6,6 8,8 7,2 5,3 5,8 4,2  3,2 2,3 1,7 5,0 – 6,2 11,0 12,6 4,2 2,4 4,2 6,9 

Soja 5,3 7,7 5,3 6,4 5,0 3,7  1,3 1,9 1,4 4,0 5,0 7,4 1,3 19,0 4,5 2,6 5,3 5,8 

Chlorella vulgaris 3,8 8,8 5,5 8,4 5,0 3,4  2,2 1,4 2,1 4,8 7,9 6,4 9,0 11,6 5,8 2,0 4,8 4,1 

Dunaliella bardawil 4,2 11,0 5,8 7,0 5,8 3,7  2,3 1,2 0,7 5,4 7,3 7,3 10,4 12,7 5,5 1,8 3,3 4,6 

Scenedesmus obliquus 3,6 7,3 6,0 5,6 4,8 3,2  1,5 0,6 0,3 5,1 9,0 7,1 8,4 10,7 7,1 2,1 3,9 3,8 

Arthrospira maxima 6,0 8,0 6,5 4,6 4,9 3,9  1,4 0,4 1,4 4,6 6,8 6,5 8,6 12,6 4,8 1,8 3,9 4,2 

Spirulina platensis 6,7 9,8 7,1 4,8 5,3 5,3  2,5 0,9 0,3 6,2 9,5 7,3 11,8 10,3 5,7 2,2 4,2 5,1 

Aphanizomenon sp, 2,9 5,2 3,2 3,5 2,5 –  0,7 0,2 0,7 3,3 4,7 3,8 4,7 7,8 2,9 0,9 2,9 2,9 

                   

Fonte: BECKER, 2004. 

 Embora o conteúdo proteico de algumas microalgas possam apresentar toxicidade, 

é possivel empregar análises para identificação das proteínas seguras para utilização. 

Ademais, diversas avaliações nutriconais e toxicólogicas comprovaram o potencial da 

biomassa como suplemento alimentar (BECKER, 2004). A microalga do gênero 

Arthrospira tem sido comumente utilizada para nutrição de animais incluindo, gatos, 

cães, peixes de aquários e bovinos. A composição nutricional da biomassa algal têm 

efeitos benéficos à fisiologia, pois contêm um gama de substâncias de alto valor nutritivo 

(vitaminas naturais, minerais e ácidos graxos essenciais) possibilitando melhor 

imunidade, fertilidade e boa aparência externa (pele saudável e uma pelagem reluzente) 

(SPOLOARE et al., 2013). Contudo, o uso prolongado de algas substituindo parcialmente 

proteínas convencionais em ração de aves, com níveis acima de 10%, podem provocar 

efeitos adversos, 

  (BECKER, 2004). 

3.5.3 Carboidratos de Procedência Algal 

 

 A capacidade de algumas espécies de algas em armazenar um elevado conteúdo 

de carboidratos, principalmente na forma de amido e celulose (com ausência de lignina), 

simplifica a obtenção dos monossacarídeos quando comparamos aos materiais 

lignocelulósicos (HO et al., 2012). Portanto, a biomassa microalgal aparece como uma 

promissora fonte de substratos para produção de bioetanol.  Além disso, a rápida 
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reprodução desses microrganismos e melhor fixação de CO2 quando comparada às 

plantas terrestres, também são aspectos vantajosos (SHUBA et al., 2018). Os gêneros de 

algas reportadas pelo acúmulo substancial de carboidratos incluem (Tabela 7), Chlorella, 

Chlamydomonas, Dunaliella, Scenedesmus e Tetraselmis com valores superiores a 40% 

da massa seca da biomassa (JONH et al., 2011). Pode-se considerar, que a composição 

dos carboidratos nas algas verdes é majoritariamente composta de amido presentes nos 

cloroplastos e celulose (polissacarídeo da parece celular vegetal), e que não são 

prontamente fermentáveis pela ação de microrganismos, havendo a necessidade prévia de 

serem hidrolisados em açúcares menores (HAHN-HAGERDAL et al., 2007; 

DOMOZYCH et al., 2012).    

Tabela 7 – Conteúdo de carboidratos de algumas espécies de microalgas. 

 

Microalgas Carboidratos (%) Referências 

Chlorella vulgaris 52 HO et al., 2013 

Chlorella sp. 49,7 LEE et al., 2013 

Chlamydomonas reinhardtii 59,7 CHOI et al., 2010 

Dunaliella tertiolecta 40,5 KIM et al., 2015 

Scenedesmus obliquus 51,8 HO et al., 2013 

Scenedesmus dimorphus 45-50 WANG et al., 2013 

Tetraselmis subcordiformis 45-50 YAO et al., 2012 

Anthrospira platensis 58 MARKOU et al., 2013 

Synechococcus sp. 59 MOLLERS et al., 2014 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SILVA; BERTUCCO, 2016 

 

 Os valores relatados acima podem oscilar significativamente, pois as condições 

de cultivo exercem influência notável no acúmulo de carboidratos. Outro aspecto 

relevante, é a taxa de conversão dos carboidratos em bioetanol. Segundo HIRANO et al. 

(1997), a microalga Chlorella vulgaris apresenta elevado teor de amido (37% do peso 

seco) e taxa de conversão de 65% em bioetanol. Enquanto HO et al., 2013, avaliaram a 

potencialidade da biomassa C. Vulgaris, com percentual de carboidratos acima de 40%, 

utilizando dois diferentes processos SHF (hidrólise simultânea a fermentação) e o SSF 

(hidrólise seguida de fermentação), as enzimas empregadas foram endoglucanase, β-

glucanase e amilase durante dois dias sob temperatura de 45 ºC (etapa de hidrólise). No 
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processo fermentativo, foi utilizada a bactéria Z. mobilis, e os resultados mostraram 

conversões em torno 87,45%, empregando um tempo de 50 horas. 

3.5.4 Lipídios de Procedência Algal 

 

 Os lipídios em geral são insolúveis em água, mas são solúveis em uma gama de 

solventes orgânicos, e podem ser classificados genericamente como polares (fosfolipídios e 

glicolipídios) e neutros (TAG e ácidos graxos livres). Os lipídios de procedência algal 

apresentam diversificada composição, concentração média variável (15-60%), embora 

essa classe englobe inúmeras substâncias orgânicas, os compostos mais estudados e 

reportados pela literatura são os ácidos graxos, fosfolipídios e os TAG (SHUBA et al., 

2018; BAWAPWA et al., 2017; HO et al., 2014). Portanto, o tópico explanará estudos 

realizados com frações lipídicas das microalgas com enfoque nos compostos 

supracitados.  

Tabela 8- Principais biomassas algais empregadas para produção de lipídios. 

Microalgas Lipídios (%) Referências 

Chlorella vulgaris 26 DE LA HOZ et al., 2012 

Chlamydomonas rheinhardii 21 DEMIRBAS et al., 2010 

Scenedesmus dimorphus  16-40 DEMIRBAS et al., 2010 

Auxenochlorella protothecoides 39,3 DE LA HOZ et al., 2012 

Spirogyra orientalis 21 BARMAN et al., 2012 

Chlorella sorokiniana  19 LI et al., 2015 

Botryococcus braunii  14-28,6 LEE et al., 1998 

Gymnodinium sp 29,6 MANSOUR et al., 2003 

Euglena gracilis  14-20 DEMIRBAS et al., 2010 

Botryococcus braunii  25-75 MATA et al., 2010 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de D’ALESSANDRO; ANTONIOSI FILHO, 2016 

 

3.5.4.1 Ácidos Graxos Poliinsaturados (AGPI) 

 

 As microalgas dispõem de ácidos graxos de alto valor agregado com aplicações 

farmacêuticas e de suplementação alimentar. Por exemplo, os ácidos como linoleico 
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(C18:2) e α-linolênico (ALA) apresentam potencial para substituir parcialmente a 

contribuição essencial dos óleos de canola, soja ou girassol (BWAPWA et al., 2017). 

Ademais, os ácidos graxos poliinsaturados, incluindo EPA (C20:5) e DHA (22:6) são 

comumente encontrados em várias espécies de algas, e são conhecidos pelos benefícios 

para a saúde cardiovascular, prevenção de vários tipos de câncer, artrite e demência 

(MOZAFFARIAN et al., 2006; HARRIS et al., 2008). As microalgas marinhas são 

excelentes fontes de AGPI. Segundo SPALOARE et al. (2006), a alga Crypthecodinium 

cohnii apresenta níveis de DHA entre 40-50%, mas valores irrisórios de EPA. Enquanto 

as microalgas Schizochytrium (40% de DHA e 17% de EPA) e Ulkenia sp. são alguns dos 

microrganismos direcionados para a produção de DHA (GANUZA et al., 2008; 

SPALOARE et al., 2006).  

 As principais algas que são reportadas para a produção de EPA, incluem 

Nitzschia sp., Nannochloropsis e Phaeodactylum (ZHANG et al., 2018; STEINRUCKEN 

et al., 2018; CHUA; SCHENK, 2017). A Universidade de Almeria, na Espanha, 

desenvolveu um processo para produção de EPA de alta pureza, a partir da 

Phaeodactylum tricornutum. Uma análise de viabilidade econômica, considerando uma 

instalação que produz 430 kg de EPA puro a 96% por ano, estimou o custo total de 

produção em U$ 4602/kg, embora 60% do custo seja decorrente do processamento 

produtivo de 40% da biomassa e recuperação, deste modo há possibilidade de redução de 

custos em até 80%. 

 

3.5.4.2 Biodiesel Algal  

 

 A capacidade das microalgas em armazenar elevadas quantidades de compostos 

ricos em energia (principalmente TAG e amido), sob condições adequadas de cultivo, 

torna o emprego da biomassa microalgal potencialmente favorável como fonte de 

produção de biocombustíveis de terceira geração, uma vez que associa alta produtividade 

lipídica, podendo algumas espécies acumular entre 20-50% de TAG (passíveis de 

conversão em biodiesel) e não exibe competição com o setor de alimentos (CAPORGNO 

et al., 2015). Vale ressaltar, que o biodiesel é composto de ésteres metílicos ou etílicos de 

cadeia longa (majoritariamente entre C12-C18) geralmente derivados de TAG contidos em 
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inúmeras matérias primas biológicas, incluindo oleaginosas tradicionais (soja e girassol), 

gordura animal (sebo bovino) e microalgas (GOMES, 2013).  

 

 Tabela 9 – Rendimento em óleo por área das principais 

biomassas direcionadas para produção de óleo (a- produtividade 

média de 50%; b-produtividade média de 30%). 

Biomassa Rendimento em óleo (L ha-1
 ano-1) 

Milho 172 

Soja 446 

Canola 1190 

Palma 5950 

Pinhão Manso 1892 

Colza 1190 

Amendoim 1059 

Microalga a 97800 

Microalga b 58700 

Fonte: MATA et al., 2010. 

 As principais rotas de síntese para obtenção de biodiesel, incluem a 

transesterificação, transesterificação in situ (menos comum), hidroesterificação e a 

esterificação (AVELAR et al., 2013; EHIMEN et al., 2010), onde o processo comumente 

empregado em escala industrial é a transesterificação (Figura 7a), reação que ocorre entre 

o TAG (gordura ou óleo) de procedência animal ou vegetal e um álcool de baixa massa 

molecular (metanol ou etanol). O processo pode ser catalisado via ácida (geralmente 

utilizando H2SO4) ou via alcalina (NaOH ou KOH), seguindo uma razão molar mínima 

(álcool:óleo) de 3:1. Além disso, o processo reacional possui caráter reversível, sendo a 

adição em excesso de álcool empregada para garantir eficiência de conversão (MEHER 

et al., 2006). A hidroesterificação é uma rota de síntese que viabiliza o emprego de 

extratos lipídicos de elevada acidez e umidade (RAMOS et al., 2011). O processo consiste 

em duas etapas (Figura 7b), incialmente ocorre uma hidrólise da fonte de lipídeos 

(fosfolipídios ou TAG), com a formação ácidos graxos e glicerol. Em seguida, os ácidos 

graxos são esterificados (utilizando metanol ou etanol) para a formação de ésteres de alto 

grau de pureza (ALMARELES et al., 2012). 
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Figura 7 – Principais rotas de síntese do biodiesel: transesterificação (a) e 

hidroesterificação (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

 Entre as microalgas destinadas a produtividade de biomassa visando o acúmulo 

substancial de óleo e, consequentemente, a produção de biodiesel, está o gênero 

Chlorella. A espécie foi cultivada em sistema aberto (lagoas fotossintéticas) e 
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fotobiarreatores utilizando ureia como fonte de azoto e empregando concentrações 

variáveis de salinidade obtendo rendimentos superiores a 40% de lipidios e biodiesel com 

propriedades com cumprem os padrões estabelecidos pela ANP (ZHOU et al., 2013). 

Segundo NAKANISHI et al. (2014), cepas do gênero Chlamydomonas atingiram 

produtividade lipídica máxima de 33,1% em 7 dias sob 4% de CO2 e os monoésteres 

metílicos foram compostos majoritariamente por ácidos graxos saturados (superior a 

55%) C16:0 e C18:0 e baixa concentração de polinsaturados (inferior a 10%), o que 

implica em boa estabilidade oxidativa para o biocombustível, deste modo oferecendo um 

excelente perfil graxo para o biodiesel.  Vale ressaltar, que as condições de cultivo (tópico 

3.7) podem ser modificadas visando direcionar o processo produtivo, logo melhorando 

quantitativamente e qualititativamene a fração lipídica da biomassa algal. Segundo XIA 

et al. (2013), com o incremento da taxa de salinidade no cultivo da Scenedesmus obtusus  

foi possível aumentar  a produtividade da biomassa de um conteúdo lipídico de 26,1 % 

para 47,7 %, e melhorar o perfil graxo do biodiesel.  

Tabela 10 - Perfil graxo (C16-C20) de diferentes espécies de microalgas cultivadas 

sob condições otimizadas de nutrientes. 

Microalgas C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:5 

Ankistrodesmus 

falcatus 

25.7 2.4  15.9 18.7 22.8  

Chlorella vulgaris 23.1 0.2 5.2 16.1 20.9 18.0  

Neochloris 

oleoabundans 

29.8 2.0 2.3 1.6 29.0 17.3  

Scenedesmus sp. 24.5 2.1 4.9 19.8 34.2 2.5  

Cylindrotheca 

fusiformis 

42.8 29.0 0.5 16.4 1.2    0.6 

Isochrysis C4 10.8 4.7 0.6 35.2 5.1 4.9 1.7 

Nannochloropsis sp. 40.9 26.3 1.0 7.0 1.5   10.0 

Pavlova sp. 17.7 11.0  3.7 0.6   28.9 

Phaeodactylum 

tricornutum 

23.7 45.5  5.7 0.9   14.0 

Tetraselmis suecica 31.7 5.4 0.8 40.2 8.8 4.7  

Spirulina platensis 51.8 3.9  7.4 23.7    

Fonte: GRIFFITHS et al., 2011. 

 

3.6 BIORREFINARIA  

 

A biorrefinaria é um processo industrial, onde a biomassa é convertida em uma 

gama de compostos bioquímicos, materiais e produtos energéticos (ZHU, 2015), sendo o 

conceito similar ao utilizado para definir a refinaria do petróleo. O processamento 
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biorrefinário baseia-se na utilização da biomassa de forma abrangente (Fig.8), visando o 

aproveitamento completo da matéria-prima, sendo o objetivo impedir ao máximo a perda 

de recursos, assim como, minimizar a geração de resíduos. Os lipídios extraídos a partir 

de células de microalgas podem ser convertidos principalmente em biodiesel, enquanto 

os hidratos de carbono, incluindo o amido e celulose, pode ser transferido para bioetanol 

através da fermentação (ZHU et al., 2014). 

 

Figura 8 – Exemplificação de um sistema de biorrefinaria empregando 

biomassa microalgal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2018. 

 

 Evidententemente, que o aspecto econômico oferece um entrave na produção 

comercial de microalgas, destinadas exclusivamente a biocombustíveis. Embora, a 

integração com diferentes setores possa representar um avanço notável na viabilidade 

econômica do processo (RICHARDSON et al., 2012).  Além disso, o cultivo em larga 

escala ainda necessita de avanços técnicos sensíveis e inovadores, que permitam reduzir 

grademente os custos com operacionalidade e capital. Contudo, o interesse de ampliação 
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de produtividade de biocombustíveis oriundos de algas é uma mercado emergente, sendo 

plausível considerar que em um prazo razoável a questão econômica não representará 

uma problemática (CARRIQUIRY et al., 2011).   

 Nesta conjutura, destinar atenção especialmente à geração de compostos com alto 

valor agregado pode ser uma saída na viabilidade do processo (PALIWAL et al., 2017; 

CHOI et al., 2014). Outro aspecto, que pode auxiliar a viabilização da cadeia biorefinaria 

de microalgas é o emprego de resíduos (amônia e fosfato) decorrentes da digestão 

anaeróbica da própria biomassa, deste modo o material seria reciclado como fonte de 

nutrientes no cultivo da própria microalga ou redirecionado para indústria de fertilizantes 

(ZHU, 2014; ZHU et al., 2014 ). Além disso, o CO2 fornecido também pela digestão de 

caráter anaeróbico, assim como a água da colheita surgem como produtos que podem ser 

reaproveitados na produtividade da biomassa algal. Finalmente, é válido salientar que tais 

microrganismos tem suas vias metabólicas passíveis de alterações por diferentes 

condições de cultivo, o que pode impulsionar a produção de produtos de alto valor (ZHU, 

2015). 

 

3.7 PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE CULTIVO E DIRECIONAMENTO PRODUTIVO 

 

 Neste tópico, o enfoque está direcionado para as condições de cultivo sob estresse 

que permitam acúmulo substancial de lipídios, assim como modificações notáveis na 

composição lipídica das microalgas. O gerenciamento do estresse ambiental é uma 

abordagem comumente empregada no refino e produção de lipídios, e consiste em 

submeter as algas a condições atípicas, induzindo modificações em suas rotas metabólicas 

que possibilitem um direcionamento produtivo desejável.  As principais variáveis 

empregadas incluem, temperatura, salinidade, luz e nutrientes. 

 

3.7.1 Influência da luz 

 

 Como é amplamente conhecido, as microalgas exibem atividade fotossintética, 

logo a taxa de luminosidade desempenha papel importante na razão de crescimento desses 
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microrganismos, além de trazer mudanças notáveis na composição química das mesmas 

(WAHIDIN et al., 2013). A concentração celular das algas é um aspecto relevante e deve 

ser dimensionado durante o cultivo da biomassa, pois a fotolimitação é uma problemática 

decorrente do sombreamento provocada pela aglomeração celular na superfície, que 

limita a chegada de luz às células dispostas em maior profundidade (HENRARD, 2009).  

A intensidade de luz empregada no cultivo das microalgas geralmente oscila entre 100-

200 µE m-2 s-1 (ZHAO; SU, 2014).  

 A literatura tem reportado diversos estudos que mostram os efeitos provocados 

pela taxa de luminosidade sobre a produtividade de biomassa e lipídios, assim como os 

efeitos gerados na composição lipídica (RADAKOVITS et al., 2010). No estudo de LIU 

et al. (2012), a espécie Scenedesmus sp. exibiu os melhores resultados de produtividade 

de biomassa (3,88 g L-1) e teor Lipídico (41,1%) quando a microalga cresceu sob taxa de 

luminosidade de 400 µE m-2 s-1. Enquanto GONÇALVES et al., 2013, empregando 

suprimentos de luz, com irradiâncias superiores a 72 µE m-2 s-1, promoveram acúmulo 

substancial de lipídios para espécies P. subcapitata e C. vulgaris. As condições 

otimizadas são passíveis de oscilações, pois as algas possuem respostas particulares para 

as diferentes taxas de luminosidade. Embora o estresse induzido pela luz, seja eficaz no 

aumento do conteúdo Lipídico, as células microalgais podem apresentar fotoinibição 

(comprometendo a razão de crescimento) em decorrência da elevada incidência de luz 

(MINHAS et al., 2016)   

 

3.7.2 Salinidade 

 

 As microalgas podem habitar diferentes ecossistemas aquáticos e de salinidade 

variada. Deste modo, esses microrganismos têm servido de modelos em pesquisas que 

avaliam a influência da concentração salina, em processos fisiológicos e bioquímicos, 

atrelados ao crescimento e produtividade da biomassa algal (VENKATA; DEVI, 2014). 

O estresse vinculado a mudanças na concentração salina pode desencadear três 

desequilíbrios à fisiologia algal, incluindo iônico, osmótico e oxidativo (ZHU, et al., 

2002). O estresse de caráter iônico consiste em uma perturbação que atinge a homeostase 

dos íons. Por exemplo, o emprego de elevadas concentrações de NaCl, levando a 

desencadear entre os íons Na+ e K+ concorrência por sua absorção, consequentemente 
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deficiência de K+ no citosol. Além disso, o excessivo teor salino no solo ou em meio 

circundante interfere negativamente no potencial osmótico limitando absorção de água 

(CHOKSHI et al., 2017).  A produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) também é 

atingida pelo estresse salino, proporcionando desequilíbrios de caráter oxidativo ao 

metabolismo microalgal e resultando o acúmulo substancial de lipídios (YILANCIOGLU 

et al., 2014).   

 A literatura tem reportado que o estresse salino tem influência positiva na 

produtividade e acúmulo lipídico. Chokshi et al. (2017), estudaram o efeito da salinidade 

sob o teor Lipídico da microalga A. dimorphus e constataram um aumento notável (cerca 

de 50% maior) em relação ao grupo controle, quando a cultura era adicionada de NaCl 

200 mM. Por outro lado, Ji et al. (2018), verificaram um aumento da fração lipídica em 

mais de 100%, quando as células algais foram tratadas com 0,2 mol L-1 de NaCl em 

comparação a cultura com ausência de NaCl. Em relação a composição lipídica, Salama 

et al. (2013), estudou a influência da salinidade sob o perfil graxo das microalgas e 

perceberam que o uso da concentração de 50 mmol L-1 de NaCl no cultivo Scenedesmus 

obliquus provocou aumento notável na concentração do ácido oleico (C18:1).  

 Entretanto,  o aumento da concentração até 100 mmol L-1 reduziu a quantidade 

dos AGPI α-linolênico e γ-linolênico tanto para espécie supracitada como para 

Chlamydomonas mexicana, o que possibilitaria o aumento na estabilidade oxidativa de 

biodieseis proveninentes desse perfil graxo. Algumas microalgas apresentaram redução 

na proporção de  AGPI, especialmente o ácido linolênico. O comportamento supracitado 

tende a manter a fluidez da membrana celular e impedir a sua detruição (C18:3) 

(SALAMA et al., 2013; RAO et al., 2007; Xu; BEARDALL, 1997). 

 

3.7.3 Temperatura  

 

 O impacto da temperatura na produtividade de biomassa e atividade celular é 

justificado em função de dois aspectos. O primeiro associado à interdependência entre 

temperatura e os principais metabólitos que compõem a estrutura celular (proteínas, 

lipídios e carboidratos). E o segundo relacionado aos parâmetros referentes a taxa de 

reação, que estão sujeitos a energia de ativação (HENRARD, 2009). As microalgas 

costumam ser agrupadas em classes baseando-se na faixa de temperatura que permite 
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melhor taxa de crescimento, que são as mesofílicas (20-25 °C), as cepas psicrofílicas (17° 

C) e termofílicas (40 °C) (SAJJADI et al., 2018). Vale ressaltar, que as temperaturas 

supracitadas são utilizadas apenas para facilitar a avaliação do efeito estressante, oriundo 

de oscilações na temperatura. Embora, a temperatura ideal possa diferir bastante entre 

várias espécies, sendo cerca 32 °C Dunaliella sp. (ABUSARA et al., 2011), 25 a 30 °C 

C. vulgaris (CONVERTI et al., 2009) e 15 a 20 °C para Chlorella minutissima (CAO et 

al., 2014). Além disso, em decorrência da condição de cultura média (principalmente a 

salinidade) (EPPLEY, 1972).  

 A consequência do emprego de elevada temperatura ao meio de cultura costuma 

ser mais danosa à produtividade da biomassa, quando comparado com aplicação de 

temperaturas mais brandas. Segundo Converti et al. (2009), que observaram que a alga 

da espécie C. Vulgaris ao atingir 38 °C, exibe elevada taxa de mortalidade celular, sendo 

o aspecto facilmente notado pela mudança na coloração de verde para marrom. Em geral, 

a literatura tem reportado que baixas temperaturas (em relação a ideal para o crescimento 

da biomassa) causam efeitos favoráveis ao acúmulo de lipídios (FAKHRY et al 2015; 

RENAUD et al., 2002).  Conforme Xin et al. (2011), a maior produtividade de biomassa 

e lipídios para espécie Scenesdesmus sp. foram obtidas à temperatura de 20 °C, além disso 

a influência das temperaturas 25 °C e 30 °C também foram estudadas, e observou-se a 

redução na produtividade lipídica em 31 e 50%, respectivamente. Em relação ao perfil 

graxo, houve um aumento no percentual de saturados e monoinsaturados com a elevação 

da temperatura (10-30 °C) e consequente redução de AGPI. Os resultados supracitados 

são consistentes com Suga et al. (2002), e confirmaram que sob temperaturas menores as 

microalgas induzem a expressão de genes que codificam ácidos graxos mais insaturados, 

preferencialmente C18:2 e C18:3. Em resumo, a literatura tem reportado que o aumento 

da temperatura, tendem a elevar o conteúdo ácidos graxos saturados, enquanto a 

diminuição tem incrementado o percentual de insaturados (RENAUD et al., 2002; 

SOBCZUK et al., 2010). 

 

3.7.4 Nutrientes  

 

 O impacto da manipulação dos nutrientes sobre a produtividade de metabólitos 

oriundos das microalgas, previamente ocorre durante a inanição, onde os microrganismos 
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são dispostos a um meio de cultura rico em nutrientes e, posteriormente, há a transferência 

das células para um novo meio de cultivo com ausência de uma suplementação específica 

ou total privação nutricional. Neste caso, as algas sofrem um choque biológico intenso, 

resultando comumente na contenção de substâncias com elevado conteúdo energético, 

principalmente carboidratos e lipídios (PANCHAD et al., 2015). Os nutrientes mais 

investigados pela literatura com o propósito de acúmulo substancial de lipídios incluem 

diferentes fontes de nitrogênio, fósforo e carbono (SINGH et al.,2015; SPIJKERMAN et 

al., 2011; CONVERT et al., 2009; HOSHIDA et al., 2005).  

 

3.7.4.1 Nitrogênio  

  

 A estrutura celular das microalgas, assim como os seus processos funcionais são 

essencialmente dependentes do nitrogênio, uma vez que é componente imprescindível de 

proteínas, aminoácidos, ácidos nucléicos, enzimas e pigmentos fotossintéticos (SAJJADI 

et al., 2018). Um aspecto notável, é a correlação inversa entre o conteúdo celular de 

nitrogênio e lipídios, deste modo a restrição ou ausência de azoto orgânico tem sido 

reportado como chave para elevar a produtividade lipídica. Conforme Pancha et al. 

(2014), a redução de nitrogênio no meio de cultivo, usando nitrato como fonte de azoto, 

para microalga Scenedesmus sp.  diminuiu significativamente a atividade fotossintética, 

assim como o conteúdo de proteína bruta. Além disso, a produtividade de biomassa é 

discretamente afetada até a concentração de 30 mg L-1 e 3 dias de limitação.  

 

 A literatura tem reportado alguns estudos sobre o acúmulo substancial de lipídios 

(principalmente na forma de TAG) em decorrência do estresse nutricional de diferentes 

fontes de nitrogênio (ALLEN et al., 2015; CHIA et al., 2015). Segundo FAKHRY et al. 

(2015), a redução de 75% de nitrogênio (usando NaNO3) no meio de cultivo para a 

espécie Nannochloropsis salina, induziu a maior produtividade lipídica após 12 dias. Os 

teores máximos de lipídios e TAG foram 56,1% e 15,1% respectivamente, sendo 

notavelmente superiores ao grupo controle 34,6 % (lipídios) e 9,7 % (TAG). A influência 

de diferentes fontes de azoto sobre a produtividade lipídica da microalga N. oleoabundans 

foi estudada por Li et al. (2008). Neste trabalho, os compostos empregados foram nitrato 

de sódio, ureia e bicarbonato de amônio. Os melhores resultados foram obtidos pelo 
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NaNO3 nas concentrações testadas (3-20 mmol L-1), sendo que a redução de 20 para 5 

mmol L-1 mais que triplicou a produtividade lipídica. Contudo, segundo Paliwal et al. 

(2017), o estresse por nitrogênio normalmente proporciona respostas particulares para 

cada espécie de microalga.  

 A composição lipídica das microalgas também é modificada pelo estresse 

nutricional, embora a composição dos ácidos graxos seja similar, podem ocorrer 

modificações sensíveis na composição percentual (SAJJADI et al., 2018). Conforme 

Fidalgo et al. (1998), a utilização da ureia como fonte de nitrogênio possibilitou o 

incremento notável no teor de AGPI (C18:4, C20:5, C22:6), contudo o uso de nitrito e 

nitrato aumentou a proporção de saturados (C14:0) e compostos monoinsaturados (C16: 

1). Conforme Convert et al. (2009), estudando as espécies Chlorella vulgaris e N. Oculata 

não foram observadas mudanças significativas na composição de ácidos graxos saturados 

e os monoinsaturados C16:1 e C18:1 para essas microalgas. No entanto, foi verificado 

uma elevação no percentual de monoinsaturados para Scenedesmus oblíquus, mas 

discreta redução para Chlorella sp.  

 

3.7.4.2 Fósforo  

 

 O fósforo é outro nutriente que desempenha papel fundamental no 

desenvolvimento das microalgas, uma vez que auxilia no metabolismo celular, 

contribuindo com a transdução de sinal, transferência de energia e fotossíntese. As algas 

diante do estresse promovido pela redução na disponibilidade de fósforo inorgânico, 

induzem as fosfatases a transformarem fosfatos orgânicos em ortofosfatos (forma 

inorgânica) na superfície celular para suprir a necessidade do nutriente. Enquanto em 

condições de maior oferta, há a assimilação do fósforo em excesso por parte das células, 

na forma de grânulos de polifosfato tornando possível prorrogar a taxa de crescimento 

celular mesmo sob restrição de fósforo (SAJJADI et al., 2018). O aspecto supracitado, 

justifica o fato de o crescimento das microalgas não responder subitamente a oscilações 

na concentração de fósforo.  

 Inúmeras espécies são relatadas pelo acúmulo substancial de lipídios decorrente 

da privação de fósforo.  Conforme Rodolfi et al. (2009), cultivando sobre limitação de 

fósforo a microalga Nannochloropsis, a produtividade lipídica total chegou a 50% da 
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composição da biomassa seca.  Roopnarian et al. (2014), investigaram a influência de 

diferentes níveis de fósforo no desenvolvimento da biomassa e armazenamento lipídico 

da espécie Isochrysis galbana e, constataram que a privação total de fósforo (0% de P) e 

a limitação (1-12,5% de P) possibilitaram os melhores resultados após o 14° dia de cultivo 

com aproximadamente 50% de conteúdo lipídico. Contudo, após o 12° aplicando estas 

condições, algumas cepas exibiram redução gradual no teor de lipídico, indicando alto 

nível de estresse celular e consequente suspensão na síntese desses metabólitos. Vale 

ressaltar o estudo de Li et al. (2014), que avaliaram a influência do estresse provocado 

pela restrição de fósforo (P), nitrogênio (N) e o efeito sinérgico dos nutrientes sobre o 

acúmulo lipídico da microalga Chlorella protothecoides. Os melhores resultados 

ocorreram sob ação combinada de restrição de N e P (55,8%), valor bem superior à 

limitação exclusiva de P (32,77%) e discretamente maior que a cultura sob deficiência 

específica de N (52,5%). 

 O estresse relacionado a disponibilidade de fósforo no meio de cultura resulta em 

mudanças notáveis nos processos de biossíntese e, portanto, na composição lipídica das 

microalgas. Segundo Spijkerman & Wacker (2011), o perfil graxo da microalga 

Chlamydomonas acidofila exibiu mudanças sob diferentes concentrações de P, as células 

sob restrita disponibilidade apresentaram maiores concentrações de ácidos graxos 

saturados e menor percentual de AGPI.  Conforme Singh et al. (1992), uma explicação 

para a tendência na redução dos AGPI sob condições de estresse nutricional, está atrelada 

ao fato das insaturações funcionarem como sítios susceptíveis a danos oxidativos, o que 

também contribui para o incremento da quantidade de ácido graxos saturados.  

 

3.7.4.2 Carbono  

 

 A biomassa microalgal é majoritariamente composta de carbono (geralmente 

45% da massa seca), que advém principalmente do dióxido de carbono. A literatura tem 

reportado que diferentes fontes e concentrações de carbono geram impactos significativos 

sobre a taxa de crescimento, teor e composição lipídica nas células das microalgas 

(EBOKA et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2015). Segundo Sajjadi et al. (2018), o efeito 

positivo de elevada disponibilidade de CO2 no meio de cultivo está no fato das algas 

converterem o gás carbônico em excesso em H2CO3, o que implica na redução do pH, 
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tendo efeitos no desenvolvimento da biomassa algal. Em sistemas de produção de alta 

densidade celular, onde o pH é mais alto que 11, é comum não fornecer CO2 adicional. 

Embora, o carbono tenha efeitos geralmente benéficos na cultura de microalgas, regular 

a disponibilidade do nutriente é indispensável para não comprometer o cultivo, pois 

algumas espécies (Chlorella e Nannochloropsis oculata) em concentrações específicas 

de CO2 exibem inibição na taxa de crescimento (CHIU et al., 2009; CHIU et al., 2008). 

Contudo, baixas concentrações também podem impactar negativamente a produtividade 

de biomassa (KAEWKANNETRA et al., 2012). Em resumo, considerando o crescimento 

de microalgas é necessário aliar condições de baixa nutrição com o valor otimizado da 

fonte de carbono, deste modo há redução no ciclo de cultivo e melhorias na eficiência 

produtiva (SAJJADI et al., 2018).  

 As condições mais otimizadas para o cultivo das microalgas têm sido 

amplamente estudadas, e diversas fontes de carbono (glicose, manitol, glicerina e CO2) 

tem sido empregada, na busca por maior produtividade e melhorias na composição 

lipídica desses microrganismos. Pancha et al. (2015), avaliaram diferentes concentrações 

de glicose (como fonte de carbono) visando melhorar a produtividade da espécie 

Scenedesmus sp. obtendo 1,2 g L-1 de biomassa seca e o maior teor lipídico, de 23,62%. 

As condições otimizadas incluíram uma concentração de 4 g L-1 de glicose e 150 µmol m 

– 2 s – 1 de intensidade de luz. Cao et al. (2014) analisaram os efeitos na produtividade da 

espécie Cholorella minutissima utilizando diferentes fontes de C de procedência orgânica 

(glicose, glicerina, manitol e glicina). Os resultados mostram que a melhor fonte de 

carbono foi a glicose, exibindo produção de biomassa de 8,98 g L-1, rendimento lipídico 

de 0,89 g L-1 e teor de lipidios de 10,10%. A relação entre o percentual de CO2 (2,5-20%) 

e o perfil graxo de algumas microalgas foi estudado por Nascimento et al. (2015), e 

constataram um aumento discreto no percentual de ácido palmítico (29,73% para 34,82%) 

para a espécie Chlorella vulgaris quando há um aumento na suplementação de CO2 entre 

5-20%. No entanto, para as cepas de Botryococcus o valor permaneceu praticamente 

inalterado. Outro aspecto relevante, é a relação entre a disponibilidade de CO2 e o grau 

de insaturação das cepas estudadas. A espécie Chlorella teve o maior percentual de AGPI 

sob 10% de CO2, enquanto as outras cepas produziram maior quantidade de AGPI na 

suplementação de 2,5% de CO2.  

 



48 
 

 
 

 

 

 

3.8 PRINCIPAIS MÉTODOS DE RUPTURA CELULAR 

 

 As microalgas são microrganismos com células eucarióticas que apresentam 

resistente parede celular. Neste contexto, ocorreram diversos estudos na busca por 

métodos eficientes que permitiam melhorar o acesso ao material intracelular das 

microalgas (especialmente lipidios) (MUBARAK & SHAIJA, 2015; MUCHANDANI et 

al., 2015). Os procedimentos comumente utilizados são divididos em duas categorias 

(Fig. 9), mecânicos e não mecânicos. Os métodos químicos e bioquímicos (não 

mecânicos), incluem a extração ácida ou com fluidos supercríticos (CO2), o uso de 

sistemas como Soxhlet e o emprego de enzimas específicas (lipases) para a extração de 

lipidios (LEE et al., 2015). Os processos mecânicos são representados principalmente 

pelas extrações assistidas por micro-ondas e ultrassom, além da agitação mecânica e a 

homogeneização sob alta pressão (HAP). Vale ressaltar, que a seleção do melhor método 

depende da natureza do metabólito (polaridade) de interesse, pois aspectos incluindo o 

solvente (polar ou apolar) exibe enorme influência no conteúdo extraído. Portanto, neste 

tópico, os mecanismos de ação de alguns dos métodos mencionados serão brevemente 

abordados, assim como resultados reportados na literatura sobre a eficácia de cada 

procedimento.   

 

Figura 9 – Principais métodos empregados para ruptura celular em microalgas. 
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Fonte: AUTOR, 2018. 

 

 A técnica de ruptura celular HAP apresenta um funcionamento relativamente 

simples, podendo ser aplicada em larga escala e a pastas algais de elevada concentração 

(20-25% da massa seca). Conforme Lee et al. (2012), o procedimento consiste em forçar 

a suspensão celular fluir através de um pequeno orifício, onde o material é submetido a 

diferentes ações mecânicas, incluindo tensão de cisalhamento e cavitação que induzem o 

rompimento celular e a liberação dos metabólitos.  Segundo Mulchandani et al. (2015), 

observaram que operando HAP sob pressão de 800 bar, a condição resultou em maior 

recuperação de lipídios (72,25 + 4,51%) da espécie Chlorella saccharophila, pois as 

células tendem a colidir com mais força no anel, resultando em danos celulares mais 

eficazes.  

 A utilização do ultrassom é outra técnica comumente utilizada para promover a 

lise celular em algas. Neste caso, o processo de cavitação, decorrente da energia de ondas 

acústicas geram ondas sonoras pressurizadas, onde as mesmas são colapsadas contra a 

parede celular. Deste modo, sendo grande responsável por induzir lesões às células e 

permitir o acesso do solvente empregado ao material intracelular (GUNERKEN et al., 

2015).  Segundo Cravotto et al. (2008), estudando diferentes métodos de ruptura celular 

para microalga Crypthecodinium cohnii, o ultrassom apresentou resultados bem 

superiores, se comparado ao sistema Soxhlet, ratificado pelo aumento do teor lipídico 

obtido de 4,8% para 25,9%.  
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 A associação dos métodos mecânicos e não mecânicos é outra maneira de reduzir 

o tempo de extração e melhorar a ruptura celular. Conforme Gomes (2013), acoplando 

um banho ultrassônico (sob frequência de 40 kHz e potência de 120 W) e agitador 

magnético (usando rotação de 2000 rpm), n-hexano como solvente e tempo de 4 horas, 

houve um aumento superior a 100% no teor lipídico da microalga Monoraphidium sp, 

quando comparado às técnicas empregadas individualmente.  

 

3.9 TÉCNICAS MAIS RELEVANTES PARA CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 

E EXTRATOS DAS MICROALGAS. 

 

 Neste tópico, as principais técnicas de caracterização da biomassa e extratos 

provenientes das algas serão brevemente comentadas. Vale ressaltar, que o 

direcionamento da discussão tem foco na quantificação, dimensionamento e elucidação 

de metabólitos importantes para o desenvolvimento da tese.  

  

3.9.1 Análise Elementar   

 

 A técnica é empregada na determinação da composição química básica de 

materiais geralmente sólidos, sendo de procedência orgânica ou inorgânica, e consiste em 

um processo de combustão a seco. Normalmente a amostra analisada é envolvida em uma 

cápsula de estanho, a fim de acelerar o procedimento de combustão. Finalmente, os gases 

produzidos (CO2, NO, H2O) são separados por uma coluna cromatográfica, possibilitando 

a determinação dos percentuais mássicos de diferentes elementos, incluindo carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e enxofre, contidos na biomassa combustível (FANCHINI et al., 

2014). Os resultados tem sido empregados para estimar o teor de proteína bruta em 

microalgas. Lopez et al. (2010), avaliando vários métodos para a determinação de 

proteína presente na biomassa seca das espécies Porphyridium cruentum, Scenedesmus 

almeriensis e Muriellopsis sp. e das cianobactérias Synechocystis aquatilis e Arthrospira 

platensis, perceberam que a análise elementar pode ser utilizada para superestimar 

conteúdo proteico bruto, de maneira rápida e prática, utilizando os percentuais mássicos 

do nitrogênio, e multiplicando por fatores de correção.  
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 A análise elementar ainda permite a determinação do parâmentro HHV (Higher 

Heating Value) ou PCS (poder calorifico superior), também conhecido por poder 

calorifico bruto. O PCS consiste na entalpia de combustão completa de uma amostra, que 

é usada com a finalidade de combustível (ex: biomassa residual de microalgas). Neste 

caso, trata-se de um parâmetro importante para o planejamento e o controle de usinas que 

empregam ou pretendam utilizar biomassa para obtenção de energia (FRIEDL et al., 

2005). A literatura tem reportado vários estudos usando a técnica para dimensionar o 

poder calorífico das microalgas (KIM et al., 2015; DEAN et al., 2010). 

 

3.9.2 Microscopia Eletrônica de Varredura   

 

 A microscopia eletrônica de varredura é uma poderosa técnica para obtenção de  

imagens com alta resolução, mesmo de materiais em escala nanométrica. O princípio do 

microscópio eletrônico consiste no emprego de um feixe de elétrons com diâmetro 

reduzido para explorar a superfície da amostra de ponto a ponto, por linhas sucessivas e 

transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente 

sicronizada com aquela do feixe incidente. O direcionamento do feixe é feito por um 

sistema de bobinas de deflexão que possibilita a total varredura da superfície da amostra, 

segundo uma malha retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente 

com a superfície da amostra. Finalmente, o sinal recolhido pelo detector é usado para 

configurar o brilho do monitor, deste modo permitindo a observação (DEDAVID; 

GOMES; MACHADO 2007). A obtenção de imagens da biomassa algal permite 

acompanhar e investigar a eficácia de vários processamentos, incluindo etapas de 

secagem e a extração de metabólitos de interesse. Nestes casos, é relevante observar 

modificações na morfologia das células, assim como ruptura da parede celular e 

extravasamento de material intracelular. Pois, tais informações asseguram melhores 

escolhas em etapas de pré-tratamento da biomassa microalgal (ANSARI et al., 2018; 

POHNDORF et al., 2016). 

3.9.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho Médio  

 

 A interação da matéria com a radiação de diferentes faixas do espectro 

eletromagnético (Fig. 10), permite a obtenção de informações expressivas a cerca das 
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estruturas de moléculas orgânicas ou inorgânicas, devido às diferentes alterações 

quânticas que estão suceptíveis (SKOOG et al., 2014). A radiação na região do 

infravermelho médio (400-4000 cm-1) é comumente empregada na caracterização de 

compostos de procedência orgânica. Neste caso, a substância analisada quando absorve a 

energia referente à faixa espectral supracitada, atingem estados quânticos de maior 

energia para os movimentos rotacional e vibracional de suas moléculas, e a oscilação 

energética é detectada e expressa na forma de espectros vibracionais. Contudo, somente 

moléculas com ligações que exibam um momento dipolo variante em função do tempo, 

decorrente de movimentos rotacionais ou vibracionais são capazes de exibir sinais nessa 

região do espectro eletromagnético (PAVIA et al., 2015).  

Figura 10 – Alterações quânticas da matéria quando submetida a diferentes faixas de 

radiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SKOOG et al., 2006. 

 

 No estudo da biomassa e extratos de origem microalgal, a técnica espectrocópica 

é bastante aplicada na identificação de estiramentos importantes para a detecção de 

compostos relevantes, incluindo lipídios (C=O em 1745 cm-1 para TAG e 1710 cm-1 para 

ácidos graxos livres), assim como no acompanhamento de reações de esterificações ou 

processos de pirólises (BARONE et al., 2018; BACH; CHEN, 2017; FERREIRA et al., 

2016). Embora a técnica aparente ser simples, quando acoplada a dados de outras 

caracterizações oferece resultados bem conclusivos.  
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3.9.4 Análise Termogravimétrica 

 

 A termogravimetria (TG) é uma técnica de caracterização térmica que determina 

a variação mássica de uma amostra em função da temperatura ou tempo. O 

reconhecimento do comportamento de degradação térmica de carboidratos, proteínas e 

lipídios executam uma importante função na investigação das caracteríticas pirolíticas das 

microalgas (REF). A literatura tem reportado, diversos estudos nesse sentido, incluindo a 

análise termogravimétrica de diferentes espécies de microlgas como: Scenedesmus 

oblíquos (CHEN et al. 2014), Chlorella vulgaris (BACH; CHEN, 2017) e 

Chlamydomonas sp. (NAKANISHI et al., 2014). Nestes casos, foram empregados razão 

de aquecimento de 20 °C min-1 e atmosfera inerte de N2.  Segundo Campanella et al. 

(2012), analisando por termogravimetria a composição da biomassa da microalga C. 

Vulgaris, em atmosfera inerte (N2), aplicando razão de aquecimento de 10 ºC/min, foram 

verificados eventos térmicos no intervalo de 150-350 ºC, indicando elevado percentual 

de proteínas e carboidratos (em torno de 35%) presentes na biomassa supracitada, sendo 

o referido valor superior ao encontrado nas mesmas condições por Gomes et al. (2015) 

para a espécie Monoraphidium sp. (em torno de 20%). Conforme Gomes et al. (2015), 

outra relevante aplicação, é a possibilidade de acompanhar processos reacionais, onde 

reagentes e os produtos finais exibam diferença notável na estabilidade térmica (ex: 

transesterificação).  

 

3.9.5 Cromatografia Acoplada a Espectrometria de Massa  

  

 As técnicas de cromatografia são comumente empregadas com diferentes 

finalidades incluindo, separação, identificação e determinação de componentes químicos 

em misturas complexas. No caso da cromatografia gasosa (CG), as substâncias presentes 

em uma amostra são separadas em decorrência de suas diferentes interações com a fase 

móvel (geralmente um gáse inerte N2 ou He) com função única de transportar o analíto,  

e uma fase estacionária líquida ou sólida dentro da coluna. Na CG a amostra deve ser 

razoavelmente volátil, pois há necessidade dos componentes da amostra serem 

vaporizados (SKOOG et al., 2014). Apesar de existirem inúmeros detectores que podem 

ser acoplados a CG, o mais sensível e poderoso é o espectrômetro de massa, e a 
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combinação dos dois sistemas é conhecida como CG/EM. A função do espectrômetro de 

massa é determinar a razão massa/carga (m/z) de íons que são produzidos pela amostra. 

No equipamento existem fontes de ionização que produzem fragmentos do analito, que 

por sua vez também podem ser ionizados gerando diferentes espécies ionizadas (íons 

moleculares e íons de fragmento).  Posteriormente, o analisador seleciona os íons de 

acordo com seus valores de m/z, e finalmente os íons separados são detectados, havendo 

a geração de um gráfico contendo a intensidade do sinal gerado pelo pelo íon versus m/z 

(SKOOG et al., 2014). A técnica CG/EM é amplamente empregada na identificação da 

composição de diferentes metabólitos das microalgas, sejam extratos brutos ou misturas 

de substâncias previamente derivatizadas (ésteres metilícos de ácisos graxos) 

(KARPAGAN et al., 2015; VIDYASHANKAR et al., 2015).  
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5. ESTRUTURAÇÃO DA PARTE EXPERIMENTAL E DOS RESULTADOS E 

DISCUSSÃO DA TESE  

 

 A presente tese exibe os procedimentos experimentais e resultados em formato de 

artigos, conforme as exigências estabelecidas no regimento mais atualizado (2014) do 

PPGQ da UFRN, e que constam no Capítulo VII, Art. 36° e parágrafo 2°. A seguir uma 

breve descrição das publicações associadas a tese: 

Artigo 1 - “Extraction and characterization of the saponifiable lipid fraction 

from microalgae Chlamydomonas sp cultivated under stress”. (Publicado no Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry. doi: 10.1007/s10973-019-08071-5).  

 

• Investiga o potencial biorrefinário da microalga Chlamydomonas sp. com enfoque 

na influência do estresse nutricional sob o acúmulo substantial e alterações na 

composição lipídica da alga estudada. Além disso, inclui a determinação da 

composição elementar da biomassa residual e dos valores estimados de proteína 

bruta e o potencial calorífico superior (HHV). 

 

Artigo 2 - “Chemical characterization of the methanolic extract obtained from the 

residual biomass of the microalga Chlamydomonas sp. and evaluation of its 

antiproliferative and immunomodulatory effects”. (Submetido ao Journal of Applied 

Phycology).   

 

• Caracteriza os principais fitoconstituintes presentes no extrato metanólico bruto 

(CEM) obtido a partir da biomassa residual da microalga Chlamydomonas sp., 

previamente fracionada por solventes menos polares (n-hexano e clorofórmio), 

conforme Gomes et al. (2019). Além disso, avalia o efeito antiproliferativo do 

CEM sobre diferentes linhagens de células tumorais, bem como o potencial 

imunomodulatório frente à linhagem de macrófagos RAW 264.7 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://doi.org/10.1007/s10973-019-08071-5
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RESUMO 

As microalgas quando submetidas a restrição de nutrientes, ou condições de estresse ambiental, 

são propensas ao acúmulo de lipídios totais e alterações do seu perfil graxo. Neste contexto, a 

microalga Chlamydomonas sp. foi submetida por 3 dias à ausência de nutrientes. Assim, a eficácia 

na extração de sua fração lipídica hexânica bruta (CHF), utilizando a técnica de ruptura celular 

que associa a agitação mecânica associada ao banho ultrassônico, foi avaliada em dois momentos 

distintos (2 e 4 horas), utilizando Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise 

Termogravimétrica (TGA). As frações saponificáveis (SF), dos extratos de CHF e da fração 

clorofórmica bruta (CCF) foram esterificadas e caracterizadas por TG, FTIR e CG/EM para 

identificar e verificar possíveis modificações em seu perfil graxo. A composição elementar da 

biomassa reseidual (RB) foi determinada e os dados resultantes utilizados para estimar os valores 

do potencial calorífico superior (HHV) e o do conteúdo de proteína bruta. As micrografias das 

superfícies da biomassa antes e após o processo de extração mostraram fragmentação significativa 

apenas para o tempo de 4 h. Uma perda de massa pronunciada na faixa características de lipídios 

foi evidenciada pelas curvas TG/DTG estarem consistentes com a diferença significativa de 

material extraído no tempo de 2 h (2,95 ± 0,28)% e 4 h (10,54 ± 0,46)%. A fração lipídica total 

(CHF e CCF) foi de aproximadamente 29%, sendo 58% superior ao grupo controle (CTG). O RB 

revelou valores de HHV e proteína bruta de 18 MJ kg-1 e 56%, respectivamente. Os dados do TG 

para o extrato CCF revelaram um material constituído principalmente por frações saponificáveis, 

ao contrário do CHF que é composto predominantemente de insaponificáveis. Portanto, a curva 

TG ratificou uma melhor taxa de conversão para CCF (aproximadamente 89%), consistente com 

o valor obtido por CG/EM (cerca de 86%). O perfil graxo das frações saponificáveis de ambos os 

extratos exibiram ácidos majotitários graxos são C16: 0 e C18: 3 (ω-3 e ω-6). Vale ressaltar, que 

a elevada concentração de ácidos graxos poliinsaturados (C18:3) comprometem sua aplicação 

direta na produção de biodiesel, porém o perfil graxo das microalgas sugere um potencial 

farmacológico para dieta ou terapia, uma vez que alguns dos principais constituintes são relatados 

por sua bioatividade.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Microalga. Análise Térmica. Cultivo. Biomassa. Saponificável.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento de novos processos para produção funcional de 

biocombustíveis, em larga escala, emana como uma proposta viável e cada vez mais 

necessária, diante de um cenário mundial de insegurança energética e dependência 
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petrolífera. Assim, procura por recursos limpos que permitam assegurar as necessidades 

energéticas futuras constitui um dos maiores desafios da atualidade. O emprego da 

biomassa, seja de procedência animal ou vegetal, para produção de biocombustível é uma 

alternativa válida para minimizar os impactos ambientais, sociais e econômicos da 

sociedade. A biomassa microalgal exibe enorme potencial como matéria-prima 

energética, sendo inúmeras as suas vantagens quando comparadas a oleaginosas 

tradicionais (soja, algodão, girassol, etc....). As microalgas são microrganismos 

autotróficos, que utilizam nutrientes energéticos e inorgânicos leves (dióxido de carbono, 

nitrogênio, fósforo, etc.) e sintetizam compostos de elevado valor comercial, como 

lipídios, proteínas, carboidratos, pigmentos e vitaminas [1-3]. Entre as vantagens das 

microalgas estão: crescimento exponencial, necessidade de menor área para cultivo e 

percentual lipídico superior a 20% [4-6]. Vale ressaltar com relação a estas vantagens, 

que o processamento de qualquer matéria-prima deve otimizar o uso dos recursos, visando 

maximizar a rentabilidade e os benefícios e minimizar os resíduos e problemas 

operacionais e ambientais. A microalga verde Chlamydomonas sp. em condições 

otimizadas destaca-se pela elevada produtividade de biomassa e lipídica, demandando, 

em média, apenas 7 dias para a renovação de seu cultivo e apresenta expressiva tolerância 

a salinidade [7,8].  Vale destacar, que o gênero supracitado vem sendo reportado 

positivamente pelo acúmulo substancial de lipídios em suas células, quando submetido a 

condições de privação de nitrogênio [9].   

A biorrefinaria é um processo industrial, onde a biomassa é convertida em 

compostos químicos e energia, sendo o conceito similar ao utilizado para definir a 

refinaria do petróleo. Contudo, o fracionamento, etapa importante no processo 

biorrefinário, é reportado na literatura como um obstáculo, pois há grande dificuldade de 

se separar as diferentes classes de compostos [10-16]. Portanto, considerando o conceito 

de biorrefinaria, é importante desenvolver técnicas que permitam ampla retirada de 

metabólitos, considerando a dificuldade de recuperação, inacessibilidade e / ou sua 

variedade de polaridades [17]. O acesso do solvente aos metabólitos da região intracelular 

é um entrave considerável na obtenção da fração lipídica, pois o procedimento deve 

conservar a composição do extrato e dispensar o uso demasiado de solventes. Além disso, 

deve induzir de forma eficiente o rompimento da parede celular da microalga e permitir 

a entrada do solvente para o arraste do material de polaridade desejável [18]. O emprego 

do banho ultrassônico tem mostrado ser uma técnica muito eficiente na ruptura celular de 
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algas [18,19]. Ademais, consiste em um processo à frio e demanda uma quantidade 

discreta de solvente sem trazer danos a composição do extrato. A associação do método 

ultrassônico a agitação mecânica de maneira simultânea, mostrou-se ainda mais eficiente, 

aumentando significativamente o conteúdo Lipídico extraído [20].  

As microalgas podem ter suas vias biossintéticas manipuladas e direcionadas, por 

meio de alterações das condições de cultivo e de estresse ambiental, para a produção e 

acumulação substancial de compostos desejáveis para a produção de biocombustíveis 

[16]. O uso de estresse ambiental no cultivo das microalgas inclui ausência ou 

diminuições da concentração de alguns nutrientes, controle da incidência de 

luminosidade, aumento da salinidade e controle do pH.  Assim, a literatura tem reportado 

que condições de estresse auxiliam no acúmulo de metabólicos secundários específicos 

de lipídeos e carboidratos (principalmente pigmentos e vitaminas). A ausência de 

nutrientes, principalmente nitrogênio, tem proporcionado á várias microalgas acumular 

lipídios, predominantemente frações saponificáveis (SF), incluindo triacilglicerideos 

(TAG), ácidos graxos e fosfolipídios, sendo que estes compostos chegam em alguns casos 

a ser responsáveis por mais de 30% do peso da biomassa seca. Além disso, comumente 

apresentam ácidos graxos de perfil diversificado, podendo incluir elevada concentração 

de insaturados (ω-3 e ω-9) com alto valor comercial na indústria cosmética e farmacêutica 

[21-23].  

A biomassa residual, decorrente do fracionamento de substâncias químicas mais 

refinadas, tem sido reportada como matéria prima promissora em processos de conversão 

termoquímica como a pirólise instantânea (temperatura de 500 °C), considerada uma 

técnica com boa viabilidade para uma futura substituição de combustíveis fósseis por 

combustíveis líquidos derivados de biomassa, principalmente, devido á elevada taxa de 

conversão da biomassa/líquido (95,5%) [24]. Geralmente, a biomassa de algal exibe 

potencial calorífico bruto (HHV) superior a biomassa herbácea, que é comumente 

utilizada para a obtenção de energia térmica. Adicionalmente, apresenta menores 

temperaturas de decomposição, ignição e queima devido ao alto nível de lipídios e 

carboidratos, além do reduzido teor de lignocelulose, possibilitando melhor eficiência na 

transferência de calor e combustão [25,26]. A aquicultura é outra área promissora para o 

emprego de biomassa algal incluindo aplicações como, ração para peixes, nutrição larval 

para moluscos ou camarão e a estabilização e melhoria da qualidade do meio de cultura 

(técnica de “água verde”) [33,34]. Contudo, em relação a biomassa microalgal, ainda são 
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limitados os trabalhos que abordem o seu comportamento térmico e a sua aplicação como 

fonte de bioenergia [27-28]. 

O presente estudo sugere uma avaliação preliminar do potencial biorrefinário da 

biomassa microalgal da espécie Chlamydomonas sp. cultivada previamente sob condições 

otimizadas para o crescimento de suas células e posteriormente submetida a privação 

completa de nutrientes. Assim, foi avaliada a eficácia da extração de seus metabólitos, 

em particular a fração lipídica hexânica (CHF) e clorofórmica (CCF) através do uso das 

técnicas de MEV e TGA. A biomassa residual (RB) proveniente da etapa de remoção da 

fração lipídica teve sua composição elementar elucidada, assim como, os valores 

estimados de HHV e do seu conteúdo proteico bruto. Por fim, as CHF e CCF foram 

hidroesterificadas para a caracterização térmica de suas SF e de seu perfil graxo por 

cromatografia gasosa acoplada a espectroscopia de massas (CG/EM). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Condições de cultivo da microalga Chlamydomonas sp.  

 

 As amostras da microalga Chlamydomonas sp. foram fornecidas pela parceria 

Petrobras /CENPES-UFRN, por meio do projeto de pesquisa: '' Implantação de uma 

planta piloto para produção de biomassa de microalgas, visando a produção de biodiesel''. 

O cultivo se sucedeu na primeira semana do mês de maio de 2015, na região 

metropolitana de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Inicialmente a cultura foi 

realizada em sistema aberto (raceway), durante 2 dias, com taxa de luminosidade média 

de 11 klx, salinidade de 10%, pH=6,7 e empregando as  concentrações de nutrientes para 

o crescimento da biomassa microalgal: 50 mg L-1 de ureia, 20 mg L-1 de fosfato 

monoanônico (MAP) e 10 mg L-1 de MgSO4. Vale ressaltar, que os nutrientes foram 

agitados por aeração reforçada com CO2. Ao término do período cultivo as células 

microalgais foram bombeadas para outro raceway e em seguida, submetidas a privação 

de nutrientes (ausência total), durante 3 dias, mantendo-se as demais condições 

supracitadas. Por fim, a biomassa foi bombeada para um tanque de floculação, mantida 

até a sua total decantação, posteriormente, foi coletada e armazenada em um freezer a 
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uma temperatura de -20 °C. O grupo controle (CTG) foi cultivado por 5 dias sem 

interrupção no fornecimento de nutrientes e seguindo as condições já citadas acima.   

 

Pré-tratamento da biomassa microalgal e extração da fração hexânica bruta (CHF) 

 

A biomassa da microalga foi inicialmente seca em um liofilizador da série 

Enterprise I, utilizando gás N2, sob pressão reduzida de 7.10-3 bar e temperatura de -5 °C. 

Em seguida, a biomassa seca foi triturada e sua granulometria controlada a 32 mesh. A 

extração da FH (fração hexânica) deu-se usando 1g de biomassa e 100 mL de n-hexano 

grau HPLC.   A mistura nessas condições foi submetida a extração num frasco de vidro 

selado, com um pequeno orifício para passagem da hélice do agitador mecânico, da marca 

Fisatom-712, empregando rotação de 2000 rpm, e, simultaneamente, este sistema foi 

acoplando a um banho ultrassônico com frequência de 40 kHz e potência de 90 W para 

auxiliar no processo de ruptura celular por 2  e por 4 h.  Vale salientar, que as extrações 

da FH foram realizadas em triplicatas. Ao término do processo extrativo, o material 

resultante foi filtrado para retenção da biomassa residual (RB), enquanto o filtrado (FH) 

foi concentrado em um rotaevaporador a pressão reduzida sob banho termostatizado a 

50°C. A fração hexânica bruta (CHF) foi calculada pela Eq. (1) abaixo: 

 

 𝐂𝐇𝐅 (%) = (𝐹𝐻𝐸.
100

𝐵𝑀𝑆
) ±  𝜎                                                                                       (1) 

Onde: FHE – Fração hexânica extraída (mg); BMS – biomassa da microalga seca (mg) e 

σ – Desvio Padrão.  

 As biomassas residuais após 2 e 4 horas de extração (RBFH2h e RBFH4h 

respectivamente) foram transferidas para frascos recobertos por papel laminado (com 

pequenos furos), e deixadas em repouso por 24 horas para volatilização do solvente 

residual. Após o termino do período, o material foi pesado e foi determinado percentual 

de biomassa residual (RBFH) usando os resultados e a Eq. (2) 

 

𝐑𝐁𝐅𝐇 (%) = (𝐵𝐵𝐸.
100

𝐵𝐴𝐸
) ±  𝜎                                                                                                (2)                                                                                                                                                                   
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Onde: BBE – Biomassa antes do processo extrativo (mg); BAE – biomassa após o 

processo extrativo e σ – Desvio Padrão.  

 

Extração da fração clorofórmica bruta (CCF)  

 

 A CCF foi extraída das biomassas microalgais residuais (RBFH4h) utilizando 100 

mL de clorofórmio para cada 1 g de biomassa. Após a mistura, o sistema foi sonicado por 

1 h, sob frequência de 20 KHz e potência de 50 W.  Ao término do processo, transferiu-

se o material solubilizado para tubos de ensaio que posteriormente foram centrifugados a 

3000 rpm por 10 min. Em seguida, realizou-se a filtração da mistura resultante e o filtrado 

foi concentrado em um rotaevaporador a 60 °C sob pressão reduzida. Todas as extrações 

foram realizadas em triplicatas e a biomassa residual (RBCF) e o percentual da fração 

clorofórmica bruta (CCF) calculados com as Eq. (3) e Eq. (4) respectivamente.  Enquanto 

a fração lipídica total (TLF), foi determinada pela soma das duas frações, segundo a Eq. 

(5): 

 

𝐑𝐁𝐂𝐅 (%) = (𝐵𝐵𝐸.
100

𝐵𝑀𝑆
) ±  𝜎                                                                                                  (3) 

 𝐂𝐂𝐅 (%) = (𝐹𝐶𝐸.
100

𝐵𝑀𝑆
) ±  𝜎                                                                                              (4) 

 𝐓𝐋𝐅 (%) = CHF + CCF                                                                                                              (5) 

Onde: FCE – Fração clorofórmica extraída; BMS – Biomassa seca (mg); TLF – Fração 

lipídica total; e σ – Desvio Padrão. 

 

Hidroesterificação da CHF e CCF  

 

As frações lipídicas CHF e CCF foram inicialmente hidrolisadas em um sistema 

de refluxo, durante 2h, sob agitação constante, empregando uma solução de alcóxido 

(metanol/NaOH) e uma relação estequiométrica de 5 mL de metanol para 100 mg de 

extrato orgânico. As demais condições da reação incluem temperatura de 60 °C e o uso 

de 2% de NaOH. Em seguida, a mistura reacional foi transferida para um funil de 

separação, adicionando-se água destilada e o mesmo volume de n-hexano. O sistema 
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bifásico resultante contém o material insaponificável como sobrenadante, enquanto a fase 

mais densa é composta pelas substâncias saponificáveis (principalmente ácidos graxos). 

 Os ácidos graxos (FA) foram obtidos separando a fase aquosa e posteriormente 

acidulando com uma solução de HCl 6M até pH=2. Após a acidificação, a mistura 

contendo os AG foi transferida para um funil de separação e para extração adicionou-se 

éter etílico formando novamente um sistema bifásico. A fase superior (FA) foi separada 

e concentrada em um rotaevaporador a 40 °C sob pressão reduzida. Os FA foram 

esterificados a 60 °C por 3 h, em um sistema de refluxo sob agitação constante, 

empregando uma relação estequiométrica de 5 mL de metanol para cada 100 mg de FA, 

utilizando 1% de catalisador (H2SO4 ACS).  

 Ao término da reação, a mistura reacional foi transferida para um funil de 

separação, lavada 2 vezes com 20 ml de água destilada e posteriormente para extração 

dos MME foi adicionado diclorometano resultando novamente em um sistema bifásico. 

Finalmente a fase mais densa composta pelos MME foi separada e concentrada em um 

retoevaporador a 60 °C sob pressão reduzida.  

 

Microscopia eletrônica de varredura   

 

 As amostras de biomassa antes dos processos extrativos (BBE) e depois dos 

processos de extração RBFH2h e RBFH4h foram colocadas sobre fitas de carbono grafite 

e feitas imagens superficiais com um microscópio de varredura eletrônica modelo Hitachi 

Tabletop Microscope TM-3000, com detector de elétrons retroespalhados do tipo 

semicondutor, tensão de aceleração de 5-15kV e com capacidade de ampliação de 15-

30.000 vezes. O software aplicado para obter o diâmetro médio dos fragmentos de 

biomassa para análise de imagens do MEV foi o TopoMAPS da Thermo Fisher Scientific.  

 

Análise Elementar da Biomassa Microalgal  

 

 As biomassas microalgal antes (BBE) e após os processos de extração, com 

hexano (RBFH4h) e hexano seguido de clorofórmio (RBCF) tiveram sua composição 

determinada por um analisador elementar, marca Elementar, modelo Vario Macro Cube. 
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Na caracterização foi empregado 50 mg de amostra e os elementos quantificados por 

combustão a 1150 °C. O poder calorifico bruto (HHV) das biomassas foram determinados 

utilizando os valores percentuais da composição elementar [29], segundo a Eq. (6): 

𝐇𝐇𝐕 (
𝐊𝐉

𝐊𝐠
) = 5,22C2 − 319C − 1647H + 38.6C . H + 133N + 21028                       (6) 

 

Os valores de proteína bruta presentes nas amostras, também foram estimados 

utilizando os dados da análise elementar, segundo a Eq. (7) [30]: 

 

𝐓𝐞𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 (%) = teor de N(%)x 6.25                                               (7) 

 

Caracterização por FTIR  

 

As análises foram realizadas em um espectrofotômetro FTIR da marca Shimadzu, 

modelo IRAffinity-1 utilizando um dispositivo ATR (attenuated total reflectance) com 

cristal de ZnSe. As leituras incluíram faixa espectral 800-4000 cm-1, 32 varreduras, 

resolução de 4 cm-1, modo transmitância. Nos espectros foram identificados os principais 

estiramentos e deformações angulares.  

 

Caracterização Termogravimétrica (TGA) 

 

As análises térmicas foram realizadas utilizando uma termobalança SDT Q 600 

da fabricante TA instruments, usando aproximadamente 10 mg de amostra e cadinho de 

alumina. As condições empregadas foram atmosfera inerte, via fluxo de N2 na vazão de 

50 mL min-1, faixa de aquecimento de 30-800°C e razão de aquecimento de 10 °C min-1.  

 

Caracterização por CG/EM da fração saponificável provenientes da CHF e CCF 

 

Inicialmente as amostras foram filtradas utilizando filtros de seringa com 

porosidade de 0,25 µm, o equipamento usado para a caracterização foi um cromatógrafo 
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acoplado a espectrômetro de massa (CG/EM), da marca Thermo Scientific modelo Focus 

GC e a coluna utilizada foi a NST-5MS com as dimensões de 30 m x 0,25 mm x 10 µm. 

As condições da análise incluem: volume de injeção 1,0 µL; fluxo do gás de arraste de 

1,5 mL/min, temperatura do injetor de 250 ºC;  temperatura da interface de 300 ºC ; da 

fonte de ionização de 250 ºC; modo de ionização foi por elétrons utilizando energia de 70 

eV para fragmentação e modo de aquisição com  varredura de compostos com m/z entre 

35 e 500. O tempo de início da aquisição de dados foi de 3,5 minutos. O gradiente de 

temperatura teve início com a manutenção do forno a 80°C durante 5 minutos. A 

temperatura foi elevada a uma taxa de 5 °C/min até 260°C, em seguida a temperatura foi 

elevada a uma taxa de 10 ºC/min até 280 ºC quando a temperatura foi mantida constante 

por mais 5 minutos. A identificação dos compostos foi realizada através da comparação 

do espectro obtido com os bancos de dados das bibliotecas NIST versões 8.0. 

 

Extração das frações lipídicas e caracterização da biomassa residual por MEV  

 

 Os valores das frações hexânicas brutas extraídas utilizando diferentes tempos 

(CHF2h e CHF4h), assim como a fração clorofórmica (CCF) obtida da biomassa residual 

são apresentados na tabela 1. A quantidade de CHF4h (10,54 ± 0,46)% é nitidamente 

superior ao conteúdo extraído em CHF2h (2,95 ± 0,28)%. O desempenho empregando o 

sistema que acopla dois efeitos simultâneos, cavitação gerada pelas ondas sonoras do 

banho ultrassônico e o cisalhamento proporcionado pelas lâminas do agitador mecânico, 

contribuem sinergicamente para ruptura da parede celular da microalga. 

Consequentemente, permitindo que o solvente potencialize o arraste dos materiais 

intracelulares em menor tempo, quando comparado ao uso dos sistemas de forma 

individualizada [31-34]. Vale ressaltar, que a ação de cisalhamento não depende 

exclusivamente do tempo, mas também da rotação empregada [20]. Porém, o uso de 

rotações elevadas pode comprometer o conteúdo de biomassa microalgal a ser 

recuperada. 
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Tabela 1- Frações hexânicas extraídas em diferentes tempos, fração clorofórmica obtida da 

biomassa residual e fração lípidica total (TLF). 

Condições de Cultivo 

 

CHF2h / % CHF4h / % CCF / % TLF* /% 

Grupo Controle (CTG) 2.59 ± 0.18 7.15 ± 0.14 11.30 ± 0.07 18.45 ± 0.10 

Biomassa Recuperada / % 91.04 ± 1.48 87.78 ± 2.34 80.67 ± 2.90  

Sob Estresse (BS) 2.95 ± 0.28 10.54 ± 0.46 18.69 ± 0.79 29.23 ± 0.29 

Biomassa Recuperada / % 

 

90.34 ± 1.98 85.45 ± 2.58 75.85 ± 3.36  

*Valor máximo extraído. 

 A comparação entre os grupos BS e CTG evidenciam notável diferença entre o 

conteúdo Lipídico extraído. As amostras CHF4h e CCF obtidas a partir da BS 

incrementam as frações lipídicas obtidas em 47,62% e 65,40% respectivamente. Portanto, 

houve um aumento notável (cerca de 58%) no valor TLF*, passando de 18,45% para 

29,23%. Yang et al. [35] mostrou que o cultivo de microalgas Chlamydomonas 

reinhardtii com redução de nutrientes no meio, incluindo especificamente fósforo e 

nitrogênio, evidenciaram incremento superior a 150% no teor de ácidos graxos totais em 

relação ao grupo controle. A literatura tem reportado, que a espécie C. vulgaris cultivada 

sob limitação de nitrogênio mostraram aumento superior a 150% no conteúdo Lipídico 

[36,37]. Vale ressaltar, que as microalgas cultivadas sob limitação ou ausência de 

nutrientes (especialmente nitrogênio), após a etapa de crescimento da biomassa, resulta 

em efeitos que incluem a degradação de compostos nitrogenados de microalgas e acúmulo 

substancial de lipídios e carboidratos [38]. Ademais, Courchensne et al. [39] 

evidenciaram que a correlação entre o armazenamento de lipídios e a restrição de 

nutrientes ocorre, pois há eficiência na acomodação dessas moléculas em pequenos 

compartimentos celulares e que também podem ser empregados como reserva energética 

durante condições adversas para sobrevivência e proliferação celular. O cultivo da espécie 

C. zofingiensis em condições de stress nutricional evidenciou que a restrição do 

nitrogênio no meio de cultura é mais eficaz quando comparada a limitação de fósforo, 

para induzir o acúmulo substancial de lipídios [40].  

 Os resultados reportados para CHF2h e CHF4h são condizentes com as imagens 

geradas pela microscopia eletrônica, onde não foram evidenciadas diferenças entre os 

aspectos morfológicos apresentados pelas superfícies da BBE e RBHF2h (Fig. 1a, 1b). 

No entanto, há significativa fragmentação da biomassa quando comparamos RBHF2h e 

RBHF4h (Fig. 1c), fato evidenciado pela diminuição expressiva nas dimensões médias 

dos fragmentos da biomassa (de 4,5 mm para 0,8 mm respectivamente). Portanto, sendo 
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plausível considerar que a diferença substancial entre a fração lipídica extraída nos 

tempos de 2 e 4 h (aumenta de 2.95 ± 0.28% para 10.54 ± 0.46%) está associada a um 

aumento significativo da área superficial em RBHF4h, o que contribui para a difusão do 

solvente e maior arraste de material intracelular [41].   

 

 

Fig. 1 - Micrografias obtidas por MEV da superfície das amostras analisadas sob aumento de 50 vezes. a) 

BBE b) RBFH2h c) RBFH4h. 

 

 As imagens ampliadas em 500 e 3000 vezes da superfície da BBE (Fig. 2a e 2c) 

evidenciam uma superfície com textura rugosa e um aglomerado celular, ratificando que 

antes do processo extrativo as células encontram-se com danos discretos [42]. No entanto, 

a aparência da RBFH4h é modificada consideravelmente (Fig. 2b e 2d), a superfície lisa 

supostamente indica extravasamento de material intracelular, justificado pela extração 

expressiva da CHF4h.  

 

Fig. 2 -  Micrografias obtidas por MEV da superfície das amostras 

analisadas sob aumento de 250 vezes a) BBE b) RBFH4h e 

2000 vezes c) BBE d) RBFH4h. 
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 O valor da CCF extraída (18,69 ± 0,79)%  mostrou-se significativamente superior, 

fato que pode estar associado a composição lipídica da fração ser composta 

majoritariamente por substâncias mais polares, incluindo fosfolipídios e ácidos graxos o 

que favoreceu a extração com o solvente mais polar [43]. Além disso, a biomassa residual 

também possui um número significativo de células lesionadas devido a primeira extração 

com o hexano, outro fator que contribui para um maior arraste de material intracelular.  

 A biomassa microalgal da espécie Chlamydomonas sp. cultivada sob condições 

de limitação de nutrientes e sistema aberto mostrou uma TLF (29,23 ± 0,62)% após 4 

horas de extração com hexano seguida por 1 hora de extração com clorofórmio, dentro da 

faixa dos valores reportados na literatura [43,44]. Vale ressaltar, que a limitação de 

nutrientes, principalmente nitrogênio, tem demonstrado ter potencial para incrementar 

substancialmente o percentual Lipídico em microalgas, pois a privação de nitrogênio 

induz os genes que codificam enzimas envolvidas diretamente na biossíntese lipídica 

[45]. A biomassa residual em cada etapa de fracionamento ficou acima de 70%, sendo 

plausível sua reutilização em setores que agreguem valor comercial ao seu uso.   

 

Caracterização Térmica (TGA/DTG) da Biomassa Microalgal  BBE, RBHF2h e 

RBHF4h 

 

 As curvas TGA/DTG evidenciam que as biomassas analisadas apresentam quatro 

eventos térmicos (TE) principais (Fig. 3). Os TE1 e TE2 para BBE (na faixa entre 30,0-

170 °C, com máximo em 91,5 °C) são eventos térmicos simultâneos, e ratifica a presença 

de umidade na amostra (até aproximadamente 120°C) e a presença de fragmentos de 

carboidratos com baixo peso molecular, resultantes do processamento da biomassa antes 

da extração. O TE3 (na faixa entre 170-380°C, com máximo em 316 °C), refere-se à 

volatilização de diferentes constituintes da microalga incluindo, celulose e lignina, 

carboidratos poliméricos que compõem a parede celular das microalgas, proteínas e, 

principalmente, de componentes lipídicos como ácidos graxos (com até 20 carbonos) 

[46]. O TE4 (380-600°C) aparece como um ombro para o BBE e RBHF2h e como um 

pico bem definido para RBHF4h, os eventos são reportados como TAG e fosfolipídios 

mais pesados [47,48].  
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                                     Fig. 3 - Curvas TG (a) e DTG (b) das biomassas BBE, RBHF2h e 

RBHF4h. 

 

 A caracterização da biomassa por TGA permite fazer uma estimativa do teor (%) 

médio de TAG e outras frações lipídicas saponificáveis (incluindo ácidos graxos e 

fosfolipídios) avaliando os resultados antes e depois do processo de extração, fornecendo 

uma forma prática e rápida para dimensionar a eficiência nas extrações. A literatura 

reporta que os eventos térmicos referentes à fração lipídica (exclusivamente TAG) 

situam-se entre 350°C-450°C, eventos ratificados como decomposição ou volatilização 

de triacilglicerídeos [49,50].  

 A quantificação desta região em termos de massa (%) forneceu um valor de 

aproximadamente 16,48 %, superior ao valor máximo de RBFH4h obtido durante as 

extrações que foi de (10,54 + 0,46)%, resultado que mostra voa eficiência do método 

considerando-se a dificuldade de extração destes materiais. A curva DTG do RBH4h 

mostra uma diminuição na fração devido a presença de ácidos graxos (faixa entre 170 a 
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380°C, com máximo em 316 °C), em comparação com a curva de BBE e um aumento na 

fração correspondente de TAG (380 á 450 °C). Isso, provavelmente ocorre por que após 

a retirada dos ácidos graxos, mostrada pela diminuição na curva de RBFH4h em 

comparação com a curva BBE, a fração de TAG se torna, proporcionalmente, maior na 

quantidade de material analisado.  

 Observe ainda, que ocorre um deslocamento dos picos dos eventos I e II para 

valores menores de temperatura indicando uma evolução com o tempo na extração, 

preferencial, de materiais de menor massa molecular, por serem mais facilmente 

arrastados. É possível inferir, que o comportamento observado se deve a RBHF4h estar 

mais concentrada de componentes menos voláteis, pois há redução notável na perda de 

massa no TE3 da RBHF4h, região característica da fração lipídica saponificável. É 

importante ressaltar, que vários autores vêm empregando a técnica para fins quantitativos 

e obtendo resultados relevantes [23,50]. Os resíduos remanescentes da pirólise de cada 

biomassa (Fig. 3 e tabela 2), apresenta uma relação coerente entre os resultados 

supracitados com o teor da CHF4h extraída da microalga. O aumento no tempo de 

extração provoca significativo incremento na fração lipídica obtida, associado a esse fato, 

também é observado um aumento no conteúdo de resíduos gerados, o que é coerente e 

explicável pela quebra do material visto no MEV e que tende a aumentar os resíduos. 

 

Tabela 2 - Registos dos eventos térmicos referentes as biomassas BBE, RBHF2h e RBHF4h. 

Amostras Eventos Térmicos Temperatura / °C Massa / % 

BBE 1°  30-170 9.87 

 2° 170-380 42.85 

 3° 380-600 20.62 

Resíduo/%  >600 26.66 

    

RBHF2h 1°  30-164 11.91 

 2° 170-380 41.75 

 3° 380-600 18.58 

Resíduo/%  >600 27,76 

    

RBHF4h 1° 30-170 12.32 

 2° 170-380 31.93 

 3° 380-600 21.11 

Resíduo /%  >600 34.64 
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Composição Elementar da Biomassa Microalgal  

 

 A composição elementar da biomassa (Tabela 3) antes dos processos extrativos 

(BBE) revelou uma composição rica essencialmente em carbono (47,11%), valor 

condizente com culturas sob privação de nutrientes [44], pois as condições supracitadas 

reduzem a taxa de metabolismo das microalgas, consequentemente o excesso de carbono 

gerado é direcionado para o armazenamento de energia, principalmente, na forma de 

lipídios (TAG e fosfolipídios) e carboidratos, substâncias majoritariamente compostas 

por carbono e hidrogênio [44]. A composição elementar da BBE ainda conta com 

hidrogênio (8,01%), nitrogênio (9,01%), enxofre (0,45%) e oxigênio (35,37%). O 

conteúdo de proteína bruta estimada para BBE ficou em torno de 56%, valor 

relativamente elevado para culturas sob limitação de nutrientes, pois a escassez de 

nitrogênio reduz a síntese proteica de maneira a adaptar as células a menor 

disponibilidade de aminoácidos [51,52]. Contudo, microalgas do gênero Chlamydomonas 

têm se mostrado menos sensíveis a culturas sob privação de nitrogênio, portanto o 

comportamento está sujeito a oscilações dependendo da espécie analisada [53].  

As biomassas residuais RBHF4h e RBCF (biomassa residual após extração com 

hexano e clorofórmio) revelam uma composição elementar com sensível redução nos 

percentuais de carbono e hidrogênio, o resultado indica que os processos extrativos 

removeram em sua maioria os lipídios. Vale destacar, que RBHF4h e RBCF possuem 

significativo conteúdo de nitrogênio o que indica uma biomassa residual com bom 

potencial proteico.  

O notável valor de proteína bruta aliado ao conteúdo de biomassa recuperável 

(superior à 70%), mesmo após a extração de frações apolares, torna a biomassa algal uma 

fonte com potencial para indústria de suplementação animal (principalmente aquicultura) 

e cosmética, diante do alto valor nutricional, que incluem além de proteínas, pigmentos e 

vitaminas [10,11]. Contudo, o cultivo de microalgas ainda necessita de adaptações 

estabelecidas pela agência Food and Drugs Administration (FDA), visando garantir a 

segurança na utilização de extratos de algas para o uso humano [54]. O emprego da 

biomassa algal vinculando a indústria de biocombustível a química fina, é uma alternativa 

iminente para viabilizar o alto custo da produção, pois esses microrganismos podem ser 

direcionados para sintetizar composto de alto valor comercial, como ácidos graxos poli-
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insaturados, antioxidantes naturais e substâncias com potencial bioativo [55,56]. Neste 

contexto, é necessário o estudo de técnicas de extração que não comprometam a 

recuperação dos compostos, que levem em conta o consumo de energia e a viabilidade 

para o processamento em escala.  

Enquanto os valores estimados HHV para as biomassas secas BBE, RBHF4h e 

RBCF foram de 20,16 MJ kg-1, 19,36 MJ kg-1 e 18,48 MJ kg-1 respectivamente, números 

que são superiores ao HHV de outras microalgas reportadas na literatura como a 

Scenedesmus obliquus (16,69 MJ kg-1) e a Dunaliella tertiolecta (11,66 MJ kg-1) [57,58]. 

O poder calorífico é um parâmetro importante para dimensionar a presença de metabólitos 

como lipídios e carboidratos, moléculas responsáveis por armazenar grande parte do 

conteúdo energético presente na biomassa microalgal. 

Tabela 3 - Composições elementares e poder calorífico bruto (HHV) das biomassas antes dos 

processos extrativos (BBE) e após extrações com hexano (RBHF4h) e hexano seguido de 

clorofórmio (RBCF).  

 

Caracterizações dos extratos (CHF e CCF) e de suas frações saponificáveis  

 

Espectroscopia por FTIR  

 

 Os espectros de FTIR (vide Fig.4a e 4b) revelam semelhanças entre os extratos 

brutos CHF e CCF, quanto a presença dos estiramentos referentes as deformações axiais 

C-H (sp3-s) próximo a 2922 cm-1, mas também C-H próximo de 1462 cm-1, 

característicos de grupos metilênicos (-CH2-), absorções esperadas para frações lipídicas, 

majoritariamente compostas por carbono e hidrogênio. Além disso, há existência de uma 

banda com absorção máxima em aproximadamente em 3400 cm-1, que, plausivelmente, 

pode ser atribuída a estiramentos O-H ou N-H, que podem estar sujeitos a coalescência 

de sinais devido a heterogeneidade dos extratos [59]. Os estiramentos que ocorrem na 

faixa de 1600-1800 cm-1, estão associados principalmente a diferentes tipos deformações 

axiais C=O. O extrato CHF mostra estiramentos em 1670 e 1710 cm-1 referentes C=O de 

Samples C / % H / % N / % S / % O / % HHV/ MJ Kg-1 

BBE 47.11 8.01 9.01 0.45 35.37 20.16 

RBHF4h 45.45 7.74 9.22 0.48 37.11 19.36 

RBCF 43.24 7.47 9.97 0.52 38.81 18.48 

       



84 
 

 
 

amida I e ácidos graxos respectivamente. Enquanto o CCF inclui sinais referentes a 

deformações C=O de ácidos graxos dimerizados (1709 cm-1) e ésteres (1739 cm-1), 

muito provavelmente, indicando a presença de TAG e fosfolipídios, materiais passíveis 

de serem saponificados.  

Os espectros de FTIR mostrados nas Fig. 4 (c) e (d) ratificam a conversão da SF de ambos 

os extratos em ácidos graxos, pois os espectros mostram a presença de estiramentos 

próximos de 1710 cm-1 referente a carbonila de ácidos, assim como, um alargamento na 

banda referente a deformação axial O-H (ente 3200-2500 cm-1 aproximadamente). A 

esterificação das frações saponificáveis é confirmada pelo deslocamento na absorção do 

estiramento C=O de 1710 cm-1 para aproximadamente 1743 cm-1 (atribuída a C=O de 

éster) e pelo aparecimento de sinais em aproximadamente 1095 cm-1 associados ao 

estiramento C-O-C, também, atrelados ao grupo éster, como indicados nas Fig. 4 (e) e (f) 

[60]. 

 

 

Fig. 4 - Espectros de FTIR das amostras de CHF (a), CCF (b), CHF saponificado (c), CCF 

saponificado (d), CHF saponificado após a esterificação (e) e CCF saponificado após a 

esterificação (f). 
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Analise térmica (TGA/DTG)  

 

As curvas TGA/DTG mostram diferenças significativas quanto a composição dos 

extratos CCF e CHF, Figuras 5 (a) e (b) respectivamente. O CCF possui três TE 

principais, sendo TE1 (30-100 °C) referente a vaporização de moléculas de água, evento 

que também ocorre para o CHF (que possui quatro ET principais). Vale ressaltar, que o 

TE2 (evento principal) para o CHF (100-194 °C, com máximo em 117,7 °C) ocorre 

simultaneamente ao TE1, sendo referente, principalmente, a resíduos de baixa massa 

molecular, supostamente decorrentes da degradação de pigmentos (principalmente 

clorofila e carotenoides), fato comum em culturas sob condições de stress [61].  

 O TE2 para o CCF (100-318 °C, com máximo em 262,6 °C) e o TE3 para o CHF 

(194-260 °C com máximo em 242,4°C) estão relacionados, principalmente, a 

volatilização de ácidos graxos insaturados, como os ácidos linolênico (C18:2) e palmítico 

(C16:1), e saturados com cadeia carbônica inferior a C16 [51]. O TE3 para o CCF (318-

600 °C, dois eventos simultâneos) inclui até a temperatura de 370 °C a volatilização de 

ácidos graxos saturados (C16-C18), incluindo os ácidos esteárico e óleico, comuns em 

várias espécies de microalgas cultivadas sob condições de limitação de nutrientes 

[30,44,45]. Além disso, o prolongamento do evento térmico (acima de 370 °C) pode estar 

associado a volatilização e decomposição de frações lipídicas mais pesadas como TAG e 

fosfolipídios [62]. O TE4 para o CHF (260-600 com máximo em 318 °C) está associado 

as substâncias supracitadas para o ET3 do CCF. 
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Fig. 5 - Curvas TGA/DTG dos extratos brutos CHF (a) e CCF (b). 

 

As curvas TGA/DTG das frações saponificáveis após a esterificação (Fig. 6 (a) e 

(b)) revelam amostras com um único evento térmico principal, como indicado também 

pela tabela 4. Os TE2 para SF_CHF-Esterified (faixa entre 100-300 °C, com máximo em 

213, 4 °C) e SF_CCF-Esterified (faixa 100-300°C, como máximo em 218,9 °C), referem-

se aos principais produtos obtidos na esterificação e os pequenos picos acima de 300 °C 

que completam as perdas para o CHF são devidos a presença minoritária de compostos 

de elevada massa molecular.  

 A redução na estabilidade térmica das amostras esterificadas, quando essas são 

comparados com os respectivos extratos brutos, se trata de uma evidência que corrobora 

a formação de MME [50,63,64]. Pois, a fração saponificável inclui principalmente ácidos 

graxos, TAG e fosfolipídios que são mais estáveis termicamente. Vale destacar, que a 

presença de um ombro (região próxima de 90 °C) na DTG da curva termogravimétrica 

para SF_CHF-Esterified retrata uma composição mais heterogênea para a amostra, 

comportamento atrelado provavelmente a SF ser proveniente de uma biomassa menos 

processada. Além disso, mesmo com sucessivas etapas de lavagens é plausível que ocorra 

o arraste de material insaponificável. O aspecto do termograma da SF_CCF-Esterified, 

indica um produto mais homogêneo (curva DTG menos expandida) e com significativa 

conversão da SF em MME (aproximadamente 89%). O resultado ratifica que o CCF 

concentra maior parte da SF existente no material lipídico extraído da microalga, sendo 

os dados coerentes com as curvas TGA exibidas pelos extratos brutos. 
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Fig. 6 – Curvas TGA/DTG das Frações saponificáveis esterificadas 

SF_CCF-Esterified (a) e SF_CHF-Esterified (b). 
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Tabela 4 - Dados extraídos das curvas TGA/DTG referentes as frações hexânica bruta (CHF), 

saponificável esterificada (SF_CHF-Esterified) proveniente da CHF, fração clorofórmica bruta 

(CCF) e saponificável esterificada (SF_CCF-Esterified) da CCF. 

 

Amostras Eventos Térmicos Temperatura / °C Massa / % 

CHF 1°  30-194 62.33 

 2° 194-260 15.55 

 3° 260-600 20.36 

Resíduo/%  >600 1.76 

    

SF_CHF-Esterified 1°  30-100 5.64 

 2° 100-600 90.63 

Resíduo/%  >600 3.73 

    

CCF 1° 30-318 40.87 

 2°and 3° 318-600 46.23 

Resíduo/%  >600 12.90 

    

SF_CF-Esterified 1°  30-100 1.36 

 2° 100-600 89.1 

Resíduo/%  >600 9.54 

    

 

Caracterização da Fração Saponificável por CG/EM  

 

Os resultados de CG/EM revelam um percentual significativo de substâncias que 

diferem de MME, principalmente para amostra SF_CHF-Esterified, como indicado pela 

tabela 5. Os compostos mais representativos para fração supracitada incluem, o fitol e o 

acetato de fitol com 34,64% e 18,48% respectivamente, tais substâncias são derivadas de 

processo de degradação das clorofilas a e b (pigmentos nitrogenados), comuns em 

microalgas do gênero Chlamydomonas [61]. Ademais, a biomassa microalgal quando 

cultivada sob restrições de nitrogênio, tendem a aumentar a taxa de enzimas responsáveis 

pela degradação de nitrogênio orgânico nas células [65]. Portanto, as células das 

microalgas plausivelmente poderiam degradar os pigmentos nitrogenados para equilibrar 

as funções metabólicas celulares [31].  Contudo, os MME obtidos (31,24%) são 

constituídos majoritariamente por linoleato de metila (14,58 %) e palmitato de metila 

(15,21 %). 
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Tabela 5 - Substâncias identificadas na SF_CHF-Esterified por CG/EM. 

Substâncias 

 

Tempo de Rentenção / min          Peak Area / % 

2,6,11-Trimethyldodecane 29.951 6.10 

3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecene 32.743 5.90 

Methyl Palmitoleate (C16:1) 34,588 1.45 

Methyl Palmitate (C16:0) 34.700 15.21 

Phytol Acetate  35.487 18.48 

Neofitadiene 36.813 3.64 

 Phytol 37.369 34.64 

Methyl Linolenate (C18:3) 38.091 14.58 

Methyl Monoesters (MME) Several 31,24 

Other Substances  Several 68.76 

   

 

As substâncias exibidas pelo CG/EM para amostra SF_CCF-Esterified (tabela 6) são 

predominantemente MME (86,31 %), sendo o valor coerente com os dados termogravimétricos 

de conversão (89,10 %). A composição do MME inclui o 4Z,7Z,10Z,13Z-hexadecatetraenoato de 

metila (10,87%), palmitoleato de metila (6,73 %), palmitato de metila (23,02%) e o linolenato de 

metila (45,68%). Portanto, majoritariamente, constituído de ácidos graxos insaturados 

(aproximadamente 73%). Os resultados do perfil graxo da microalga apresentam similaridade aos 

dados reportados pela literatura, para espécies cultivadas sob limitação de nutrientes, que exibem 

o ácido graxo saturado C16:0 (ácido palmítico) e o polinsaturado C18:3 (ácido linolênico, ω-3 e 

ω-6) como predominantes respectivamente [66-68].   

 A CCF_SF_Esterified proveniente da BS apresentou um aumento discreto na taxa de 

conversão, além disso uma menor diversidade de substâncias e um incremento em 36,48% do 

ácido linolênico em comparação ao GTC. Yang et al. [62] verificou que no cultivo da espécie 

Chlamydomonas reinthardtii. em condições de restrição de nitrogênio e fósforo, ocorre um 

aumento notável na composição de ácidos graxos poli-insaturados (especialmente do ácido gama-

linolênico). No entanto, na amostra oriunda da BS os ácidos C18:0 e C18:2 não foram detectados. 

Ademais, não houve mudanças notáveis quanto ao perfil graxo predominante nas duas condições 

analisadas, pois os ácidos graxos majoritários permanecem sendo C16:0 e C18:3 e juntos 

totalizam mais de 70% da composição dos ésteres detectados.  

 O perfil dos ésteres detectados compromete seu emprego na produção de biodiesel, pois 

os padrões técnicos sugerem TAG que não apresentem elevada concentração de ácidos graxos 

poliinsaturados (C18:3), que devem ser inferiores a 12%, pois resultam em um biocombustível 

de baixa estabilidade oxidativa. Contudo, o perfil graxo apresentado pela microalga cultivada sob 

condições de stress nutricional, majoritariamente composta por C18:3, apresenta potencial 

farmacológico para a dietas ou terapias, pois os ácidos graxos poliinsaturados geralmente ácido 
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araquidônico, ácido linolênico e o ácido eicosapentaenoico são reportados como metabólitos 

bioativos [55,69].   

Tabela 6 – Substâncias identificadas na SF_CCF-Esterified (BS)1 e SF_CCF-Esterified (CTG)2 

por CG/EM 

Substâncias 

 

Tempo de Retenção/ min 1Área do Pico / % 2Área do Pico /% 

Butylated Hydroxytoluene 25.380 Absent 4.74 

Hydrohylamine, O-decyl- 29.947 Absent 1.66 

Methyl 4Z,7Z,10Z,13Z 

Hexadecatetraenoate 

33.861 10.87 5.87 

Methyl 12,13 

Tetradecadienoate 

34.135 Absent 3.46 

Methyl Myristate (C14:0) 34.205 Absent 3.58 

Methyl Palmitoleate (C16:1) 34.588 6.73 0.51 

Methyl Palmitate (C16:0) 34.700 23.02 24.68 

Phytol Acetate 35.487 1.92 0.99 

Neofitadiene 36.813 0.96 1.41 

Phytol 37.369 10.80 8.62 

Methyl Stearate (C18:0) 37.762 Absent 1.17 

Methyl Linoleate (C18:2) 38.056 Absent 9.84 

Methyl Linolenate (C18:3) 38.091 45.68 33.47 

Methyl Monoesters (MME) Several 86.31 82.58 

MME (Saturated) Several 23.03 28.28 

MME (Unsaturated) Several 63.28 54.32 

Other Substances Several 13.69 17.42 

    

 

 

CONCLUSÕES  

 

 As micrografias comparativas das superfícies BBE, RBHF2h e RBHF4h mostram 

que o método extrativo, agitação mecânica acoplada ao sistema de sonicação, promove 

maior fragmentação da biomassa no tempo de 4h, possibilitando maior extração de CCF. 

Os termogramas para as biomassas mostram compatibilidade com os dados supracitados, 

evidenciando reduções significativas na perda de massa para RBHF4h, no intervalo de 

temperatura característico de lipídios. A TLF extraída da microalga foi de 

aproximadamente 29%. A composição elementar exibe uma biomassa rica em carbono 

(47,11%), significativo teor de proteína bruta (56%) e expressivos HHV para as RBHF4h 

e RBCF, com valores superiores a 18 MJ kg-1, o que potencializa e diversifica possíveis 

aplicações das biomassas residuais. Os dados de TGA/DTG para o extrato CCF revela 

um material constituído majoritariamente por frações saponificáveis, diferentemente do 

comportamento exibido pelos termogramas do CHF, predominantemente composto por 
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insaponificáveis. Consequentemente, as curvas TGA/DTG para SF_CCF-Esterified exibe 

uma melhor conversão da amostra em MME (em torno de 89%). As frações 

saponificáveis, praticamente, não apresentaram mudanças significativas quanto aos MME 

obtidos, sendo os ácidos graxos predominantes o C16:0 e C18:3 (ω-3 e ω-6), no entanto 

a fração SF_CCF-Esterified exibiu maior taxa de conversão (86,31%) quando comparada 

a amostra SF_CHF-Esterified (31,24%).  Finalmente, o perfil dos ésteres obtidos 

expressam concentração relativamente elevada de ácidos graxos poliinsaturados (C18:3), 

o que compromete sua aplicação para a produção de biodiesel. No entanto, o perfil graxo 

das microalgas exibe um potencial farmacológico para dieta ou terapia, uma vez que 

alguns dos principais componentes são relatados como metabólitos bioativos. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES (ARTIGO I) 

Apêndice 1 – Cromatogramas das frações saponificáveis 

esterificadas da microalga Chlamydomonas sp.  
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RESUMO 

 

Microalgas têm sido descritas como matéria-prima com potenciais usos no campo da 

biorrefinária. Visando tornar a produção de biomassa microalgal economicamente viável, 

estudos que tenham como objetivo caracterizar seus constituintes e suas aplicações 

precisam ser realizados. Em uma avaliação preliminar, frações menos polares 

(clorofórmica) provenientes da microalga Chlamydomonas sp. exibiram extratos ricos em 

lipídios saponificáveis, material que pode ser empregado na produção de biodiesel. 

Assim, esse estudo se propõe a caracterizar a composição elementar e os principais 

fitoconstituintes presentes no extrato metanólico bruto (CEM) obtido a partir da biomassa 

residual (RB) da microalga Chlamydomonas sp., previamente fracionada por n-hexano e 

clorofórmio. Adicionalmente, foram avaliados o potencial calorífico superior (HHV) da 

RB, o efeito antiproliferativo do CEM sobre diferentes linhagens celulares, bem como o 

potencial imunomodulatório em macrófagos murinos. O valor de HHV (17.98 MJ kg-1) 

indica que a RB apresenta potencial calorífico semelhante aos materiais lignocelulósicos 

que são comumente empregados na produção de energia térmica. As análises por CG/EM 

revelaram a presença de 22 substâncias, incluindo o fitol e campesterol, dentre os 

fitoconstituintes majoritários. Além disso, o CEM apresentou ação antiproliferativa frente 

a linhagem B16-F10 e uma atividade inibitória na produção de óxido nítrico pela 

linhagem de macrófagos RAW 264.7. Portanto, o CEM pode ser utilizado como uma 

fonte de substâncias com aplicações biomédicas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Biomassa residual. Chlamydomonas sp. Extrato. Biorrefinaria. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Na conjuntura energética mundial, as microalgas despontam como uma fonte 

promissora para produção de combustíveis renováveis, pois exibem expressiva 

capacidade em acumular substâncias abundantes em energia, especialmente 

triacilglicerídeos (TAG) e amido (Ra et al. 2016; Dragone et al. 2011). Além disso, sob 

condições adequadas de cultivo, a produção de biomassa microalgal favorece a geração 
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de diferentes biocombustíveis (biodiesel, bioetanol e biogás), uma vez que possuem 

características interessantes para o setor energético como crescimento rápido, alta 

produtividade (lipidios e carboidratos) e o fato de não  participar da cadeia produtiva do 

setor alimentício (Caporgno et al. 2015; Montingellia et al. 2015).  

As microalgas são propensas a produzirem uma ampla gama de metabólitos com 

aplicações no campo da bioenergia, bem como de fitoconstituintes com potenciais 

farmacológicos, cosméticos e nutracêuticos (González-Delgado et al. 2011; Shanab et al. 

2012). No contexto da biorrefinária, as microalgas vêm sendo descritas como matéria-

prima com potencial a ser explorado, visando tornar a produção de biomassa microalgal 

economicamente viável (Montero et al. 2018; Chew et al. 2017; Wijffels et al. 2010). A 

biorrefinaria é um processo industrial no qual a biomassa algal é convertida em uma 

variedade de compostos bioquímicos e produtos energéticos, sendo a concepção similar 

à utilizada na refinaria de petróleo (Zhu, 2015). No entanto, apesar da sistemática de 

produção ser simples, o êxito do processo é dependente principalmente da matéria-prima 

selecionada e dos processos envolvidos na obtenção dos produtos de valor agregado.  

 As algas verdes do gênero Chlamydomonas (divisão Chlorophyta) apresentam 

células flageladas que permitem discreta mobilidade em ambientes aquáticos. A 

reprodução dessa microalga é realizada de modo assexuado por fissão binária longitudinal 

(Remacle et al., 2014). A caracterização de extratos algais tem despertado o interesse do 

setor biomédico, pois as microalgas são comumente reportadas por exibirem compostos 

bioativos (Wang et al. 2015). Adicionalmente, a investigação de frações da biomassa com 

diferentes polaridades é uma etapa importante na busca por produtos de relevância 

comercial e farmacológica (Ariede et al. 2017). Estudos recentes revelaram que as frações 

polares do gênero Chlamydomonas sp. apresentam algumas atividades biológicas e 

cosmética (Yan et al. 2016; Scaife et al. 2015). Conforme Jayshree et al. (2016), o extrato 

metanólico da Chlamydomonas reinhardtii reduziu a viabilidade celular da linhagem de 

câncer de mama humano MCF-7. Enquanto Lee et al. (2018) verificaram que o extrato 

alcoólico exibiu potencial como agente anti-pigmentação. Segundo Gomes et al. (2019), 

a biomassa da microalga Chlamydomonas sp. apresentou extrato clorofórmico rico em 

lipídios saponificáveis, material que pode ser direcionado para a produção de biodiesel. 

No entanto, o conteúdo de biomassa recuperável após os fracionamentos foi superior a 

60%.  

 Deste modo, é relevante investigar a composição de frações polares provenientes 

desta biomassa residual, pois a existência de metabólitos de alto valor agregado pode 
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contribuir de maneira expressiva para viabilizar a produção de biocombustíveis de 

procedência microalgal. Assim, esse estudo propõe caracterizar os principais 

fitoconstituintes presentes no extrato metanólico bruto (CEM) obtido a partir da biomassa 

residual da microalga Chlamydomonas sp., previamente fracionada por solventes menos 

polares (n-hexano e clorofórmio), conforme Gomes et al. (2019). Além disso, avaliar o 

efeito antiproliferativo do CEM sobre diferentes linhagens de células tumorais, bem como 

o potencial imunomodulatório frente à linhagem de macrófagos RAW 264.7.   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Condições de cultivo da microalga Chlamydomonas sp.  

 

 A cepa da microalga Chlamydomonas sp. foi fornecida pela parceria Petrobras/ 

CENPES-UFRN, por meio do projeto de pesquisa: '' Implantação de uma planta piloto 

para produção de biomassa de microalgas, visando a produção de biodiesel”, 

desenvolvido na região metropolitana de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

O cultivo da microalga foi realizado em sistema aberto (lagoas fotossintéticas) por 5 dias, 

sob intensidade luminosa média de 11 klx, salinidade de 10%, pH= 6,7 e com uso de 

nutrientes comerciais nas seguintes concentrações: 50 mg L-1 de ureia, 20 mg L-1 de 

fosfato monoamônico (MAP) e 10 mg L-1 de MgSO4. Durante o cultivo, os nutrientes 

foram agitados por aeração reforçada com CO2. Posteriormente, a biomassa foi bombeada 

para um tanque de floculação, mantida até sua total decantação, e então coletada e 

armazenada a uma temperatura de -20 ° C.   

 

2.2 Pré-tratamento e obtenções da biomassa residual (RB) e do extrato metanólico 

bruto (CEM) da microalga Chlamydomonas sp. 

 

 A biomassa da microalga Chlamydomonas sp. foi previamente seca empregando 

um liofilizador série Enterprise I, utilizando gás N2, sob pressão reduzida de 7.10-3 bar e 

temperatura de -5 °C. Em seguida, a biomassa resultante foi triturada e sua granulometria 

controlada a 32 mesh. A biomassa residual (RB) foi obtida após dois processos de 
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fracionamento, inicialmente com n-hexano e em seguida com clorofórmio, ambos os 

reagentes ACS. As etapas de fracionamento ocorreram sob o mesmo sistema de ruptura 

celular, empregando agitação mecânica acoplada a banho ultrassônico, conforme descrito 

por Gomes et al. (2019). Antes da extração do extrato metanólico bruto (CEM), a 

biomassa residual foi liofilizada (nas condições já mencionadas) para remoção dos 

solventes residuais.  

 Para obtenção do CEM a partir da RB foi utilizada uma proporção de 50 mL de 

metanol para 1 g de biomassa.  Posteriormente, a mistura foi sonicada por 45 min e na 

ausência de luz. Ao término do procedimento, as substâncias parcialmente solubilizadas 

foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 min. Finalmente, o sobrenadante foi filtrado, 

concentrado em um rotaevaporador e o material resultante (CEM) foi caracterizado e seus 

potenciais antiproliferativo e imonumodulatório avaliados.  

 

2.3 Análise Elementar da Biomassa  

 A composição elementar da biomassa foi determinada por um analisador 

elementar (CHNS, vario Macro cubo). Na caracterização foram utilizados 50 mg de 

amostra e os elementos quantificados por combustão a 1150 ° C. O potencial calorífico 

superior (HHV) das biomassas foi estimado usando os valores percentuais da composição 

elementar, segundo Friedl et al. (2005), de acordo com a Eq. (1):  

 

HHV (kJ Kg-1) = 5.22 C2 – 319 C – 1647 H + 38.66 C x H + 133 N + 21028                         (1) 

 

2.4 Análise por FTIR do CEM 

As análises foram realizadas em um espectrofotômetro FTIR (Shimadzu, 

IRAffinity-1) utilizando um dispositivo ATR (attenuated total reflectance) com cristal de 

ZnSe. As leituras incluíram faixa espectral 900-4000 cm-1, 32 varreduras, resolução de 4 

cm-1 e os espectros resultantes foram expressos no modo transmitância.  
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2.5 Caracterização do CEM por CG/EM 

 

 A caracterização por CG/EM dos fitoconstituintes presentes CEM foi realizada 

seguindo a metodologia proposta por Casad et al. (2016), utilizando um cromatográfo 

Agilent Technologies GC,  modelo GC-7890A / MS-5975C (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, EUA) e equipado com uma Coluna HP-5MS (30 m de comprimento × 250 μm 

de diâmetro × 0,25 μm de espessura de filme). A detecção por espectrometria de massas 

envolveu um sistema de ionização de elétrons de alta energia (70 eV). O gás de arraste 

empregado foi o He (pureza 99,995%) com vazão de 1 mL min-1. A temperatura inicial 

foi estabelecida em 50-150 °C com razão de aquecimento de 3 °C min-1 e tempo de espera 

de cerca de 10 min. Finalmente, a temperatura foi aumentada para 300 °C a 10 °C min-1 

e  cerca de 1 µL do CEM (diluído em metanol) foi injetado em um modo sem divisão. A 

quantidade relativa dos compostos químicos presentes no CEM foi expressa em 

porcentagem com base na área de pico produzida no cromatograma.  

2.6 Caracterização Térmica (TG/DTG) 

 

As análises térmicas do CEM foram realizadas utilizando uma termobalança (SDT 

Q 600 da fabricante TA instruments), usando aproximadamente 10 mg do extrato e 

cadinho de alumina. As condições empregadas foram de atmosfera inerte, via fluxo de N2 

com vazão de 50 mL min-1, faixa de aquecimento de 30-800°C e razão de aquecimento 

de 10 °C min-1.  

 

2.7 Linhagens e Cultura Celular 

 As linhagens celulares RAW 264.7, 3T3, HeLa, B16-F10, HT-29 e 786-0 foram 

mantidas em meio de cultura DMEM ou RPMI, de acordo com as necessidades de cada 

linhagem, suplementado com soro fetal bovino (SFB) (10% v/v) e antibióticos (100 U 

mL-1 de penicilina e 100 μg mL-1 de estreptomicina) e mantidas em atmosfera umidificada 

com 5% de CO2 a 37 °C.  
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2.8 Ensaio de redução do MTT  

 As capacidades das linhagens celulares RAW 264.7, 3T3, HeLa, HT-29, 786-0 e 

B16-F10 de reduzirem o MTT foi avaliada segundo Mosmann et al. (1983) e teve a 

finalidade de analisar o efeito do CEM sobre a viabilidade celular. Para tanto, as células 

foram cultivadas em placas de 96 poços a uma densidade de 5 x 103 célula/poço, exceto 

a linhagem RAW 264.7 a qual foi cultivada na densidade de 1x104. Após o tratamento 

com o CEM, nas diferentes concentrações testadas (100-1000 µg mL-1), por um período 

de 24 horas, o meio de cultura foi retirado e foi adicionado 100µL de MTT (1 mg mL-1 

dissolvido em DMEM). Posteriormente, as células foram incubadas por 4 horas em estufa 

contendo 5% de CO2 a 37° C. Em seguida, os poços foram aspirados e os cristais de 

formazan solubilizados em 100 µL/poço de etanol P.A. A absorbância foi determinada 

em espectrofotômetro de microplacas Epoch da Biotek Instruments Inc. (Winooski, VT, 

USA) a 570 nm. O percentual de viabilidade celular foi determinado em relação ao 

controle negativo por meio da Eq. (2): 

 

Viabilidade celular (%) = (Ateste/Acontrole) x 100                                                                                 (2)  

Onde: Ateste corresponde a absorbância do grupo experimental e Acontrole a absorbância do 

controle negativo. 

 

2.9 Ensaio clonogênico 

 

 Células da linhagem B16-F10 (100 células/poço) foram cultivadas em placas de 6 

poços overnight. No dia seguinte, o meio de cultura foi substituído por um meio de cultura 

novo e/ou contendo o CEM nas concentrações de 100-400 µg mL-1. As células foram 

incubadas em estufa de CO2 a 5%, 37º C, por oito dias. O meio de cultura contendo o 

CEM e do grupo controle foi trocado a cada três dias. Após o período de tratamento, o 

meio de cultura foi removido, os poços lavados com PBS, as colônias formadas fixadas 

com metanol e coradas com cristal violeta 0,2%, por 30 min. Em seguida, os poços foram 

fotografados e as imagens analisadas no programa Image J (Schneider et al. 2012). Os 

resultados foram quantificados como a área total de crescimento das colônias e expressos 

em relação ao crescimento total do controle negativo (100%). 
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2.10 Dosagem de NO 

 

 A atividade imunomodulatória do CEM da Chlamydomonas sp. foi determinada 

por meio da quantificação dos níveis de nitrito liberado no sobrenadante de culturas 

celulares de macrófagos RAW 264.7, conforme descrito por Green et al. (1982). 

Inicialmente, as células foram cultivadas (3x105/poço) em placas de 24 poços por 24h. 

Em seguida, as células foram estimuladas com lipopolissacarídeo bacteriano (LPS, 2 µg 

mL-1) e exposta as diferentes concentrações do CEM (100-1000 µg mL-1), por 24 h. Após 

o tempo de tratamento, 100 µL do sobrenadante foi coletado e misturado com 100 µL de 

Reagente de Greiss e incubados por 10 minutos, a temperatura ambiente e protegido da 

luz. A absorbância foi determinada em espectrofotômetro de microplacas Epoch da 

Biotek Instruments Inc. (Winooski, VT, USA) a 540 nm. Nitrito de sódio foi usado como 

padrão e os resultados foram expressos em percentual de produção de nitrito em relação 

as células estimuladas apenas com o LPS (controle positivo), conforme a Eq. (3):  

 

Produção de NO (%) = (Ateste/ALPS) x 100                                                                             (3)  

Onde: Ateste corresponde a absorbância do grupo experimental e ALPS a absorbância do 

LPS (controle positivo).  

 

2.11 Análise Estatística 

 A análise estatística foi realizada com o Prism 5 (GraphPad Prism version 5.00, 

CA, USA). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. As diferenças 

estatísticas entre os grupos foram avaliadas por meio da análise de variância e pelo teste 

Student Newman-Keuls. Valores de p<0.01 foram considerados estatisticamente 

significativos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise elementar e HHV da biomassa  

 

 A composição elementar da microalga Chlamydomonas sp. exibe uma biomassa 

composta por C (43.17%), O (42.0%), H (7.60%), N (6.43%) e S (0.54%). No entanto, 

condições utilizadas no cultivo da biomassa possuem papel fundamental na oscilação dos 

números supracitados (Chen et al., 2014; Kebelman et al. 2013).  O HHV é um importante 

parâmetro no planejamento e posterior uso da biomassa para obtenção de energia, o que 

favorece a concepção biorrefinária baseada na aplicação mais abrangente da microalga 

(Friedl et al., 2005; Zhu 2015). O valor de HHV estimado ou entalpia de combustão 

completa da biomassa algal foi de 17.98 MJ kg-1, sendo próximo ao HHV de outras cepas 

do gênero Chlamydomonas, que geralmente variam entre 17-20 MJ kg-1 (Chen et al. 

2014). Além disso, apresenta valor semelhante aos encontrados para biomassas 

lignocelulósicas, comumente empregadas na produção de energia térmica (Parikh et al. 

2005). 

 

3.2 Análise por FTIR do CEM 

 

O espectro de FTIR do CEM da microalga Chlamydomnas sp., apresentado na 

Fig. 1, revelou a presença de sinais de deformação axial de O-H em 3356 cm-1, além de 

estiramentos C-H de alcenos (sp2–s) em 3010 cm-1, indicando a presença de compostos 

insaturados no extrato. O alargamento exibido em 1641 cm-1, região associada a 

deformação C=O, pode estar vinculada a coalescência de sinais de diferentes compostos 

carbonilados (Silvertain, 2012). Os sinais em 1244 cm-1 e 1166 cm-1 estão comumente 

relacionados a diferentes estiramentos C-O, deste modo é possível sugerir a presença de 

compostos hidroxilados (álcoois e fenóis) e carbonilados (ésteres e ácidos orgânicos). 

Contudo, diante do perfil heterogêneo do extrato, não é possível uma análise mais 

conclusiva dos sinais encontrados no espectro. 
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Fig. 1 – Espectro de FTIR do CEM da microalga Chlamydomonas sp. 

 

3.3 Análise por CG/EM do CEM 

 

 As substâncias que integram a composição do CEM da microalga 

Chlamydomonas sp. foram determinadas por CG/EM e seu detalhamento é mostrado na 

tabela 1. O extrato apresenta um total de 22 fitoconstituintes, no entanto apenas 11 exibem 

contribuição superior a 1% e são responsáveis por mais de 87% da composição do CEM. 

Os componentes majoritários incluem o ácido benzoico 2,5-bis (trimetilsiloxi)-

trimetilsilil éster (25.65%), campesterol (24.45%), fitol (10.21%) e o ácido hexanodióico, 

éster bis (2-etilhexil) (8.91%). Fitoesteróis, como o campesterol, e o fitol, um diterpeno 

alcoólico acíclico, têm sido relatados em alguns trabalhos por exibirem diferentes 

atividades farmacológicas (Kim et al. 2017; Scapinello et al. 2018). Além disso, extratos 

provenientes de cepas do gênero Chlamydomonas já tiveram a presença de fitol (Furuhash 

et al. 2016) e fitoesteróis reportados (Puzanskiy et al. 2014). Contudo, apesar da 

substância 2.5-bis(trimethylsiloxy)-trimethylsilyl ester exibir elevada participação na 

composição do CEM a literatura não reporta resultados notáveis quanto a suas aplicações 

biológicas. 
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Tabela 1 - Principais substâncias detectadas pelo CG/EM presentes no CEM da microalga 

Chlamydomonas sp. 

Substances 

 

Retention Time (min) Peak Area (%) 

n-Heptadecane 37.67 7.32 

Ethylene bromohydrin 45.87 2.48 

Beta-(Hydroperoxy)-deoxyartemisitene 46.66 1.86 

1-Octadecanamine 47.13 1.99 

2-Aminoacetamide 48.18 2.08 

dl-Phenylephrine 50.91 1.59 

Phytol 51.07 10.21 

Campesterol 53.50 24.45 

Propionic acid amide 53.67 1.27 

Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester 54.08 8.91 

Benzoic acid, 2,5-bis(trimethylsiloxy)-, trimethylsilyl ester 54.65 25.65 

Other*  Several 12.19 
* 

Substâncias com participação inferior a 1% na composição do CEM. 

 

3.4 Caracterização por TG/DTG do CEM 

  

 As curvas TG/DTG mostram 7 eventos térmicos (ET) principais para o CEM da 

microalga Chlamydomonas sp. (Fig 3). O número expressivo de ET exibe um perfil 

heterogêneo para o extrato, deste modo os eventos foram agrupados em faixas de 

temperatura a fim de melhor sistematizar a descrição dos ET. No intervalo de 30.0-203.21 

°C são observados 4 eventos térmicos principais totalizando uma perda de massa em torno 

de 19.29%. Nessa faixa de temperatura, os eventos podem estar associados a volatilização 

de moléculas de água e frações de solvente residual (ET1, com perda máxima de massa 

em 122.35 °C). Enquanto os demais ET (ET2, ET3 e ET4 com perda de massa máxima 

151.25, 173.35 e 194 °C respectivamente) podem estar especialmente relacionados a 

decomposição de metabólitos mais voláteis do CEM, incluindo produtos provenientes da 

degradação termo-oxidativa do campesterol (Rudzinska et al. 2009).  

 O ET5 representa a perda mássica mais notável (203.21-318.28 °C, com máximo 

em 251.34 °C) correspondendo a 24.98%. Vale ressaltar, que microalgas apresentam em 

sua composição quantidades consideráveis de pigmentos fotossintéticos como as 

clorofilas a e b (Li et al. 2016). Conforme Joaquim et al. (2018), no comportamento 

térmico da clorofila obtida a partir de diferentes espécies de plantas, foi encontrado o fitol 

como um dos fragmentos decorrentes da sua degradação, sendo o ET caracterizado por 

uma faixa de temperatura entre 250-400 °C. Portanto, é possível considerar que 

parcialmente o ET5 pode estar associado a volatilização de moléculas de fitol. Os eventos 
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térmicos (ET6 e ET7, com máximos em 347.25°C e 443.07°C respectivamente) que 

ocorrem no intervalo de 318.28-538.79 °C expressam uma perda de massa de 20.06%. 

Segundo Rudzinska et al. (2009), a formação de oligômeros a partir de processos 

condensação/polimerização, envolvendo produtos de degradação de fitoesteróis é 

intensificada quanto maior a temperatura de exposição.  Deste modo, é sugestivo atrelar 

os ET supracitados a vaporização de moléculas com elevada massa molecular.   

 

Fig. 2 – Curvas TG/DTG do CEM da microalga Chlamydomonas sp. 

 

3.5 Atividade antiproliferativa do CEM  

 

 O efeito sobre a viabilidade celular do CEM da microalga Chlamydomonas sp. foi 

avaliado utilizando o ensaio MTT. As linhagens tumorais 786-0, HT-29, HeLa e B16-

F10, e a linhagem celular normal 3T3 foram expostas as diferentes concentrações do 

CEM (100-1000 µg mL-1) por 24 h. Para as linhagens 786-0, HT-29 e HeLa não foram 

observadas alterações significativas na capacidade de redução do MTT, enquanto que 

para a linhagem B16-F10 uma diminuição estatisticamente significativa foi observada 

para todas as concentrações testadas (Fig. 3). Esses resultados indicam que o CEM 

apresenta um potente efeito sobre a viabilidade celular da linhagem de melanoma murino.  

A busca por compostos anticancerígenos seletivos, com baixos efeitos tóxicos 

sobre células normais é uma importante estratégia no desenvolvimento de novos agentes 

antitumorais (Lezcano et al. 2018). Por isso, nesse estudo, o efeito do CEM também foi 
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avaliado quanto a capacidade de modificar a viabilidade celular da linhagem normal 3T3. 

Como pode ser observado na figura 1, nenhum efeito sobre a viabilidade celular foi 

observado para essa linhagem até a concentração de 400 µg mL-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Influência do CEM proveniente da microalga Chlamydomonas sp. sobre a 

viabilidade celular das linhagens 3T3, B16-F10, HeLa, 786-0, HT-29. NC – Controle 

negativo. Os dados apresentados correspondem as médias ± desvio padrão. * representa 

amostras com diferenças estatisticamente significativas (p<0.01) com relação ao controle 

negativo. Letras - representam diferenças estatisticamente significativas entre as 

diferentes concentrações testadas. 

 

Além de reduzir a viabilidade celular, compostos com potencial anticancerígenos 

também podem interferir na sobrevivência celular (Purushotham et al. 2016). Por isso, 

após verificar que o tratamento com o CEM reduziu significativamente a viabilidade 

celular da linhagem B16-F10, foi avaliada sua capacidade de interferir na sobrevivência 

celular, utilizando o ensaio de longa duração de formação clonogênica. Para essa análise, 

as concentrações de 100-400 µg mL-1 foram testadas, visto que não foram tóxicas para a 

linhagem normal (3T3), mas apresentaram toxicidade significativa para linhagem 

tumoral. Como pode ser observado na figura 4a o tratamento com o CEM nas 

concentrações de 200 e 400 µg mL-1 reduziu significativamente o tamanho e o número de 

colônias formadas. Ao se avaliar a área total de crescimento das colônias, o tratamento 

com essas concentrações promoveu uma forte redução nesse parâmetro, ocasionando uma 

inibição próxima dos 100% da formação clonogênica, na concentração de 400 µg mL-1.  
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Fig. 4: Efeito do CEM sobre a formação de colônias com a linhagem B16-F10. (a) 

Imagens representativas da formação das colônias nas diferentes concentrações testadas. 

(b) influência do tratamento do CEM na área total de crescimento das colônias. NC -

controle negativo. Os dados apresentados correspondem as médias ± desvio padrão. * 

representa amostras que apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0.01) 

com relação ao controle negativo. a representa diferenças estatisticamente significativas 

entre as diferentes concentrações testadas. 

 

O efeito tóxico do CEM, sobre a linhagem B16-F10, pode ser explicado pela 

presença de compostos inibitórios do crescimento de células tumorais. Conforme análise 

por CG/EM o CEM apresentou quantidades notáveis de campesterol e fitol. O extrato de 

Porphyra dentata, contendo campesterol apresentou atividade inibitória sobre o 

crescimento de células de câncer de mama 4T1, em ensaios in vitro e in vivo (Kazłowska 

et al. 2013). Enquanto que o fitol purificado de Gracilaria edulis apresentou atividade 

citotóxica sobre células de carcinoma de cólon humano (Sheeja et al. 2016). 
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O efeito seletivo de alguns compostos com potencial antitumoral provenientes de 

fontes naturais, sobre um tipo celular específico, pode ser explicado pelo seu modo de 

interação com a célula. Assim, a seletividade do CEM frente a linhagem B16-F10 pode 

ser consequência da ação de seus fitoconstituintes que atuam especificamente sobre 

determinado receptor ou molécula especial presente nessa linhagem celular, os quais 

disparam algum mecanismo que pode levar a morte da célula (Namvar et al. 2014). Esses 

resultados mostram que o CEM apresenta um potencial antiproliferativo frente a 

linhagem B16-F10, uma vez que reduziu a viabilidade celular e a capacidade de formação 

clonogênica.   

3.6 Produção de NO 

 

 O óxido nítrico (NO) é um radical livre gasoso produzido por diferentes tipos 

celulares e que atua em inúmeras funções fisiológicas como na regulação da angiogênese, 

síntese de colágeno e reepitelização na cicatrização de feridas (Oryan et al. 2016). Em 

macrófagos ativados, o NO desempenha importantes funções imunológicas atuando como 

um potente agente citotóxico sobre microrganismos patogênicos e células tumorais 

(Bogdan 2015). Contudo, a produção excessiva de mediadores inflamatórios como o NO, 

tem sido associada ao desenvolvimento de algumas doenças como aterosclerose, doenças 

neurológicas e câncer (Pan et al. 2010). Deste modo, a atividade imunomodulatória de 

diferentes extratos e fitoconstituintes isolados de procedência microalgal tem sido 

avaliada, por meio da quantificação dos níveis de NO produzidos por macrófagos (Azab 

et al. 2018; Neumann et al. 2018).  

 Inicialmente, foi investigado se o tratamento com o CEM teria algum efeito sobre 

a viabilidade de macrófagos RAW 264.7. A avaliação da viabilidade celular funciona 

como indicador prévio para realização de experimentos sobre a ativação de macrófagos e 

consequentemente a caracterização do potencial imunomodulatório de novos compostos 

com aplicações biomédicas  (Oh et al. 2018). Como pode ser observado na Fig. 5a, em 

todas as concentrações testadas, o CEM não promoveu alterações significativas (p<0.01) 

na viabilidade celular quando comparada ao controle negativo (NC), indicando que todas 

as concentrações testadas são seguras para avaliação da produção de NO. 

Para análise do potencial imunomodulatório, macrófagos RAW 264.7 estimulados 

por LPS foram expostas as diferentes concentrações do CEM da microalga 
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Chlamydomonas sp., e os níveis de NO quantificados no sobrenadantes das culturas 

celulares. O tratamento com o CEM nas concentrações de 100-1000 µg mL-1 promoveu 

uma redução dose dependente na produção de NO (p<0.01), quando comparadas as 

células estimuladas com LPS (Fig. 5b), sendo o efeito inibitório máximo acima de 75%. 

Portanto, os resultados observados podem ser justificados pela presença de compostos 

com potenciais anti-inflamatórios presentes no extrato metanólico proveniente da 

microalga Chlamydomonas sp. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Efeito imunomodulatório do CEM em macrófagos RAW 264.7. (a) Influência do 

CEM sobre a viabilidade celular. (b) Efeito do CEM sobre a produção de NO em 

macrófagos RAW 264.7 estimulados por Lipopolissacarídeo bacteriano (2 µg mL-1). NC 

– controle negativo. Os dados apresentados correspondem as médias ± desvio padrão. * 

representa amostras que apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0.01) 

com relação ao controle positivo (LPS). Letras - representam diferenças estatisticamente 

significativas entre as diferentes concentrações testadas. 

 

 O fitol, como já mencionado tem sido reportado por suas inúmeras atividades 

farmacológicas, especialmente o seu potencial anti-inflamatório (Cheng et al. 2016; Pinto 

et al. 2015). Em um estudo in vivo, o fitol atenuou a resposta inflamatória induzida por 

carragenana em ratos, inibindo a migração de neutrófilos, o estresse oxidativo e os níveis 

das citocinas proinflamatórias IL‐1β e TNF‐α (Silva et al. 2014). O campesterol é um 

fitoesterol conhecido por exibir propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias 

(Kargutkar; Brijesh, 2018; Kmiecik et al. 2015). Joeng et al. (2011), verificaram que 

frações do extrato alcoólico da planta Orostachys japonicus contendo campesterol 

inibiram de forma significativa a formação de NO em células RAW 264.7 estimuladas 

por LPS.  Assim, é possível sugerir que tais compostos possam ser responsáveis, pelo 

menos em parte, pela atividade anti-inflamatória do CEM. Contudo, estudos adicionais 
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são necessários para identificar e isolar compostos únicos responsáveis pelo efeito anti-

inflamatório observado. 

 

CONCLUSÕES 

  

 A biomassa residual proveniente da microalga Chlamydomonas sp. exibiu valores 

de HHV compatíveis com os de material lignocelulósicos, comumente empregados para 

produção de energia térmica, portanto na ausência de metabólitos de alto valor agregado 

esse material poderia ser destinado a combustão direta e produção de energia. o CEM 

apresentou um perfil fitoquímico amplamente heterogêneo sendo composto por 22 

substâncias. Entre as substâncias majoritárias, se destacaram o fitol e o campesterol, já 

conhecidos por suas diferentes atividades farmacológicas. Além disso, CEM exibiu uma 

potente ação antiproliferativa frente a linhagem B16-F10, uma vez que reduziu a 

viabilidade celular e a capacidade de formação clonogênica, bem como apresentou um 

marcante potencial anti-inflamatório, visto ter reduzido significativamente a produção de 

NO por macrófagos murinos. Diante desses resultados, pode-se considerar que mesmo 

após a remoção de constituintes relevantes para indústria de biocombustíveis, a biomassa 

residual da microalga Chlamydomonas sp. apresentou substâncias bioativas com 

potenciais aplicações biomédicas e biotecnológicas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A composição química variada das microalgas permite o emprego diversificado 

de seus metabólitos em diferentes setores, principalmente na biotecnologia. A 

inevitabilidade em diversificar a matriz energética mundial, visando reduzir 

substancialmente a dependência do petróleo tem potencializado a busca por fontes mais 

sustentáveis de energia. Neste contexto, as microalgas surgem como uma alternativa 

menos impactante ao meio ambiente disponibilizando metabólitos de alto teor energético 

(TAG). Além disso, seus resíduos incluem uma biomassa de elevada capacidade 

calorífica e extratos polares (fitoesteróis e pigmentos) com potenciais propriedades 

farmacológicas.   

 As condições de cultivo implementadas as microalgas influenciam diretamente 

nos metabólitos sintetizados por esses microrganismos. O estudo apresentado pelo artigo 

I, possibilitou verificar que a espécie Chlamydomonas sp. quando susceptível a restrição 

de nutrientes exibiu aumento substancial no acúmulo de material lipídico (em 

comparação ao grupo controle), além de elevar as concentrações dos ácidos graxos C16:0 

e C18:3 (exibe propriedades farmacológicas). Vale ressaltar, que a biomassa residual 

forneceu teor significativo de proteína bruta (56%) e expressivos valores de HHV 

(superior 18 MJ kg-1) resultados que mostram o potencial energético (combustão direta) 

e alimentar  (perspectiva de ração animal) da biomassa microalgal mesmo após a extração 

de seus lipidios.    

 Na concepção de reaproveitamento mais completo da microalga Chlamydomonas 

sp. (biorrefinaria) o extrato metanólico bruto (CEM) da biomassa residual foi investigado 

(artigo II). A caracterização do extrato por CG-EM  mostrou a presença de dois 

fitoconstituintes (fitol e campesterol) com diferentes propriedades farmacológicas já 

descritas na literatura. Além disso, o CEM apresentou notável ação antiproliferativa 

frente a linhagem de melanoma (B16-F10), uma vez que reduziu a viabilidade celular e a 

capacidade de formação clonogênica. Ademais, o extrato exibiu significativo potencial 

anti-inflamatório, pois reduziu significativamente a produção de NO (mais de 75%) por 

macrófagos murinos.  

 Diante desses resultados, pode-se considerar que mesmo após a remoção de 

constituintes relevantes para indústria de biocombustíveis (TAG e AG), a biomassa 

residual da microalga Chlamydomonas sp. ainda exibe substâncias bioativas com 
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potenciais aplicações biomédicas e biotecnológicas. Contudo, o estudo mais apurado das 

propriedades biológicas supracitadas é indispensável para confirmação de tais 

observações.  

 


