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Introdução 

Microalgas são consideradas uma das mais 

promissoras fontes alternativas para a produção de 

biodiesel¹, e seu desenvolvimento é função das 

concentrações de nutrientes, temperatura, 

luminosidade, pH, etc. Um dos parâmetros utilizados 

para monitorar o desenvolvimento de microalgas é o 

teor de lipídios. O método mais utilizado na 

determinação do teor de lipídios é a extração com 

solvente orgânico por extrator Soxhlet², porém esta 

técnica apresenta baixa taxa analítica e necessita de 

grande massa de amostra, dificultando sua 

aplicação em condição laboratorial, onde as 

microalgas são cultivadas em pequenos volumes. O 

objetivo do trabalho foi desenvolver um método de 

micro determinação de lipídios de microalgas para 

monitorar cultivo em escala laboratorial. 

Resultados e Discussão 

O método consiste em pesar uma quantidade da 

massa seca de microalgas (50 mg); adicionar uma 

determinada quantidade de solvente 

(Clorofórmio/Metanol 1:2); após certo tempo de 

extração pipetar metade do volume adicionado de 

solvente em um béquer de 10 mL; adicionar uma fita 

de papel TNT previamente pesado nesse béquer; 

lavar novamente o béquer com 1 mL do solvente; 

evaporar o solvente; secar em estufa a 45 ºC e 

pesar. Foi realizada a otimização da relação 

massa/solvente e do tempo de extração. 
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Figura 1. Percentagens de lipídios obtidas no teste 
de otimização da relação massa/solvente (* 
representa os testes onde houve adição de areia no 
processo de maceração). 
 

Foram avaliados diferentes volumes (2,0; 4,0 e 

10,0 mL – Figura 1) do solvente para extrair lipídios 

de aproximadamente 50 mg de massa seca de 

microalgas. Foram realizadas repetições de cada 

experimento com e sem areia no processo de 

maceração. Posteriormente, para avaliar o tempo de 

extração, o volume de solvente foi fixado em 4 mL, 

já otimizado. 

 
Tabela 1. Concentrações de lipídios obtidas com 
diferentes tempos de extração. 

Tempo de extração Concentração de lipídios 

(%) 

1 hora 19,6 ± 2,3 

4 horas 21,4 ± 5,6 

16 horas 27,2 ± 2,2 

24 horas 26,1 ± 1,5 

 
Para os intervalos maiores, 16 e 24 horas, os 

resultados são semelhantes, e os desvios são 

menores quando comparados aos experimentos 

com menor tempo de extração, o que indica que a 

concentração se aproxima do equilíbrio. A areia 

pode ser empregada para facilitar o processo de 

maceração sem prejuízo à análise. Notou-se 

eficiência semelhante para os diferentes volumes de 

solvente utilizados. Assim, optou-se pelo volume de 

4 mL, intermediário, no qual não há consumo 

exagerado de solvente orgânico e também não há 

propagação excessiva de erros devido ao uso de 

volumes pequenos na realização das medidas. 

Conclusões 

O método em desenvolvimento mostra-se 

promissor; aplicável ao monitoramento de 

microalgas em escala laboratorial, apresentando 

vantagens como baixo consumo de solvente 

orgânico (4 mL/amostra); baixo consumo de 

amostra (50 mg/amostra); alta taxa analítica (mais 

de 50 amostras/dia) e baixo custo. 
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