


Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Divisão de Informação e Documentação  

  Lopes, Luiza Paula da Conceição. 
        Processo produtivo de microalgas para produção de Biocombustíveis, um modelo para o Brasil / Luiza 

Paula da Conceição Lopes.  
  São José dos Campos, 2014. 
  Número de folhas no formato A4, 89f. 

Dissertação de Mestrado Profissional – Curso de Mestrado Profissional em Produção – Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, 2014. Orientador: Prof. Dr. Arnoldo Souza Cabral. 

1. Biocombustíveis. 2. Microalgas. 3. Modelo de produção. I. Instituto Tecnológico de     Aeronáutica. II.
Processo produtivo de microalgas para produção de Biocombustíveis, um modelo para o Brasil. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

LOPES, LUIZA PAULA DA CONCEIÇÃO. Processo produtivo de microalgas para 
produção de biocombustíveis, um modelo para o Brasil 2014. 89 folhas. Dissertação de 
Mestrado Profissional em Produção – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos 
Campos. 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Luiza Paula da Conceição Lopes  
TÍTULO DO TRABALHO: Processo produtivo de microalgas para produção de biocombustíveis, 
um modelo para o Brasil. 
TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2014  

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta 
dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e 
científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação 
pode ser reproduzida sem a sua autorização (do autor). 

Luiza Paula da Conceição Lopes  
Rua Boqueirão n°378, Monte Carlo, Campo Grande, MS, CEP: 79022-063. 

ii 



 iii 

PROCESSO PRODUTIVO DE MICROALGAS PARA PRODUÇÃO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS, UM MODELO PARA O BRASIL 

Luiza Paula da Conceição Lopes 

Composição da Banca Examinadora: 

Prof. Dr. Arnoldo Souza Cabral Presidente / Orientador ITA 

Prof. Dr. Amanda Cecília Simões da Silva   Membro Externo ITA 

Prof. Dr. Rodrigo Arnoldo Scarpel  Membro Interno IAE 

ITA  



                    iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ante as provas difíceis, 

Jamais te desesperes. 

Não há mal que te alcance 

Se confias em Deus 
 

Emmauel 

 

Ofereço e Dedico 

 
 



V 
 
 

 
Agradecimentos 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu força coragem e sabedoria para o 

desenvolvimento deste trabalho. Ao SENAI DR/MS e SENAI DN, pela oportunidade que 

deram aos seus colaboradores para que realizassem este mestrado.  

A meu orientador, Professor Cabral, que aceitou ser meu orientador nesta jornada.  

Aos meus amigos da primeira turma do mestrado profissionalizante SENAI/ITA, pelo 

apoio durante o caminhar do curso, em especial aos amigos Hélio Merá, Mauro Arantes e 

Stella Fernandes.  

À minha família pelo apoio durante toda a vida. E a meu esposo Fernando, pelo apoio 

incondicional durante a realização desse trabalho. A minha filha Maria Fernanda que chegará 

e trará mais alegria em minha vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
vi 

 
 
Resumo  
 

 
 

Os altos preços dos combustíveis fósseis, aliado a sua escassez prevista para as próximas 

décadas, além da crescente demanda, tem levado o mundo a refletir e procurar por fontes 

alternativas de combustíveis. Desta forma surgem os biocombustíveis como possível 

substituição aos combustíveis fósseis. Os biocombustíveis são classificados de acordo com a 

sua origem. Os chamados combustíveis de primeira geração são oriundos de partes de vegetal, 

os de segunda geração são oriundos do vegetal como um todo, os de terceira geração são 

extraídos a partir das microalgas. Este último vem surgindo como um combustível promissor 

em função das microalgas, não depender de terras aráveis para sua criação e, portanto, não 

concorrem com os alimentos. Sabe-se, porém que as pesquisas destinadas a combustíveis de 

microalgas se encontram em diferentes fases de pesquisa dependendo do país em questão. Este 

trabalho teve por objetivo fornecer um panorama geral para o conhecimento sobre o processo 

produtivo de microalga visando à produção de biocombustíveis, descrever o modelo de 

projeto da União Europeia denominado ALL-GAS que se encontra em desenvolvimento, e 

analisar a possibilidade do mesmo ser replicada no Brasil. Após apresentação e análise do 

estudo de caso nota-se que assim como o projeto ALL-GAS, o  Brasil possui projetos com 

elevados custos financeiros, e um grande número de parceiros disponíveis para a reaplicação 

do projeto apresentado no estudo de caso, no entanto será preciso realizar algumas adaptações 

como unir a empresa privada a instituições públicas para realização desses projetos. Além 

disso, seriam necessários investimentos financeiros de grande vulto por parte do Governo 

Federal destinados especificamente para a produção de combustíveis de terceira geração.  

Palavras Chaves: Biocombustíveis, Microalgas, Modelo de produção, Estudo de caso.
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Abstract 

 
 
 
 

The high prices of fossil fuels, combined with their scarcity predicted for the next decades, 

with growing demand, has led the world to reflect and look for alternative sources of fuel. 

Arise as biofuels can replace fossil fuels. Biofuels are classified according to their origin. The 

first generation of fuel are derived from plant parts, are derived from the second generation 

plant as a whole, third generation are extracted from the microalgae. These fuels as a 

promising fuel do not depend on land for their creation and therefore do not compete with 

food. It is known however that research designed to microalgae fuels are at different stages of 

research depending on the country in question. This study aimed to provide an overview to 

the knowledge about the manufacturing process of microalgae aimed at producing biofuels, 

describe the model of the European Union project called ALL-GAS which is under 

development, and examine the possibility of the same being replicated in Brazil. After the 

presentation and analysis of the case study it is noted that as the ALL-GAS project, Brazil has 

projects with high financial costs, and a large number of partners available to the reapplication 

of the project presented in the case study, however will need to make some adaptations to join 

private company to public institutions for the realization of these projects. In addition, 

financial sizeable investments by the Federal Government specifically intended for the 

production of third-generation fuels would be needed. 

 
 

Key words: Biofuels, Microalgae, Production Model, Case Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do problema 

 

O aumento da população é uma das razões que tem levado a uma crescente demanda 

de energia no mundo. O consumo de petróleo é 10
5
 vezes mais rápido do que a natureza pode 

criar (NETRAVALI e CHABBA, 2003). O petróleo, existente em depósitos sob o solo e o 

fundo do mar, torna-se cada vez mais raro, difícil de extrair e com custo elevado. Esses 

fatores farão com que os biocombustíveis se tornem mais competitivos no mercado global de 

energia. 

Diante disso, existe uma tendência mundial para a busca de combustíveis mais limpos, 

e novas fontes de energia que possuam baixa emissão de carbono como a energia solar, 

térmica, fotovoltaica, hidrelétrica, geotérmica, eólica e biocombustíveis. 

Os biocombustíveis são combustíveis com origem em biomassa renovável, e podem 

substituir totalmente ou parcialmente os combustíveis derivados do petróleo, além disso, não 

contribuem para o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Os gases gerados na sua 

queima são reabsorvidos no crescimento da safra seguinte, trazendo um equilíbrio entre a 

emissão e a absorção de poluentes. Nesse sentido, a busca por combustíveis alternativos de 

fontes renováveis vem se tornando cada vez mais atrativo em escala mundial. 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o 

Brasil ocupa hoje uma posição privilegiada em relação ao resto do mundo. Atualmente, cerca 

de 45% da energia consumida, e 18% da energia utilizada nos combustíveis, são de fontes 

renováveis. No resto do mundo, apenas 14% dessa energia são de fontes renováveis. Nesse 

sentido, o Brasil é um dos pioneiros no mercado mundial no uso de biocombustíveis (ANP, 

2011).  
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No Brasil, um bom exemplo do uso de biocombustíveis é o uso do etanol feito a partir 

da cana-de-açúcar, que hoje representa o principal biocombustível em substituição à gasolina. 

Há também o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais 

sendo adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis.  

Para a produção desses biocombustíveis, o Brasil utiliza principalmente a cana-de-

açúcar para o etanol, e soja para o biodiesel. No entanto, outras fontes de biomassa já estão 

sendo pesquisadas para dar suporte ao desenvolvimento de novas fontes renováveis. Dentre 

essas, se destacam o algodão, mamona, palma-de-óleo (dendê), girassol amendoim. 

Recentemente, outro tipo de biomassa surge como uma nova fonte energética nos países 

desenvolvidos: as microalgas.   

O cultivo de microalgas para fins energéticos ainda está na fase de pesquisa e 

desenvolvimento, e não está estabelecida a produção comercial de algas para biocombustíveis. 

No entanto, elas surgem como uma grande potência para a produção de biocombustíveis, pois 

uns de seus principais componentes da fração lipídica são os triglicerídeos e ácidos graxos 

livres. A composição e a quantidade de lipídeos dependem da espécie de microalgas, e das 

condições de crescimento a que as mesmas são submetidas.   

As vantagens para a produção de biocombustíveis, que utilizam como fonte as 

microalgas, são amplas quando comparadas a outros cultivos, como por exemplo, a cana-de-

açúcar e a soja, pois as microalgas apresentam: 

- Alta produtividade, pois as algas depende apenas de luz, nutrientes e gás carbônico 

para fazer a fotossíntese, e consequentemente suas funções biológicas como reprodução e 

crescimento; 

- Consomem CO2; 
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- Não apresentam nenhuma demanda adicional de água doce; 

- As zonas áridas costeiras com águas subterrâneas salobras podem ser usadas para seu 

crescimento; 

- Possuem um efeito positivo sobre a saúde humana e dos animais. 

 

1.2 Pergunta da pesquisa 

 

Embora a utilização de microalgas para a produção de biocombustíveis surja como 

uma alternativa promissora para o problema de energia do mundo, o Brasil não possui fontes 

de financiamentos específicos para esta finalidade, além de não ter desenvolvido até o 

momento tecnologia suficiente para conduzir estes estudos, e chegar ao seu objetivo final que 

é produzir com baixos custos biocombustíveis para o mercado.  

Desta forma, a questão que esta dissertação procura responder é: o que é necessário 

para ter um processo produtivo de microalgas funcional e que torne possível sua produção em 

grande escala para serem utilizadas na produção de biocombustíveis?  

Essa pergunta foi respondida utilizando indicadores definidos pelo autor da pesquisa, 

que servirão de comparativo entre o modelo estudado e o Brasil: disponibilidade e quantidade 

de recursos para ser gastos em projetos dentro da área de microalgas, diferentes fontes de 

recursos disponíveis para projetos de grande porte, número de parceiros envolvidos, e número 

de parceiros internacionais envolvidos. A expertise desses parceiros também foi analisada.  
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1.3 Motivação para o trabalho 

 

O Plano Brasil Maior foi proposto pelo Governo Federal em 2010 e possuía como 

desafio: sustentar o crescimento econômico e sair da crise internacional em melhor posição do 

que entrou, ampliando a inserção do país na economia mundial. Para tanto, o plano possui 

como foco principal promover a inovação nas indústrias brasileiras, bem como o adensamento 

produtivo do parque industrial brasileiro. Deste modo, o objetivo do plano é garantir a 

sustentabilidade através da melhoria da produtividade do trabalho 

(http://www.brasilmaior.mdic.gov.br).  

Nesse sentido, para conduzir essa missão junto às empresas brasileiras, o Governo 

Federal realizou uma parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), e a mesma 

elegeu o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) como órgão executor. O 

SENAI foi fundado em 1949, com o intuito de oferecer ensino profissionalizante aos 

trabalhadores da indústria brasileira, e desde estão cresce com a indústria.   

Atualmente é reconhecido como modelo de educação profissional, e pela qualidade 

dos serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria brasileira. Está presente em 

todas as regiões brasileiras, possui cerca de 809 unidades operacionais móveis e fixas 

espalhadas pelo país. 

Além disso, no âmbito do Plano Brasil Maior o SENAI propôs a criação de 25 

Institutos SENAI de Inovação (ISI) distribuídos em todo o território brasileiro, conforme 

Figura 1. Cada um desses institutos é especializado em um dos gargalos da indústria, e visa 

desenvolver produtos e processos inovadores, fortalecendo e aumentando a competitividade 

da indústria brasileira. 
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Figura 1- Localização e área de atuação dos Institutos SENAI de Inovação no Brasil 

 

Neste contexto, o SENAI Mato Grosso do Sul abrigará o Instituto SENAI de 

Inovação, que atenderá a demanda da indústria na área de biomassa. Esse instituto terá quatro 

grandes áreas de negócios, dentre as quais se destaca “Energia e Sustentabilidade”, que visa à 

melhoria e aumento da eficiência no processo de transformação de biomassa em 

biocombustíveis. 

 Portanto, um estudo sobre o uso de microalgas como fonte de energia para novos 

biocombustíveis, surge como uma necessidade para o instituto, em função dos benefícios que 

este tipo de cultivo tem mostrado, principalmente relacionados às questões sociais e de meio 

ambiente.  
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Embora muito discutido como nova fonte de biocombustíveis, os relatos existentes no 

Brasil estão restritos a algumas instituições de pesquisa como universidades, ou algumas 

empresas do setor privado, as quais realizam seus estudos em escala experimental.  

 

1.4 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi fornecer um panorama geral para o conhecimento 

sobre o processo produtivo de microalga visando à produção de biocombustíveis, descrever o 

modelo de projeto da União Europeia denominado ALL-GAS que se encontra em 

desenvolvimento, e analisar a possibilidade do mesmo ser replicada no Brasil, levando em 

consideração os aspectos: valor e fonte de recursos disponíveis pra projetos e os parceiros 

envolvidos, conforme descrito no item 1.2 Pergunta da pesquisa.  

1.4.1 Delineamento das proposições e objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram formulados a partir do encadeamento 

das seguintes proposições: 

 Proposição (1): o conhecimento sobre o processo produtivo de microalgas pode ser 

usado para analisar o projeto ALL-GAS que será o estudo de caso.  

 Proposição (2): o projeto ALL-GAS constitui um modelo para o desenvolvimento da 

pesquisa através do processo produtivo de microalgas em grande escala, utilizando 

águas residuais.  

 Proposição (3): o projeto ALL-GAS possui o envolvimento de uma grande equipe de 

apoio com alto investimento para a sua realização.  
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Desta forma, para direcionar cada proposição formulada, com o intuito de responder a 

questão do presente trabalho através do objetivo geral, seguem os respectivos objetivos 

específicos: 

1. Fornecer um panorama sobre o processo produtivo de microalgas 

2. Descrever e diagnosticar os pontos fortes do projeto ALL-GAS que realiza o cultivo 

de microalgas utilizando águas de tratamento de esgoto. 

3. Analisar o projeto ALL-GAS e verificar se é passível de ser replicado no Brasil. 

 

1.5 Delimitações do trabalho 

 

De acordo com a proposta apresentada, o presente trabalho se restringirá a analisar o 

estudo de caso no âmbito do projeto ALL-GAS, procurando focar na condução do projeto por 

parte de seus proponentes, na atuação dos parceiros bem como na forma como a União 

Europeia se estrutura para financiar projetos de grande porte. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

A estruturação da dissertação encontra-se distribuída em cinco capítulos. O capítulo 

um, consiste de uma introdução geral que descreve a questão da pesquisa, sua motivação e 

objetivos, a metodologia utilizada, finalizando com a organização do trabalho.  

O capítulo dois apresenta o referencial teórico sobre o tema abordado. Nele estão 

incluídas as bases teóricas que fundamentam o desenvolvimento da pesquisa, versando sobre 

o processo produtivo e sobre a definição dos principais conceitos incluídos nesta dissertação. 
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O capítulo três apresenta o caso analisado – Projeto ALL-GAS. Este projeto esta 

sendo desenvolvido na União Europeia. 

No capítulo 4 será realizada uma análise crítica do caso apresentado no capítulo 3, 

bem como verificar a possibilidade do mesmo ser replicado no Brasil.  

Finalmente no capítulo 05 serão apresentadas as considerações finais com uma 

avaliação geral dos resultados apresentados. Nele estão expostas as principais conclusões, e 

descreve as limitações encontradas durante a realização e finalizando com as sugestões para 

trabalhos futuros.  

 

1.7 Metodologia de pesquisa 

 

1.7.1 Classificação da pesquisa científica 

 

Este trabalho, no que diz respeito a sua natureza trata-se de uma pesquisa aplicada, 

pois se caracteriza por seu interesse prático, onde os resultados são aplicados ou utilizados na 

solução de problemas que ocorrem na realidade. Trata-se de uma pesquisa exploratória, que 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo explícito. Envolve 

levantamento bibliográfico e análise de exemplos que estimulem a compreensão (TURRIONI 

e MELLO, 2012).  

É uma pesquisa com abordagem qualitativa, não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, é descritiva, as informações obtidas não necessariamente são quantificáveis, e os 

métodos obtidos são analisados indutivamente. Assim, trata-se de uma abordagem qualitativa 

com o método estudo de caso.  

1.7.2 Estudo de caso 
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O estudo de caso é um estudo de natureza empírica que investiga um determinado 

fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não são claramente definidas 

(MIGUEL, 2007).  

Os estudos de caso mais comuns são os que têm o foco em uma unidade (caso) ou em 

várias unidades (casos) (VENTURA, 2007). O estudo de caso envolve o estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento.  

Seu objetivo é aprofundar o conhecimento acerca de um problema não suficientemente 

definido visando estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões ou desenvolver a 

teoria (MATTAR, 1986). 

O estudo de caso detalhado pode ser conduzido através da definição de uma estrutura 

conceitual-teórica (Figura 2), onde se deve primeiramente definir um referencial conceitual 

para o trabalho, de forma a resultar em um mapeamento da literatura sobre o assunto 

(apresentado no item 1.1). A seguir deve-se então delinear as proposições, podendo ser uma 

ou mais (representada no item 1.4.1). As preposições correspondem ao que realmente será 

verificado no trabalho. A seguir devem-se delimitar as fronteiras do que será investigado 

(item 1.5). 
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Figura 2- Etapas da condução de um sistema de caso. Fonte Miguel (2007). 

 

O próximo passo para o estudo de caso consiste no planejamento do caso. O 

planejamento do caso consiste em escolha de metodologia apropriada para a condução do 

mesmo, o que está inserida no item 1.5.2. Esta etapa visa escolher a unidade de análise, ou 

seja, o caso. A partir da seleção do caso, devem-se determinar os métodos e técnicas tanto 

para a coleta quanto para a análise dos dados. Neste sentido devem ser empregadas múltiplas 

fontes de evidências. Usualmente considera-se entrevista, análise documental e observações 

diretas. 

As técnicas de coleta utilizadas nesse trabalho foram pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental, que utilizou especificadamente relatórios de pesquisas.  

Segundo Miguel (2007), uma vez escolhidas as técnicas para a coleta de dados, um 

protocolo deve ser desenvolvido. O protocolo não é um mero roteiro de perguntas, é um 

instrumento que melhora a confiabilidade e validade na condução de um estudo de caso. Um 

protocolo de pesquisa geralmente inclui três partes principais: o contexto da pesquisa, a parte 

a ser investigada e as variáveis de controle.  
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O terceiro passo para o estudo de caso é a condução de um teste piloto. Embora não 

seja muito comum é importante a sua realização. A partir desse teste fazem as correções e os 

ajustes necessários. No presente trabalho o teste piloto não foi realizado.  

Após a realização do teste piloto, segue-se então a coleta dos dados. Aconselha-se que 

os casos sejam contatados, visto que serão os principais informantes. No presente trabalho os 

diretores do caso foram contatados, mas não houve nenhuma resposta por parte dos mesmos. 

A seguir devem ser coletados os dados utilizando os instrumentos definidos no planejamento. 

Esses dados devem então ser registrados para uma melhor análise posterior.  

Os dados foram analisados registrados e armazenados de forma digital. É importante 

que se limite os efeitos do pesquisador, para que ele não influencie os respondentes. A coleta 

de dados deve ser concluída quando a quantidade de dados e informações são considerados 

suficientes para endereçar a questão da pesquisa. Deve-se levar em consideração também os 

prazos assumidos, mas este aspecto não deve ir contra o rigor metodológico (MIGUEL, 

2007).  

A próxima etapa para a condução do estudo de caso é a análise dos dados. A partir do 

conjunto de dados coletados, o pesquisador deve produzir uma espécie de narrativa geral do 

caso. Usualmente faz-se uma redução dos dados para que seja incluído somente aquilo que é 

essencial e que possui estreita relação com os objetivos da pesquisa.  

A análise de dados é composta das atividades que realizarão a construção das 

conclusões ao final no capítulo do estudo de caso. Estas atividades incluem: produzir uma 

narrativa, reduzir os dados, construir painel e identifica casualidade (MIGUEL, 2007). 

As atividades relacionadas à análise de dados serão realizadas durante a execução do 

capítulo 4 onde será realizada a análise critica dos dados.     



23 
 

 

O último passo para o estudo de caso é a geração de relatório de pesquisa, que deve ser 

realizado com base nas etapas procedidas anteriormente. Esse relatório é o gerador de 

monografias, teses e de artigos. A geração do relatório e composto por duas atividades: 

desenhar implicações teóricas e prover estrutura para replicação das experiências (MIGUEL, 

2007). Essas atividades serão apresentadas respectivamente no capítulo 03 onde será 

apresentado o estudo de caso e no capítulo 05 onde serão apresentadas as conclusões finais.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo fundamenta uma breve introdução aos biocombustíveis de origem 

renovável, especialmente aqueles oriundos das microalgas. É dado um panorama geral sobre 

as microalgas, os principais aspectos biológicos e ecológicos relacionadas e o seu processo 

produtivo. A seguir tem-se um panorama geral sobre o estado da arte da produção de 

biocombustíveis a partir de microalgas nos principais países, bem como no Brasil.  

 

2.1 Visão geral sobre o tema 

 

Atualmente, as necessidades energéticas do planeta são baseadas em combustíveis 

fósseis. Por isso existe uma tendência mundial pela busca de combustíveis mais limpos, e por 

novas fontes de energia que possuem baixa emissão de carbono como: energia solar, térmica, 

fotovoltaica, hidroelétrica, geotérmica, eólica e os biocombustíveis. Essas fontes estão sendo 

avaliadas, e se encontram em diferentes fases de estudo e aplicação, cada um com suas 

próprias vantagens e problemas (PEÑARANDA et al, 2013).  

Uma das poucas fontes com potencial para substituição dos combustíveis derivados do 

petróleo é a biomassa. Pois além de ser um recurso renovável é o único material rico em 

carbono disponível no planeta, além dos fósseis (RODRIGUES, 2011). 

Biomassa pode ser conceituada sob o ponto de vista ecológico e energético. Do 

aspecto ecológico, é considerada como: o montante de matéria viva numa área ou volume de 

hábitat (HOLANDA, 2014). Do entendimento energético pode ser definido como: todo 

recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) que pode ser 

utilizado para produção de energia (CENBIO, 2014). 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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Associado ao uso da biomassa surge então o conceito de combustíveis renováveis. Os 

biocombustíveis surgem para responder à dependência energética em relação aos 

combustíveis fósseis, e ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito estufa, sobretudo no 

setor dos transportes. Esses têm sido apontado como uma solução verde para responder ao 

problema das alterações climáticas do mundo. No entanto, os impactos ambientais e 

alimentares associados ao seu aproveitamento e produção são controversos, tornando a sua 

utilização um assunto fortemente debatido (EPE, 2012).  

As principais matérias-primas para sua produção são cana-de-açúcar, beterraba, sorgo, 

dendê, semente de girassol, mamona, milho, mandioca, soja, aguapé, copaíba, lenha, resíduos 

florestais, excrementos de animais, resíduos agrícolas, entre outras. Do processamento dessa 

matéria orgânica origina um óleo que depois de processado pode ser misturado aos derivados 

do petróleo (gasolina, diesel, etc.), ou utilizado puro (PINHEIRO et al, 2012). 

Cada vez mais, as produções de cana-de-açúcar, milho e trigo estão sendo convertidas 

para a fabricação de etanol e as produções de soja, girassol e óleo de palma em 

biocombustíveis. Nesse contexto é necessário equilibrar as balanças. Se por um lado, os 

biocombustíveis representam uma forma mais limpa e barata de suprir as necessidades 

energéticas do mundo por outro, as fortes repercussões ambientais e alimentares põem em 

check essa estratégia energética (EPE, 1012). 

Um aumento desenfreado da produção de biocombustíveis pode colocar em risco a 

biodiversidade. Se florestas tropicais são derrubadas para o seu espaço ser utilizado na 

produção de culturas energéticas, os biocombustíveis contribuirão, inclusivamente, para o 

aumento da emissão líquida de gases com efeitos de estufa. 

No Brasil, esta situação não parece ser diferente, o aumento da área de cana-de-áçucar 

plantada duplicou nos últimos oito anos (Figura 3). Analisando a evolução da área de cana 
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plantada no país, observa-se o aumento de 2% na área de cana colhida em relação à 

2011/2012, atingindo 8,5 milhões de hectares (EPE, 2012). Tais áreas são divididas em: 

 Áreas reformadas: são aquelas recuperadas no ano anterior e esta disponível para 

colheita, 

 Área em reforma: é aquela que não será colhida, pois se encontra em período de 

recuperação para o replantio da cana ou outros usos, 

 Área de expansão: é a classe de lavouras de cana que pela primeira vez estão 

disponíveis para colheita e, 

 Área de cana soca: Cana que já passou por mais de um corte, (EPE, 2012).  

 

 

Figura 3- Evolução da área plantada de cana-de-açúcar no período de 2004 á 2013. Fonte: 

EPE a partir de INPE. 

 

 

Embora exista muita discussão sobre os biocombustíveis, especialistas afirmam que 

sua utilização oferece uma série de vantagens, podendo inclusive ser um substituto de 
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transição para o petróleo quando ele tiver esgotado, nomeadamente na área dos transportes.  

Na área de produção de eletricidade a energia hidroelétrica, eólica e solar têm 

progressivamente avançado (PINHEIRO, et al, 2012). 

As razões para o interesse pelos biocombustíveis são muitas e variam de um país para 

outro e ao longo do tempo, sendo as principais: diminuir a dependência externa de petróleo, 

por razões de segurança de suprimento ou impacto na balança de pagamentos, minimizar os 

efeitos das emissões veiculares na poluição local, principalmente nas grandes cidades e 

controlar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera (LEITE e LEAL, 2007). 

Apesar de serem todos oriundos da biomassa, os biocombustíveis podem ser 

classificados de acordo com sua origem. São, portanto, distribuídos em combustíveis de 

primeira, segunda e, mais recentemente os combustíveis de terceira geração. 

Os combustíveis de primeira geração são fabricados a partir de matérias vegetais 

produzidas pela agricultura como: trigo, milho, soja, girassol, cana-de-açúcar. Esses 

combustíveis entram em concorrência com culturas alimentícias. Os combustíveis de primeira 

geração mais comuns são o bioetanol, biodiesel e biogás derivado do amido (RODRIGUES, 

2011).  

Os combustíveis de segunda geração são produzidos a partir da lignocelulose, tais 

como resíduos florestais e industriais, ou seja, não são oriundos de gêneros alimentícios. Os 

combustíveis de segunda geração, ao contrário dos de primeira geração, não utilizam partes 

vegetais, pois neste caso emprega-se o vegetal na íntegra para a produção de bioenergia 

(RODRIGUES, 2011).   

Os chamados combustíveis de terceira geração, também são derivados de espécies não 

comestíveis. Nesse caso, utilizam-se as cianobactérias, algas e as microalgas. A diferença com 
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os demais biocombustíveis é nesse existe a utilização da biotecnologia. São desta forma, 

conhecidos como biocombustíveis avançados e utilizam técnicas de biologia molecular. 

Em decorrência da sua origem, esses biocombustíveis geram questionamentos éticos, 

políticos, ambientais e econômicos como mostrado anteriormente. Desta forma os 

combustíveis de segunda e terceira geração vêm ganhando cada vem mais espaço ao longo do 

tempo. A Tabela 1 apresenta um comparativo dos combustíveis, fósseis e dos 

biocombustíveis, mostrando seus principais problemas e benefícios. 

Tabela 1- Comparação entre combustíveis de origem fóssil e de origem na biomassa. 

Adaptado pelo autor. Fonte: Rodrigues, 2011.  

Material Fonte Produto Problema Benefício 

Fóssil Petróleo  

GLP, Gasolina, 

Nafta, Diesel e 

Querosene 

Hidrocarbonetos presentes 

liberam gases que 

contribuem para o efeito 

estufa, Exaustão da reserva 

petrolífera, dificuldades 

econômicas e ecológicas. 

Alto valor em termos de 

eficiência energética, Tecnologia 

desenvolvida, Facilidade no 

transporte, (líquido e gasoso). 

Biomassa 

1 Geração 

Óleo vegetal, 

Milho, Girassol, 

Cana-de-açúcar 

Biodiesel, Etanol 

de milho e de 

açúcar 

Fontes limitadas (alimento X 

combustível) Mistura parcial 

com combustível 

Ambientalmente correto, 

Econômico e Socialmente 

seguro. 

Biomassa 

2 Geração 

Origem 

lignocelulósica 

(resíduos 

florestais) 

Bio-óleo,      

Óleo FT, Etanol,  

Butanol e 

Misturas de 

álcoois  

A tecnologia não está 

totalmente pronta 

Não compete por alimentos, 

Tecnologia em 

desenvolvimento, 

Ambientalmente e socialmente 

correta 

Biomassa 

3 Geração 

Algas  Microalgas 

Cianobactérias 

Biodiesel e 

Bioetanol 

A tecnologia está em 

desenvolvimento, Elevados 

custos 

Não compete por alimentos, 

Consumo de CO2, 

Não há necessidade de utilizar 

água potável. 
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Na Tabela 1 os combustíveis são divididos em dois grandes grupos; o primeiro que 

utiliza o petróleo como matéria prima, ou seja, utiliza um recurso não renovável. O segundo 

grupo utiliza diferentes tipos de biomassa renovável para a produção. Nesse grupo temos a 

utilização de gêneros alimentícios, resíduos florestais, algas e bactérias. 

Com relação aos seus produtos, constata-se que os combustíveis oriundos da biomassa 

se concentram principalmente em biodiesel e bioetanol. O contrário ocorre com os 

combustíveis oriundos do petróleo, que possuem maior variedade de produtos gerados. Isso 

porque o petróleo possui uma refinaria conhecida, estabelecida e com tecnologia 

desenvolvida. Ao contrário os biocombustíveis possuem menos tempo de uso e produção e, 

necessitam desenvolver uma biorefinaria assim como a refinaria de petróleo, além de ser 

necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para a ampliação de derivados.  

Os problemas dos combustíveis fósseis são amplamente conhecidos, e bem divulgados 

pela mídia. Os principais são a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e o fato 

de reservas serem finitas. 

O entrave dos biocombustíveis se deve ao fato dos combustíveis de primeira geração 

concorrer por gêneros alimentícios, principalmente em países populosos que possuem como 

prioridade o a utilização dos mesmos para alimentação humana. Aliado a esse fato, tem-se a 

necessidade de desenvolvimento de tecnologias (como no caso de combustíveis de terceira 

geração) ou de melhoria das existentes (combustíveis de segunda geração) para que se possa 

diminuir o custo de produção e torna-los mais competitivos. 

 Os benefícios dos combustíveis fósseis são bem conhecidos devido ao fato de serem 

amplamente utilizados, possuem tecnologia desenvolvida e alta eficiência energética. Os 

biocombustíveis, especialmente os de segunda e terceira geração, não competem por 

alimentos e, são considerados ambientalmente e socialmente corretos. Além disso, este último 
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consomem CO2 durante o seu crescimento, contribuindo de forma significativa para a redução 

dos gases de efeito estufa (sequestro de carbono) e pode ser utilizada água residual para seu 

cultivo.  

Desta forma, as microalgas surgem como uma possível solução para o problema 

energético do mundo sem, no entanto, concorrer por áreas que serviriam para a plantação de 

alimentos. Porém, a tecnologia do processo produtivo para a fabricação de biocombustíveis de 

terceira geração encontra-se em diferentes fases de desenvolvimento de tecnologia 

dependendo do país em questão.  

 

2.2 Microalgas e seu processo produtivo 

2.2.1 Caracterização das microalgas - Aspectos biológicos e ecológicos. 

 

O termo alga foi proposto por Lineau em 1753. Desde então, vem sendo aplicado a 

uma grande diversidade de organismos, sem qualquer propriedade taxonômica. Este grupo é 

constituído por organismos aquáticos fotossintetizantes com função ecológica muito 

semelhante à das plantas. Portanto são produtores primários que utilizam energia luminosa 

para produzir seu próprio alimento (RAVEN et al, 2001). A maior parte das espécies de algas 

é unicelular (constituídos de uma única célula) e mesmo nas espécies mais complexas que 

possuem tecidos diferenciados não existem raízes, caules ou folhas verdadeiras. 

Com relação a sua classificação taxonômica, alguns fatores como pigmentação, 

natureza química do produto de reserva (amido ou lipídeos) e constituição da parede celular, 

dentre outros são levados em consideração (TOMASELLI, 2004.; RAVEN et al, 2001). 
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 A composição química das microalgas contém três componentes principais: 

carboidratos, proteínas e lipídios. A maior concentração de um ou outro componente varia de 

espécie para espécie. Para a fabricação de biocombustíveis, os lipídeos são a matéria prima 

necessária, e estes se encontram na forma de triacilglicerídeos: sendo que os ácidos graxos 

presentes nas microalgas podem estar na forma de cadeia curta e longa, sendo os de cadeia 

curta ideais para a produção de biodiesel (CHISTI, 2007). Por isto a tendência das microalgas 

em substituição às oleaginosas na fabricação de biodiesel. As algas que produzem uma grande 

quantidade de carboidrato são utilizadas para a fabricação de etanol.  

 A maioria das algas são consideradas fotoautotróficas, ou seja, realizam a conversão 

da energia solar em energia química por um processo físico-químico denominado 

fotossíntese. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, que são responsáveis por captar a energia 

luminosa (LARCHER, 2000). 

De forma simplificada a fotossíntese utiliza gás carbônico e água, e na presença de luz 

solar, os organismos clorofilados os transformam em glicose e água com liberação de 

oxigênio. Neste contexto nota-se a importância ecológica das algas, e a vantagem de realizar 

seu cultivo associado a grandes indústrias que emitem CO2 para a atmosfera. Além de 

consumirem o gás carbônico que podem ser oriundos da atmosfera (ou captado das 

indústrias), temos ainda a liberação de oxigênio, sendo de extrema importância para a 

manutenção e sobrevivência dos seres vivos aeróbios, incluindo o homem.  

  As algas podem reproduzir por via vegetativa, assexuada ou sexuada. A reprodução 

vegetativa ocorre pela divisão de uma única célula ou por fragmentação de colônias. A 

reprodução assexuada ocorre pela produção de esporos móveis, já a sexuada se dá pela união 

dos gametas. A reprodução sexual envolve plasmogamia (união de células), cariogamia (união 
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de núcleos), associação dos cromossomos, e meiose, resultando em uma recombinação 

genética.  

No ambiente em que as algas se encontram (natural ou meio de cultivo), o crescimento 

populacional é resultado da interação entre fatores biológicos físicos e químicos. Os fatores 

biológicos incluem os fatores inerentes à própria espécie como fatores reprodutivos, taxa 

metabólica, e interações inter (interações entre espécies diferentes) e intraespecíficas 

(interações entre as mesmas espécies). Os fatores físicos químicos incluem a disponibilidade 

de luz, temperatura e nutrientes (BEGON et al, 2007).   

Se estes fatores estiverem em harmonia, haverá rápido crescimento em meios de 

cultivos e as algas aumentam o seu volume em um período de 24 a 48 horas, dependendo da 

espécie, garantindo desta forma um bom rendimento para a produção de lipídios.   

As algas possuem vários aspectos ecológicos relevantes. Dentre os principais 

menciona-se o fato de que elas contribuem com cerca de 40 a 50% do oxigênio presente na 

nossa atmosfera. São os únicos produtores primários dos oceanos e águas doces continentais, 

e ocupam uma área que cobre cerca de 71% da superfície da terra. Como não há capins, terras 

ou florestas sob as ondas, as algas sustentam a produção primária nos oceanos, formando a 

base da cadeia alimentar nesses ambientes (ANDERSEN, 2005).  

As algas habitam os corpos de água doce, salobra ou salgados, incluindo ambientes 

com temperaturas extremas em uma ampla faixa de pH com diferentes concentrações, seja em 

ambientes ricos em O2 ou CO2 (BARSANTI et al, 2008).  

Quando presentes em ambientes poluídos são capazes de remover nutrientes e metais 

pesados, sendo um recurso aplicado para águas poluídas. Além disso, ocupam uma posição 

chave na cadeia alimentar dos ambientes aquáticos, pois participam da cadeia de detritos e na 

cadeia de consumidores (BEGON et al, 2007).  Esta grande diversidade de habitat faz com 
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que o cultivo de microalgas esteja associado a águas de vinhaça, águas residuais ou mesmo 

águas contendo dejetos de animais. 

O aspecto econômico da produção de microalgas vem mudando com o passar do 

tempo. Primeiramente seu uso era voltado principalmente para área alimentar, a seguir 

pretendeu-se a obtenção de compostos que poderiam ser utilizadas na química fina, para a 

utilização em biomateriais, aplicações na agricultura, medicina humana, tratamento de 

esgotos, bioabsorção de metais pesados, biofertilização e acondicionador de solos para a 

agricultura. Mas recentemente seu maior foco de utilização é o seu uso como vetor energético 

na composição de biocombustíveis (REIS e GOUVEIA, 2013). O processo de microalgas 

para a produção de biocombustível será descrito a seguir. 

 

2.2.2 O processo produtivo das microalgas 

 

 O interesse para a produção de microalgas para a produção de biodiesel é devido ao 

seu alto conteúdo de lipídeos em algumas espécies, e o fato da síntese deste, especialmente 

triglicerídeos não polares (que são o melhor substrato para a fabricação de biodiesel) poder 

ser manipulada por mudanças nas condições de cultivos (PEÑARANDA, 2013). Além disso, 

as microalgas possuem algumas vantagens sobre as demais matérias primas disponíveis: 

- O cultivo de microalgas é um sistema biológico eficiente na utilização da energia 

solar para a produção de matéria orgânica, e algumas espécies crescem mais rapidamente que 

as plantas terrestres, o que possibilita maiores rendimentos anuais de biomassa, ou seja, maior 

produtividade; 
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- O fato de serem organismos unicelulares assegura uma biomassa com a mesma 

composição bioquímica, o que não ocorre com as plantas terrestres que apresentam compostos 

químicos localizados em partes específicas como frutos, folhas, sementes e raízes; 

- Por manipulações das condições ambientais de cultivo (luz, temperatura e nutrientes) 

algumas espécies podem ser induzidas a sintetizar e acumular altas concentrações de 

proteínas, carboidratos e proteínas; 

- Os cultivos podem ser desenvolvidos com diferentes fontes de água: marinha, 

industriais, com dejetos domésticos e agroindustriais, a qual não pode ser empregada para o 

cultivo de plantas com valor para a agricultura; 

- Seu ciclo de vida se completa em poucas horas, o que favorece a seleção de cepas e o 

melhoramento genético das mesmas (DERNER, et al, 2006). 

- Períodos de colheitas muito curtos (menores que 10 dias, dependendo do processo), o 

que permite múltiplas e contínuas colheitas por ano, diferente das plantas que ocorrem uma 

vez por ano (VYAS et al, 2010), 

- Depois da extração de lipídeos, a biomassa residual pode ser empregada nas 

indústrias alimentícias, farmacêutica e agropecuária (ZAMALLOA et al, 2012).  

 Um dos obstáculos para a produção de lipídeos é o custo relativamente elevado, o qual 

se espera superar com o desenvolvimento de tecnologias avançadas, A produção de biomassa 

algal é mais cara do que a produção de culturas. O crescimento fotossintético requer luz, CO2, 

água e sais inorgânicos. A temperatura deve permanecer entre 20 e 30 °C para minimizar os 

gastos. A produção de biodiesel deve utilizar luz solar disponível livremente, apesar de sua 

variação sazonal e diária (CHISTY, 2007). 
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O principal desafio para o desenvolvimento de um processo de produção de biodiesel 

á partir de microalgas e a obtenção de lipídeos a um preço competitivo. Isto pode ser 

alcançado com a seleção de melhores cepas e condições de cultivo que permitam alcançar a 

máxima produtividade de lipídeos com um perfil de ácidos graxos que forneça qualidade ao 

biodiesel. A comercialização da torta de biomassa residual e da glicerina resultado do 

processo de transesterificação, e a diminuição dos custos de colheita (BRENNAN e 

OWENDE, 2010). 

 O processo de produção de biodiesel a partir das microalgas compreende cinco fases, 

conforme ilustrado pela Figura 4, que são cultivo, colheita da biomassa, extração de lipídeos, 

o processo de transesterificação e por fim a análise do biodiesel. 

O cultivo de microalgas para obtenção de sua biomassa com uma alta produtividade de 

lipídeos, o processo de colheita se dá pela separação da biomassa do meio de cultivo para 

posterior extração dos lipídeos para obtenção do biodiesel através do processo de 

transesterificação, de forma similar como se produz a partir de qualquer óleo Vegetal 

(PEÑARANDA, et al, 2013).   

 

Figura 4 - Etapas do processo de obtenção de biodiesel á partir das microalgas. Fonte 

Peñaranda, et al, 2013. 
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 O cultivo de microalgas pode ocorrer em diversos sistemas de produção, com seu 

volume variando de poucos a milhões de litros. De uma forma geral as algas podem ser 

cultivadas em sistemas abertos ou em sistemas fechados.  

 Os sistemas de cultivos abertos também conhecidos como raceway ponds (Figura 5) 

são sistemas pouco sofisticados, onde as microalgas ficam expostas ao contato direto com a 

atmosfera, são cultivados sob condições naturais de iluminação e temperatura e com baixo ou 

nenhum controle dos parâmetros ambientais. Esses tanques são geralmente possuem 0,30 cm 

de profundidade, são construídos de concretos, fibra de vidro, policarbonato com fundo de 

terra ou revestidos com material plástico. Nestes tanques ocorre uma recirculação em circuito 

fechado. Essas culturas são constantemente agitadas com pás mecânicas para evitar a 

sedimentação das algas (DERNER, 2006; PEREIRA, et al, 2012; CHISTI, 2007). 

 

 

Figura 5- Vista de um sistema aberto de cultivo de microalgas. Fonte Chisti, 2007. 
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O sistema de cultivos fechados também chamado de fotobiorreator consiste de uma 

matriz de tubos transparentes retas que são geralmente feitas de plástico ou de vidro o contato 

com a atmosfera é significativamente reduzido ou inexistente (Figura 6). Esse sistema visa 

alcançar a máxima produtividade, sendo construído no sentido norte sul, para aproveitar a 

máxima iluminação do sol (CHISTI, 2007). Embora seja um sistema mais oneroso, ele 

permite controlar as condições de cultivo (nutrientes, temperatura iluminação, pH etc.) 

aumentando a produtividade e evitando principalmente a contaminação do cultivo (PEREIRA  

et al, 2012).  

 

Figura 6- Fotobiorreator com tubos horizontais paralelos. Fonte Chisti, 2007. 

 

 A colheita da biomassa é realizada através da remoção da água que pode ser feita 

através da sedimentação, centrifugação, floração com floculação e filtração. Após essa fase o 

processo de secagem pode ser executado por secagem em spray (pulverização da amostra em 

uma câmara submetida a uma corrente de ar quente), tambor de secagem (transferência de 

calor para a amostra através das paredes internas do cilindro do tambor), liofilização 

(congelamento da amostra e remoção da umidade por sublimação) e secagem ao sol. A 
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secagem ao sol é a mais utilizada uma vez que as demais formas são economicamente 

inviáveis (ARAUJO et al, 2013). 

A extração de óleo das microalgas pode assegurar a sustentabilidade do biodiesel de 

microalgas em virtude do elevado custo financeiro deste processo. A extração pode ser feita 

de duas formas; a extração mecânica, que é realizada através da prensagem ou extração por 

meio de ultrassom e a extração química, realizada pela utilização do hexano e por métodos de 

fluídos críticos. Esses diferentes métodos podem extrair mais ou menos óleo das algas, e 

possuem também custos diferenciados (PEREIRA et al, 2012; ARAUJO et al, 2013).  

 O biodiesel é obtido através de uma reação de transesterificação de triglicerídeos. A 

qualidade do biodiesel depende das características dos ácidos graxos que compõem a cadeia 

do triglicerídeo. A transesterificação pode ser realizada através da catálise química, catálise 

enzimática e fluído supercrítico, todas apresentam vantagens e desvantagens na sua utilização 

(PEREIRA et al, 2012; ARAUJO et al, 2013). 

Para a utilização do biodiesel como fonte de energia alternativa é necessária avaliar a 

concentração dos metais (em especial K e Na) que fazem parte de sua composição ou que 

foram adicionados na etapa de transesterificação, pois eles podem eles podem estar presentes 

na forma de sólidos abrasivos ou de sabões insolúveis, que podem contribuir para os danos e 

corrosão nas peças de morros, afetando seu desempenho e, consequentemente causando danos 

ambientais. Além disto, é necessário atender uma série de normas Brasileiras (PEREIRA et 

al, 2012).  
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2.3 Panorama Internacional da produção de biocombustíveis utilizando Microalgas  

 

Nos últimos anos, os combustíveis à base de algas têm recebido um crescente interesse 

do setor da indústria, e do governo dos Estados Unidos da América (EUA), como uma fonte 

de energia sustentável e renovável (HOBSON et. al., 2011). 

Historicamente, os EUA estão se tornando cada vez mais dependentes de fontes 

externas de petróleo bruto, importando atualmente cerca de dois terços do seu petróleo, sendo 

60% utilizado para a produção de combustíveis de transporte. 

O Programa de Biomassa do Departamento de Energia do EUA (Department of 

Energy-DOE), em conjunto com o Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis, 

empenha-se no avanço da visão de uma indústria doméstica de biomassa viável e sustentável, 

que seja capaz de produzir biocombustíveis renováveis, aumentando, dessa forma procura-se 

aumentar a segurança energética dos EUA, consequentemente reduzindo a dependência do 

petróleo, fornecendo benefícios ambientais, e criando oportunidades econômicas em todo o 

país.  

O início dos estudos de microalgas nos EUA se deu nos anos de 1978-1996 através do 

programa de espécies aquáticas (DOE, 2011). Por meio desse estudo, identificou-se o 

potencial das algas como matéria-prima de biocombustíveis para o mundo. Desde então, 

muito se avançou nesse cenário.  

O aumento dos preços do petróleo, aliado a políticas públicas, estabeleceu um 

ambiente propício para a produção de biocombustíveis no país. A Lei de Independência 

Energética e Segurança (Energy Independence and Security Act - EISA) criada em 2007, 

estabeleceu um mandato nacional para reduzir a dependência dos EUA do petróleo 

estrangeiro, através do “Padrão de combustível renovável” (Renewable Fuel Standard-RFS). 
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 Esse mandato visou proporcionar benefícios ambientais e criar oportunidades 

econômicas em todo o país, e principalmente fazer com que os combustíveis de transportes 

vendidos nos EUA tivessem um mínimo de 36 bilhões de galões de combustíveis renováveis, 

incluindo os biocombustíveis celulósicos e diesel oriundos de biomassa. Essa meta deve ser 

alcançada até o ano de 2022 (DOE-2011). 

Enquanto o etanol celulósico deverá desempenhar um papel importante no 

cumprimento das metas EISA, uma série de biocombustíveis de próxima geração mostra uma 

promessa significativa para ajudar a alcançar a meta.  Desses candidatos, os biocombustíveis 

derivados de algas têm o potencial de ajudar os EUA a cumprir os novos padrões de 

combustíveis renováveis (Renewable Fuel Standard - RFS) e, ao mesmo tempo, leva o país 

para a independência energética. 

Para acelerar esse processo de implantação de biocombustíveis avançados, o Estado 

Americano anunciou o investimento de US $ 800 milhões em novas pesquisas sobre 

biocombustíveis na Lei de Recuperação e Renovação Americano. Os recursos são disponíveis 

do Departamento de Energia (Department of Energy- DOE) do Escritório de Energia 

Renovável (Energy Efficiency and Renewable Energy’s - EERE) Programa de Biomassa para 

investir em pesquisa, desenvolvimento e implantação de processos comerciais de algas para 

biocombustível.  

O combustível derivado de algas pode atender a essas necessidades em longo prazo da 

RFS e representam uma oportunidade significativa para afetar o fornecimento de energia dos 

EUA por combustíveis de transporte. Apesar de seu potencial, o estado da tecnologia para a 

produção de biocombustíveis de algas é considerado por muitos, ainda em processo de 

desenvolvimento inicial e, portanto, existe uma quantidade considerável de P&D (Pesquisa 

Desenvolvimento) necessária para alcançar os biocombustíveis à base de algas, acessíveis, 

escaláveis e sustentáveis. 
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Os Estados Unidos possuem como resultado de suas pesquisas um mapeamento das 

espécies de algas mais eficientes para a produção de etanol (Sargassum, Glacilaria, 

Prymnesium parvumand e Euglena gracilis). Além disso, utilizam também como fonte de 

biocombustíveis as cianobactérias e as algas. Também identificaram que a eficiência da 

produção de lipídeos pelas linhagens de algas depende principalmente da temperatura e 

exposição ao sol, bem como chegaram a conclusões sobre quais as melhores condições de 

cultivo em diferentes estados do EUA em função das temperaturas médias (ZIOLKOWSKA, 

2014).  

Embora o conceito básico do uso de algas como fonte alternativa e renovável de 

matéria-prima de biomassa para biocombustíveis tem sido explorada intensamente nos EUA, 

um sistema escalável, sustentável e comercialmente viável ainda está para surgir.  

Assim como os EUA a taxa de crescimento anual de consumo de petróleo Índia é de 

5,5%, e em ambos os casos há uma previsão de um aumento desses valores para a próxima 

década. Se os governos do mundo mantiverem as políticas atuais para a utilização da política 

do petróleo, o mundo vai precisar de cerca de 60% mais energia oriunda do petróleo em 2030 

do que hoje, e desses 45% será contabilizada pela China e Índia juntos. O transporte é um dos 

setores que mais crescem, utilizando 27% da energia fóssil. Com as atuais taxas de 

escalonamento de consumo, as reservas de petróleo fóssil do mundo estarão esgotadas em 

menos de 45 anos (STATISTICAL REVIEW OF THE WORLD, 2008). 

Na Índia, a importação crescente de combustível exigiu a busca de outros 

combustíveis líquidos como alternativa ao diesel, que está sendo usado em grandes 

quantidades em transportes do setor industrial e agrícola (MEHER et al, 2006). De acordo 

com uma estimativa, os automóveis contribuem para 70% do total de consumo de petróleo.  
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A Índia possui uma grande peculiaridade no que se refere aos combustíveis de 

transporte, pois consome quase cinco vezes mais combustível diesel que a gasolina, sendo que 

todos os outros países do mundo usam mais gasolina do que o combustível diesel, e durante a 

última década, o consumo de diesel aumentou imensamente (KHAN, et al. 2009). 

Assim, na Índia, a busca por alternativas ao diesel de origem petrolífera é de especial 

importância, visto a sua importância no país. Portanto, o biodiesel alternativo é a única opção 

para cumprir as exigências no futuro.  A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, e 

precisa atender a demanda de cereais para sua população. Neste sentido, o país vislumbra a 

necessidade de explorar as possibilidades de produção de biodiesel a partir de microalgas, 

visto que a mesma não competirá com as culturas de terras e de cereais. 

Os rendimentos de cultivo de oleaginosas são bastante baixos. Com o crescimento 

constante da população e da renda pessoal, o consumo indiano per capita de óleo comestível 

também está crescendo de forma constante, embora seja o quarto produtor mundial de óleo 

vegetal do mundo, (ficando atrás dos EUA, China e Brasil) ainda precisa importar tal produto 

para suprir o déficit de abastecimento. 

Diante dessa situação, a Índia necessita de alternativas para a produção de biodiesel, 

uma vez que o governo decidiu não usar sementes oleaginosas como matéria-prima do 

biodiesel. Dessa forma, há uma necessidade urgente de criar fazendas integradas de energia 

que são capazes de produzir combustíveis e fertilizantes, além de alimentos e forragens. Essas 

fazendas de energia devem ser estabelecidas com resíduos/terras estéreis e deverá precisar de 

menos recursos, como água doce ou fertilizantes químicos. Hoje, o valor potencial da 

fotossíntese microalgas para produção de biodiesel é, no entanto, amplamente reconhecida. 

Assim, o caminho para a Índia é obter uma opção viável para o cultivo de algas.  
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A China tem a maior população do mundo, e ocupa a terceira posição em área de terra. 

Devido ao rápido desenvolvimento econômico, o consumo de energia na China triplicou nos 

últimos 20 anos. Em 2008, as principais fontes de energias consumidas na China eram de 

carvão (68,7%) e petróleo (18,7%) (SHAO e CHU, 2008).  

Conforme relatado pelo Bureau Nacional de Estatísticas da China, o petróleo bruto 

importado para a China aumentou de 6,6% para 57,8% do petróleo total consumido durante o 

período de 1990 a 2007. Um déficit no consumo de energia, e as consequências ambientais do 

uso de energia, criaram um gargalo que limita o desenvolvimento de energia sustentável na 

China (SHAO e CHU, 2008). 

Recentemente a produção de biodiesel de microalgas vem ganhado interesse dos 

pesquisadores da China e tem sido suporte financeiro do governo. Os estudos iniciaram em 

2001 e desde então estão sendo desenvolvida uma série de estudos mostrados por diversos 

pesquisadores, (PENG et al, 2001., SUN, et al, 2007., JIANG, et al, 2010).  

O alto custo para a produção de biocombustível na China é um gargalo no sistema, 

entretanto o custo pode ser balanceado em um curto tempo pelo seguinte: 

1- Melhoria da eficiência por desenvolvimento contínuo de técnicas; 

2- Redução de custos da matéria prima pela recuperação de CO2; 

3- O aumento de beneficio econômico para a biorrefinaria de microalgas.  

Além disso, o aumento do preço dos combustíveis fósseis, combinadas com um subsídio 

do governo, pode permitir que o sistema de biocombustível de microalgas torne-se rentável. 

Os cultivos estão sendo iniciados em escala piloto e, um próximo passo será o cultivo dessas 

microalgas em larga escala (LI et al., 2011).  
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2.4 Panorama Nacional da produção de biocombustíveis utilizando Microalgas 

 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o 

Brasil ocupa hoje uma posição privilegiada em relação ao resto do mundo. No Brasil, cerca de 

45% da energia consumidas no Brasil e 18% dos combustíveis são provenientes de fontes 

renováveis. No resto do mundo apenas 14% dessa energia são de fontes renováveis (ANP, 

2011). Neste sentido, o Brasil tem se mostrado pioneiro no mercado mundial no uso de 

biocombustíveis (Figura 7).  

 

Figura 7- Comparação da matriz energética do Brasil, e do restante do mundo. Fonte 

EPE-Ministério de Minas e Energia. 

 

O Brasil produz em escala comercial os biocombustíveis de primeira e de segunda 

geração, e pode se dizer com segurança que o país possui o domínio dessa tecnologia. O 

etanol produzido através da cultura de cana de açúcar representa o principal biocombustível 

do Brasil em substituição à gasolina. 

Outras fontes de biomassa já estão sendo pesquisadas para dar suporte ao 

desenvolvimento de novas fontes renováveis para a produção de energia. Dentre essas se 
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destacam o algodão, mamona, palma-de-óleo (dendê), girassol, amendoim. Recentemente, 

outro tipo de Biomassa surge como uma nova fonte energética nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento: as microalgas.  

Os estudos de microalgas no Brasil começaram de forma descentralizada em 2005 por 

alguns institutos de pesquisa e universidades. Relatos científicos deste período demonstram 

que os estudos com esses microrganismos tinham como principal foco a parte nutricional 

(utilização na alimentação humana ou no complemento de rações animais), econômicas e 

ecológicas (MULITERNO et al, 2005; DERNER et al, 2006; NORDI et al, 2006; 

ANDRADE e COSTA, 2008). 

Recentemente os estudos estão mudando o foco e apontam as microalgas como 

potencial fonte para a produção de energia, principalmente devido às condições climáticas do 

Brasil. CARIOCA et al, (2009); SOUZA et al, (2012) e MENEZES et al, (2013) demonstram 

que as microalgas possuem um grande potencial para a produção de biocombustíveis devido 

ao seu elevado teor de lipídios. Rós et al,  (2012) cita que fontes de biodiesel utilizadas no 

Brasil oriundas de gordura animal e vegetal podem ser inovadas com a utilização das 

microalgas e cianobactérias, especialmente pela sua facilidade de cultivo.  

Um estudo realizado por MENDES et al, (2012) desenvolveu um trabalho taxonômico 

com as espécies nativas de microalgas nas proximidades da cidade de Salvador, e avaliou a 

possibilidade destas serem utilizadas para suprir as espécies brasileiras para a produção de 

biodiesel. Este estudo identificou 19 táxons, 12 em nível de espécie e nove em nível de 

gênero. 
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2.4.1 Projetos desenvolvidos sobre microalgas no Brasil 

 

 O Brasil possui algumas iniciativas para o desenvolvimento de pesquisas sobre a 

produtividade, e a potencialidade de utilização de microalgas para geração de biocombustíveis 

de terceira geração. Segue abaixo as iniciativas mais promissoras que estão sendo 

desenvolvidas no país relacionadas a este tema. 

No Estado do Paraná, especialmente na cidade de Londrina, existe um laboratório 

destinado ao estudo de microalgas no Brasil. Os estudos tiveram seu início em 2009, como 

iniciativa da IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná).   

 O laboratório foi inaugurado em outubro de 2010, como resultado de parcerias entre 

IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná), COPEL (Companhia paranaense de Energia), 

TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná), UEL (Universidade Estadual de Londrina) e 

UEM (Universidade Estadual de Maringá) (JORNAL DE LONDRINA, 2010). 

Apesar de o espaço laboratorial ter sido inaugurado em 2010, o mesmo não começou 

suas atividades devido à falta dos principais equipamentos e móveis. Naquele momento o 

fotobiorreator, não estava construído e havia reagentes não disponíveis. O laboratório contava 

apenas um aparelho capaz de produzir de dois a três gramas de biomassa de microalgas. O 

espaço destinado ao laboratório possui espaço de 180 m
2
, e suas atividades foi iniciado um 

ano após sua inauguração, em 2011 (JORNAL DE LONDRINA, 2010). 

O investimento financeiro para esta empreendimento foi da ordem de R$ 2,2 milhões 

para um período de dois anos. Este valor foi destinado para construção do laboratório e 

treinamento da equipe. O projeto visa comercializar o biodiesel a preços competitivos no 
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mercado. Espera-se um retorno dos investimentos em torno de 5 a 10 anos (JORNAL DE 

LONDRINA, 2010). 

A equipe possui catalogada mais de 70 cepas nativas de microalgas para a produção de 

microalgas, e adquiriu oito espécies que foram catalogadas pela Universidade do Texas. Essas 

microalgas tanto catalogadas quando importadas estão sendo avaliadas quando a sua produção 

de lipídeos (AMBIENTE ENERGIA, 2010). 

Esse projeto já apresenta alguns avanços como o sequenciamento completo do genoma 

de uma estirpe de microalga isolada de águas continentais no Paraná. Estes dados do primeiro 

sequenciamento são de enorme valia para trabalhos futuros de melhoramento das espécies, 

visando o aumento da produtividade. 

Além disso, esta sendo estudada a possibilidade de incluir resíduos de origem agrícola, 

pecuária ou industrial é uma alternativa para minimizar os custos realizados com 

suplementação de nutrientes que as microalgas necessitam para a seu crescimento. Estão 

sendo avaliados resíduos líquidos de suíno biodigerido, podendo assim ser uma alternativa 

econômica para essa atividade e com sustentabilidade ambiental. 

Existe hoje desenvolvida uma planta piloto para cultivo de microalgas. A planta piloto 

consiste de quatro tanques revestidos com vinil e interligados com capacidade de nove mil 

litros, com reciclagem do meio de cultivo. Neste sistema interligado e com agitação continua 

será testado o crescimento das microalgas e seu potencial para a produção de biomassa para 

extração de óleo e outros compostos de interesse econômico. (BIOENERGIAS, 2013).  

Diante da potencialidade do Brasil para a produção de microalgas algumas empresas 

nacionais e multinacionais também realizam investimentos na estruturação de sistemas de 

produção de microalgas no Brasil 
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O grupo brasileiro JB em parceira com a empresa SAT (See Algae Technology) da 

Áustria, visa produzir etanol e ração animal, a partir de microalgas cultivadas em uma planta 

piloto de microalgas instalada em Recife-PE. O projeto é baseado na tecnologia de prismas 

solares, desenvolvida pela SAT, capaz de concentrar a luz solar nos tanques de cultivo por 

meio do uso de fibras ópticas (SEEALGAE, 2012).  

A empresa parceira SAT, possui sua sede em Viena na Áustria e apresenta grande 

expertise nesse mercado. É detentora da patente para o desenvolvimento da fazenda de algas 

para produção de bioquímicos (cosméticos e suplementos alimentares), ração animal e 

combustível (bioetanol e Biodiesel). Possui planta piloto na Áustria em funcionamento desde 

2010.  

O grupo JB a mais de 40 anos se dedica ao cultivo da cana de açúcar e seus derivado e 

inaugurou no ano de 2012, na cidade de Vitória de Santo Antão, a primeira planta do Brasil de 

biodigestão da vinhaça para a recuperação do gás metano (CH4), para geração de energia 

elétrica. Esta planta esta instalada dentro da usina de etanol do grupo JB. A instalação da 

planta foi concluída em 2013. O montante do recurso aplicado será da ordem de oito milhões 

de euros (SEEALGAE, 2012). 

O Brasil apresenta um excelente mercado para o desenvolvimento desta tecnologia 

visto que possui mais de 400 usinas geradoras de etanol, além de ser favorecido pelo clima, 

em especial na região do nordeste. Para este projeto as algas utilizadas serão as mesmas 

utilizadas na Áustria, e serão também comercializados subprodutos para a indústria de 

suplementos alimentares e cosméticos (SEEALGAE, 2012). 

 A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Agroenergia sediada 

em Brasília, Distrito Federal, também realiza pesquisa sobre microalgas, essas iniciativas 

tiveram seu início em 2012. 
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A instituição conta com parceiras da Embrapa Amazônia Oriental, Embrapa Pantanal, 

a Embrapa Suínos e Aves, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Botânico de São 

Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e Fundação Universidade do Rio 

Grande (FURG).  

Pesquisadores querem aproveitar resíduos das usinas sucroenergéticas para cultivar 

microalgas, gerando óleo para produção de biodiesel e biomassa residual que pode servir de 

matéria-prima para etanol, carotenóides e outros pigmentos de alto valor agregado (CHIES, 

2013). 

O projeto busca microalgas de alto rendimento na biodiversidade brasileira, 

especialmente na Amazônia e Pantanal. Estirpes serão isoladas, testadas e selecionadas quanto 

à capacidade de crescimento em meios a base de vinhaça e aerados com diferentes 

concentrações de gás carbônico (CO2), dois resíduos abundantes de usinas de açúcar e etanol. 

 A vinhaça é rica em Nitrogênio, Fósforo e Potássio (NPK) – nutrientes tão essenciais 

para as microalgas quanto para as plantas. Além de agregar valor a esse resíduo, hoje 

empregado na fertirrigação de canaviais, as microalgas poderiam consumir o carbono liberado 

na produção de etanol, tornando-a ainda mais sustentável. 

A abundância de nutrientes da vinhaça vem acompanhada de características menos 

favorável como acidez e pouco translúcida, o que pode comprometer a capacidade das 

microalgas fazerem fotossíntese. A equipe envolvida no projeto trabalhará no escalonamento 

da produção das cepas que se mostrarem mais promissoras nas bancadas. O desafio será 

encontrar o ponto ótimo entre o fornecimento de insumos, o crescimento das microalgas e a 

obtenção de óleo e biomassa.  
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A integração com uma indústria de biocombustível já estabelecida no País é um dos 

diferenciais desse projeto. Isso reforçaria a inserção das usinas sucroenergéticas e do cultivo 

de microalgas no conceito de biorrefinaria, que prevê o aproveitamento total da biomassa, 

minimizando a geração de resíduos. 

Em busca de estirpes com alto rendimento, está prevista a caracterização genômica das 

linhagens promissoras, pois pesquisadores detectaram ser uma área ainda carente de 

resultados científicos. É preciso desenvolver cepas de microalgas adaptadas às diferentes 

condições climáticas do Brasil, que sejam resistentes a pragas e boas competidoras em 

sistemas de cultivos abertos (CHIES, 2013). 

O projeto tem como principal foco a obtenção de uma nova fonte de óleo para a 

produção de biodiesel. No entanto, o projeto irá caracterizar a biomassa residual buscando 

potencial para geração de produtos de alto valor agregado, como carotenoides e outros 

pigmentos. Avaliarão ainda a possibilidade da microalga ser utilizada para produzir mais um 

biocombustível, o etanol celulósico. A ideia é que os biocombustíveis não sejam os únicos 

produtos responsáveis por "pagar" a produção das microalgas, mas que o custo seja dividido 

com outros itens (CHIES, 2013). 

Outra empresa brasileira que conduz pesquisas com microalgas é a Algae 

Biotecnologia Ltda. Esta empresa é a pioneira no desenvolvimento tecnológico de sistemas de 

cultivo de microalgas e cianobactérias no Brasil e na América Latina. A Algae surgiu em 

2009, em São Paulo, com um aporte de R$ 3 milhões para pesquisas que resultariam no que 

seria a sensação verde automotiva. A meta seria chegar a R$ 2 por litro, mas tal objetivo ainda 

não foi atingido. Isso se deve a escolhas erradas e a indefinição da rota tecnológica que 

impedem o avanço rápido das pesquisas. 
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Segundo a empresa o Brasil terá um atraso de cinco a dez anos na produção do 

biocombustível de microalgas. No entanto, a empresa aposta na produtividade de microalgas 

para dar sobre vida a empresa. Uma delas é o uso da biomassa de microalgas para nutrição 

animal, em substituição à farinha de peixe. 

O potencial de produção de biocombustíveis, de outros compostos de interesse 

industrial e sequestro de CO2 a partir destes microrganismos é imensurável, e através de um 

projeto estruturado de pesquisa, a Algae em breve disponibilizará processos e equipamentos 

para a sua utilização comercial. 

Essa empresa possui uma planta piloto de cultivo de microalgas em parceria com a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Nesse modelo, a vinhaça, resíduo poluente 

derivado da destilação do etanol, é utilizada como base para o meio de cultivo. 

Outra empresa que investe em pesquisas de microalgas é a estatal brasileira 

PETROBRAS (Petróleo Brasileiro SA). A empresa iniciou em 2006 os estudos em 

laboratório com microalgas. A Petrobras instalou uma planta de cultivo de microalgas 

próximo à cidade de Natal-RN e aposta no aproveitamento da água de produção de petróleo 

como fonte de nutrientes para as microalgas. Esse projeto é realizado em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN e tem foco na produção de biodiesel.  

Hoje possui seis tanques, com quatro mil litros cada, no Rio Grande do Norte, lugar 

que acredita ser mais propício à produção. É a chamada fase-piloto, que vem depois do 

laboratório e antes da demonstração, que deverá ser iniciada no fim deste ano. A empresa 

projeta a chegada do biocombustível ao mercado brasileiro até 2018. 

Outro exemplo de empresas brasileiras que estão desenvolvendo estudo sobre 

microalgas, é a parceria entre a empresa brasileira BUNGE e a empresa americana Solazyme. 
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O investimento é da ordem de US$ 120 milhões em uma planta de cultivo de microalgas 

anexa à unidade da Bunge em São Paulo (SOLAZYME,  2014). As microalgas serão 

cultivadas em sistemas heterotróficos, utilizando a sacarose do caldo de cana-de-açúcar como 

fonte de carbono, com o objetivo de servir de matéria-prima para a produção de cosméticos, 

químicos renováveis e biocombustíveis (EDITORA ENERGIA, 2013).  

Até o momento, o Projeto já identificou dez espécies de microalgas capazes de crescer 

em água de produção de petróleo. No entanto, o maior desafio para este estudo é a produção 

em larga escala, além de passar pela aprovação dos Biocombustíveis pela ANP, para serem 

comercializados. 

No entanto, até o momento essas pesquisas sobre microalgas se encontram em fase de 

Pesquisa e desenvolvimento, e não está estabelecida a produção comercial de algas para 

biocombustíveis. Como demostrado acima, as pesquisas no Brasil relacionado à produtividade 

de microalgas para biocombustíveis se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, e 

são desenvolvidos por empresas privadas e alguns órgãos federais.  

No que diz respeito à política de financiamento, alguns órgãos de pesquisas 

incentivam os projetos que tenham como foco o estudo da Biomassa, especialmente para 

combustíveis de segunda geração, mas nenhum deles possui um foco para combustíveis de 

terceira geração, como é o caso especifico para microalgas.  

 

2.5 Projetos sobre microalgas desenvolvido na Europa  

 

Alinhada com as metas ambiciosas de energia renovável da União Europeia, a 

Comissão Europeia (CE) participa do financiamento através do programa Seventh Framework 

Programe (7FP) três projetos liderados pela indústria de grande escala, destinadas a 

http://solazyme.com/
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comprovar a produção de biocombustíveis de algas ao longo de toda a cadeia de valor, 

cobrindo seleção de linhagens de algas cultivo e produção, extração de lipídeos, produção de 

biocombustíveis, e de testes em aplicações de transporte. 

O sétimo Programa de Enquadramento para Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

na Europa – Sétimo Programa Quadro (7PQ) é um instrumento para financiamento de 

pesquisa de 2007 a 2013. A chamada aberta para o ano de 2010 foi destinado especialmente a 

demonstração em grande escala de produção de biocombustíveis de microalgas com objetivos 

ambiciosos e realizáveis: 

- Área de cultivo mínima de 10 hectares;  

- Produtividade mínima de 90 toneladas de sólidos secos por hectare por ano. 

Nesta chamada, os consórcios seriam liderados por organizações industriais, e os 

projetos tinham de demonstrar uma cadeia de valor sustentável a partir da seleção de espécies 

de algas, para a produção de biocombustíveis e o seu uso no mercado. Além disso, o CO2 

utilizado para o crescimento das microalgas tinha que ser oriundos de aplicações renováveis. 

Quatorze projetos foi submetido para avaliação, dos quais três foram escolhidos.  

A principal ferramenta para a implementação desses projetos são as iniciativas 

industriais, iniciativas publicas e privadas, lideradas pelas indústrias, cujo principal objetivo é 

acelerar a pesquisa energética industrial e a inovação na Europa. Esses projetos estão 

descritos abaixo: 

2.5.1 Projeto INTESUSAL  

O objetivo geral do InteSusAl  (Integrated Sustainable Algae) é demonstrar uma 

abordagem integrada para gerar biocombustíveis a partir de algas de forma sustentável em 

escala industrial.  
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Mais precisamente, o projeto visa aperfeiçoar a produção de algas e demonstrar a 

integração dessas tecnologias de produção (Raceway) para atingir as metas de cultivo de algas 

de 90-120 toneladas secas por hectare por ano.  

O projeto irá selecionar espécies de algas e tecnologias de cultivo para alcançar óleo 

de algas com um perfil lipídico adequado para a produção de biodiesel e irá validar esta 

seleção através da conversão do óleo extraído em biodiesel para atender às especificações 

padrão.  

A sustentabilidade desta demonstração, tanto em termos econômico e ambiental 

(circuito fechado de carbono) serão consideradas em todo o processo; incluindo uma 

utilização ótima dos recursos de biomassa de algas para permitir a comercialização.  O 

consórcio InteSusAl é composto por seis parceiros provenientes de quatro países europeus, 

cujas competências complementares permitirá entregar com sucesso os resultados esperados 

(HOBSON et al., 2011).  

2.5.2 Projeto BIOFAT 

 

BIOFAT é um projeto de demonstração de microalgas para biocombustível que 

integra toda a cadeia de valor do processo de algas de crescimento otimizado, produção de 

amido e acúmulo de óleo, para processamento posterior (biorrefinaria), incluindo a produção 

de biocombustíveis. A abordagem BIOFAT integra e escalonamento e tecnologias 

complementares e competências de cada parte em um projeto multidisciplinar global. A 

cadeia de valor de produção de biocombustíveis a partir de microalgas será testada em larga 

escala durante o projeto com três objetivos principais: 

 -Eficiência energética,  

-Viabilidade econômica e 
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-Sustentabilidade ambiental. 

O projeto será implementado em duas fases:  

 Otimização do processo em duas instalações em escala piloto, localizados na Itália e 

Portugal;  

 Modelagem econômica e scale-up para uma instalação de demonstração de 10 

hectares.  

As tecnologias adotadas na planta piloto serão totalmente representativas das soluções que 

caracterizam a instalação do DEMO. Os dois pilotos representam uma valida estratégica para 

a seguinte fase industrial, e que irá permitir um estudo completo de viabilidade de 

biocombustíveis de algas na EU (União Europeia). A planta de 10 hectares possui como 

objetivo demonstrar como geradoras de biocombustíveis a partir de algas irá trabalhar e 

mostrar que a "plataforma de produção de microalgas" podem operar com equilíbrio 

econômico positivo através de um processo de biorrefinaria, onde compostos de valor 

agregado serão produzidos.  

Os desafios científicos e tecnológicos incluem deste projeto incluem:  

 Seleção de cepas de cultivo, de acordo com as condições ambientais e critérios de 

sustentabilidade;  

 Otimização das condições de cultivo, a adoção de estratégias para limitar 

contaminações e estresses abióticos, o que permite a acumulação de óleo elevado / 

amido:  

 A integração da tecnologia e otimização, combinando foto-biorreatores (Painéis de 

parede verde e reatores tubulares) e lagoas de rolamento, bem como a colheita 

automatizada;  
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 Minimizando investimentos e custos operacionais para sucesso up-scaling (a partir de 

um meio hectare a 10 hectares) as tecnologias de cultivo de algas para processamento 

de biomassa e produção de biocombustíveis, para a produção de biomassa algal 

competitiva e sustentável.  

 Desenvolvimento do conceito algo-refinaria valorizando coprodutos diferentes das 

fracções de biomassa de algas (HOBSON et al., 2011).  

O programa BIOFAT é composto por dez parceiros provenientes de sete países diferentes.  

 

2.5.3 Projeto ALL-GAS  

 

O projeto All-Gás tem como objetivo demonstrar a produção sustentável de 

biocombustíveis de baixo custo a partir de algas, com base na reutilização de águas residuais e 

outros resíduos, como Nitrogênio e Fósforo. Portanto, o projeto ALL-GAS é baseado na 

reciclagem de nutrientes, captação de energia e geração de CO2 a partir de águas residuais e 

seus resíduos (HOBSON et al., 2011). Este projeto melhor detalhado no capítulo 3 onde será 

apresentado o estudo de caso.  
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3  ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo será apresentado o projeto ALL-GAS que esta sendo desenvolvido na 

Europa. Este projeto foi selecionado para ser o estudo de caso, pelo fato do mesmo utilizar 

águas residuais para o cultivo de microalgas, diminuindo os gastos com nutrientes e ainda 

realizando o reaproveitamento das águas, evitando desta forma que seja utilizado água potável 

para essa finalidade. Além disso, este projeto foi o que apresentou o maior número de dados 

disponíveis para servir de modelo comparativo e sanar o objetivo do presente trabalho.   

O conteúdo exposto neste capítulo foram retirados do site do projeto ALL-GAS 

(2014), do site CORDIS (2014) e do site da EUROPEAN COMMISSION (2014).  

 

3.1 A inserção do projeto ALL-GAS no Sétimo Programa-Quadro (Seventh Framework 

Programe)  

 
FP7 é uma sigla direcionada para o Seventh Framework Programe, que em português 

pode ser intrepretado segundo dados do próprio programa como Sétimo Programa-Quadro de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (7PQ). Esse é o principal instrumento da União 

Europeia para o financiamento da pesquisa na Europa. Além disso, esse programa resulta de 

anos de indagações junto à comunidade científica, departamentos institucionais de pesquisa e 

órgãos legisladores. O mesmo foi concebido como resposta às necessidades de emprego, 

competitividade e qualidade de vida na Europa e pode ser considerado um pilar central para a 

pesquisa Europeia. 

Assim também, o programa-quadro foi lançado em 1984 e desde então é o 

protagonista na pesquisa multidisciplinar e nas atividades de cooperação na Europa e outras 

partes do mundo. 

O principal desígnio do 7PQ é oferecer continuidade a esta missão, sendo maior e 

mais abrangente que os programas-quadro anteriores. Esta edição possui um orçamento de 
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€53,2 milhões ao longo dos seus sete anos de duração, e enfim, foi o maior plano de 

financiamento no que se referem a estes programas (Figura 8).  

 

 

Figura 8- Evolução orçamentária e duração do Programa-Quadro ao longo do tempo. Fonte: 

European Comission (2014). 

 

O grande diferencial da sétima edição do sétimo programa-quadro é: Orçamento 

incrementado – O orçamento do 7PQ representa um aumento de 63% em relação à edição 

anterior. Além disso, também constitui uma forte mensagem política para os Estados-

Membros da UE, em que se comprometeram em aumentar o orçamento na pesquisa, de 2% do 

PIB até 3% em 2010. 

Incidência sobre temas – Uma notável incidência sobre os grandes temas de pesquisa (e.g., 

saúde, iniciativas tecnológicas conjuntas.). Sendo o maior componente do 7 Programa-

Quadro, a Cooperação, a qual pretende flexibilizar o programa e torná-lo capaz de responder 

às necessidades da indústria no âmbito geral. 
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O Conselho Europeu de Investigação (CEI) – A primeira agência pan-Europeia de 

financiamento da pesquisa, o recém-criado Conselho Europeu de Pesquisa, pretende financiar 

pesquisa de ponta, considerada ousada, a qual detém o potencial de gerar grandes proveitos. 

Regiões do Conhecimento – O 7 Programa-quadro define novas regiões do conhecimento 

que reúnem vários parceiros de pesquisa. As universidades, centros de pesquisa, empresas 

multinacionais e autoridades regionais podem estabelecer redes de cooperação, fortalecendo 

as capacidades e os potenciais de pesquisa.  

Partilha de riscos financeiros – Uma nova característica, a partilha de riscos financeiros, 

aumentará o apoio ao investimento privado nos projetos de pesquisa, melhorando o acesso aos 

empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI) quando se tratar de ações Europeias de 

pesquisa de grandes dimensões. 

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITCs) – Incidem nas Plataformas Tecnológicas 

Europeias (PTEs), com especial orientação para os utilizadores; sendo um conceito novo o 

qual reúne diferentes parceiros para lidar com objetivos os quais não podem ser atingidos 

através das “Convocatórias de Propostas”. Além disso, as ITC lidam especificamente com as 

áreas de pesquisa que são essenciais ao êxito em longo prazo visando aumento da colaboração 

e investimentos consideráveis. 

Centro de Atendimento – Teria como princípio apenas um centro de atendimento que atua 

como primeiro ponto de contato para quem deseje participar, dando respostas sobre todos os 

aspectos do financiamento europeu e proporcionando assistência àqueles que nunca 

participaram de um Programa-quadro.  

Enfim, O 7PQ arquiva os elementos importantes dos programas-quadro anteriores. 

Mantem a ênfase aos consórcios de parceiros europeus, na colaboração internacional, na 

coordenação aberta, flexibilidade e excelência da pesquisa. 

 

Áreas de atuação ou abrangência do 7 Programa-Quadro 
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A sétima edição do programa-quadro possui cinco programas específicos. Sendo, que 

cada um apresenta subdivisões conforme ilustrado na Figura 9. Assim os cinco programas são 

descritos a seguir: 

 

1. Programa Cooperação  

Considerada de longe a principal área e componente do programa. O Programa 

Cooperação incentiva à pesquisa colaborativa por toda a Europa e outros países, orientada por 

diversas áreas temáticas fundamentais.  

Os temas abordados são: saúde; alimentação, agricultura, pesca, biotecnologias, 

tecnologias da informação e comunicação, nanociências, nanotecnologias e novas tecnologias 

de produção, energia (projeto descrito como modelo), ambiente (incluindo alterações 

Figura 9- Ilustração dos programas do 7 Programa quadro, com suas 5 áreas de 

atuação e suas respectivas sub-áreas. Fonte: Cordis (2014). 
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climáticas), transportes (incluindo a aeronáutica), ciências socioeconómicas e humanas, o 

espaço e enfim, a segurança. 

Além disso, o programa também inclui as novas iniciativas tecnológicas conjuntas, as 

quais são orientadas para a indústria de grande dimensão, financiadas por múltiplos 

investidores e apoiadas, em certos casos, por uma mistura de financiamento privado e público. 

  

 

2. Programa Ideias – e Conselho Europeu de Investigação (CEI) 

Com o Programa Ideias, pela primeira vez um Programa-quadro financia a pesquisa 

pura, nas fronteiras da ciência e da tecnologia, independentemente das prioridades temáticas. 

O Programa Ideias é de uma flexibilidade única na sua abordagem de pesquisa na 

União Europeia. Esse, encontra-se a ser implementado pelo novo Conselho Europeu de 

pesquisa (CEI), o qual consiste num Conselho Científico (tendo como função, delinear 

estratégias científicas, definir o programa de trabalho, o controle de qualidade e as atividades 

informativas) e uma agência implementadora (administração, apoio aos candidatos, critérios 

de seleção das propostas, gestão de bolsas e organização prática). 

A pesquisa pode ocupar-se de qualquer área da ciência e tecnologia, incluindo a 

engenharia, as ciências socioeconômicas e ciências humanas. Dá-se ênfase particular às áreas 

emergentes e de crescimento rápido, nas fronteiras do conhecimento, e a pesquisa 

transdisciplinar. Ao contrário do que se passa no Programa Cooperação, não existe obrigação 

de formar parcerias interfronteiras.  

 

3. Programa Pessoas – Impulsionará as carreiras de pesquisadores na Europa 

O Programa Pessoas dará apoio significativo à mobilidade dos investigadores e ao 

desenvolvimento das carreiras, tanto para os pesquisadores na União Europeia como fora 

dela.  
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O programa inclui atividades como a formação inicial de pesquisadores, apoio à 

formação e desenvolvimento contínuos através de bolsas de pesquisa Europeias, 

internacionais, bem como outras ações, sem perder as parcerias indústria/universidade. Uma 

dimensão internacional, com parceiros de fora da UE, desenvolverá ainda mais as carreiras 

dos pesquisadores da União, criando bolsas internacionais de entrada e saída para fomentar a 

colaboração com grupos de pesquisa fora da Europa. 

 

4. Programa Capacidades – Construir a economia do conhecimento 

O Programa Capacidades foi concebido para fortalecer e aperfeiçoar as capacidades para 

o conhecimento de que a Europa necessita para tornar-se uma economia próspera, baseada no 

conhecimento. Fortalecendo as capacidades de pesquisa, de inovação e a competitividade 

Europeia, o programa estimula o potencial europeu para a pesquisa e os recursos baseados no 

conhecimento. 

O programa abrange seis áreas específicas do conhecimento, incluindo as atividades 

relacionadas com as infraestruturas de pesquisa, a pesquisa em benefício das PME, regiões do 

conhecimento, potencial de pesquisa, a ciência na sociedade e a cooperação internacional. 

 

5. Pesquisa sobre Energia Nuclear 

Este programa compreende duas partes – a primeira trata-se sobre a fusão nuclear e o 

centro de pesquisa internacional, o qual será construído na Europa. Os objetivos são o 

desenvolvimento dos conhecimentos sobre a fusão nuclear e empreender a construção do 

reator de fusão experimental. 

A segunda parte do programa abrange a segurança nuclear, a gestão dos resíduos de 

instalações de fissão nuclear e a proteção contra as radiações. As atividades do Centro 

Comum de Pesquisa nesta área incluem o desenvolvimento de uma visão Europeia da gestão e 
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escoamento de resíduos nucleares, da manutenção de operações seguras em instalações 

nucleares e do apoio à pesquisa sobre a energia nuclear. 

 

3.2 A área energia  

 

O Programa-Quadro 7 de pesquisa e desenvolvimento tecnológico é o principal 

instrumento da União Europeia para financiar atividades de pesquisa. Como já mencionado, o 

montante de recursos financeiros para este período é de € 51 bilhão (US $ 69 bilhões). Deste 

total, foi destinado um total de € 2.35 bilhões (US $ 3 bilhões) a para o financiamento de 

projetos na área de energia.  

Esse orçamento alocado é dividido igualmente entre os projetos de pesquisa a serem 

geridos pela Direção-Geral de Estudos e projetos de demonstração que são geridos pela 

Direção-Geral da Energia (DG ENER).  

Desde o início do 7º PQ, DG ENER emitiu convites para projetos de demonstração que 

colocam especial ênfase na produção de biocombustíveis a partir da biomassa lignocelulósica 

(biomassa de origem vegetal) e aborda praticamente toda a cadeia de valor dos recursos de 

biomassa para obterem como produto final biocombustível comercializável. 

Em 2010, o 7º PQ abriu uma chamada com o objetivo de demonstrar a produção em 

larga escala de biocombustíveis a partir de algas. Esta chamada possuía objetivos ambiciosos, 

portanto, realizáveis:  

- Área de plantio mínima de 10 hectares e  

- Produtividade mínima de 90 toneladas de sólidos secos por hectare por ano.  

Além disso, os consórcios precisavam ser liderados por organizações industriais e os 

projetos necessitavam demonstrar uma cadeia de valor sustentável completa com seleção de 
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espécies de algas para a produção de biocombustíveis, e o seu uso no mercado. A chamada foi 

restrita apenas para projetos nos quais o fornecimento de dióxido de carbono (CO2) para o 

cultivo de algas fosse fornecida exclusivamente por aplicações renováveis, excluindo CO2 

geradas a partir de instalações de combustíveis fósseis. 

No total, 14 propostas foram apresentadas por vários grupos industriais, a partir do 

qual três projetos (descritos anteriormente), foram selecionados para apoio. Esses contratos 

foram assinados no início de 2011. O custo total para os três projetos é de cerca de € 31 

milhões (US $ 42 milhões) e da contribuição da Comunidade Europeia correspondente 

ascende a cerca de € 20 milhões (US $ 27 milhões).  

 

 

3.3 O projeto ALL-GAS 

 

Um dos desafios que a Pesquisa & Desenvolvimento enfrenta é o aproveitamento dos 

resíduos produzidos nas diferentes fases do ciclo da água. Com a tecnologia atual, o 

tratamento de águas residuais envolve despesas e recursos elevados. O projeto faz parte do 

Sétimo Programa-Quadro da União Europeia e tem um investimento 7,1 milhões de euros, 

provenientes de fundos comunitários, para serem utilizados em um período de 5 anos. 

O projeto busca a utilização de águas residuais como um fator chave para a obtenção 

de biocombustíveis, revolucionando o paradigma de tratamento de águas residuais: o que é 

considerado hoje um subproduto indesejável possui a chance de se tornar um recurso valioso.  

Além disso, o projeto visa demonstrar a produção em larga escala de biocombustíveis 

sustentável baseada no cultivo de baixo custo de microalgas. A cadeia de processo completo - 
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de tanques de cultivo, a separação da biomassa, extração de óleos e outros produtos químicos 

para a produção de biocombustíveis e seu uso em frotas de veículos - será realizado com base 

em uma área de cultivo de 10 hectares, com o objetivo de tratamento de águas residuais 

tornando a energia autossuficiente, levando em consideração os seguintes fatores: 

1) Fornecimento de fertilizantes como uma fonte de nitrogênio para as microalgas pode 

contribuir com até um terço do conteúdo de energético da biomassa produzida. Algas 

de água doce em condições de alto crescimento podem conter até 10% de nitrogênio, o 

que leva a uma entrada externa de energia na forma de nitrogênio de 1,5 (kWh) por kg 

de biomassa de algas.  

2) O fósforo é um recurso limitado, com previsão de reservas de cerca de 100 anos. 

Assim, se todo o consumo de diesel no mundo estimada em cerca de 700 bilhões L 

(185 bilhões gal) por ano for substituído por biodiesel, o consumo anual de fósforo 

seria o dobro, reduzindo drasticamente sua vida útil remanescente.  

3) As estações de tratamento de águas residuais atualmente não aproveitam o conteúdo 

energético da matéria orgânica presente nos efluentes municipais, estimado em 2,5 

kWh por metro cúbico (m
3
), ou cinco vezes a energia utilizada no seu tratamento. 

Concluindo o projeto possui como principais objetivos: 

 Implementar em 10 hectares a cadeia de processo completo, desde o cultivo até a 

colheita,  

 Desenvolver cultivos de algas sustentável, integrado com a separação da biomassa, 

 Processamento para extração de óleo e de outros produtos químicos e produção de 

biocombustíveis, 

 Tratamento e reutilização de águas residuais pra a recuperação de nutrientes. 
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A estação de tratamento de águas residuais se localiza no sul da Espanha, em uma 

cidade chamada Chiclana de la fronteira e possui várias combinações de plantas de efluente 

e pré-tratamento, os quais são testados para a reutilização da água e seus nutrientes para 

estimular o crescimento de algas, visando um crescimento mais rápido. 

 O principal objetivo é reduzir a energia intrínseca de fertilizantes necessários para a 

produção de algas, as quais consomem cerca de 12 a 15 kwh / kg de nitrogênio com até 10% 

de matéria seca das algas, a entrada de nitrogênio pode significar cerca de 30% da energia 

térmica teor de algas (estimada em 5000 kWh / t), e é equivalente à energia de óleo que 

pode ser extraído. A utilização conjunta de águas residuais e de biomassa para o cultivo de 

algas transforma dois fluxos de resíduos em um efluente purificado para reutilização, com 

biomassa energética como um subproduto, com a entrada de energia elétrica mínima e lodo 

residual.  

O rendimento desejado de algas de 100 t / ha / ano é atingido com um design inovador 

de lagoas de rolamento, juntamente com fotobiorreatores simplificados para a produção de 

inóculo. A biomassa recolhida será processada para rendimento de:  

 óleos os quais podem ser transformados em biodiesel existente na forma de lipídeos. 

Assumindo uma quantidade de teor de óleo líquido de 20%, terá biodiesel suficiente 

para rodar anualmente perto de 200 carros serão produzidos a partir do esperado 3 

t/d de massa seca de algas.  

 resíduos de algas que podem ser digeridas, juntamente com os sólidos de águas 

residuais de cerca de 5000 m
3
 / d de efluente. Cerca de 250 t de metano / ano será 

purificado e comprimido para servir de combustível para cerca de 200 automóveis.  

 Água purificada para reutilização  
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O gás carbônico será separado a partir do biogás e reutilizado para atingir o rendimento 

de algas, juntamente com o CO2 a partir da combustão de biomassa e de efluentes residuais 

agrícolas. Cerca de duas vezes a massa da produção de algas diária será transformado 

termicamente, em conjunto com os digestores a partir de algas e de efluentes sólidos 

residuais, para a geração de CO2 e cerca de 2500 MWh/ano de eletricidade, energia 

suficiente para operar toda a instalação (bombas, rodas de pás, centrífugas, entre outros). O 

fluxograma da proposta é ilustrado na Figura 10.  

 

 

 

Figura 10- Ilustração do fluxograma de funcionamento do projeto ALL-GAS. Fonte: Algae 

(2014). 
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Portanto, o projeto ALL-GAS é baseado na reciclagem de nutrientes, captação de 

energia e geração de CO2 a partir de águas residuais e seus resíduos. Após pré-tratamento 

anaeróbio para maximizar a produção de biogás e obter CO2, o efluente é então 

adicionalmente purificado pelo crescimento de biomassa de algas. As algas colhidas serão 

processados para a extração de óleos e outros subprodutos valiosos, enquanto a biomassa 

algal restante é posteriormente transformado em biometano, CO2 e minerais, juntamente com 

outros tipos de biomassa residual de águas residuais e / ou resíduos agrícolas.  

Um desafio fundamental para a geração de biocombustíveis é a produtividade de 

biorreatores de baixo custo, na forma de lagoas Raceway. Este projeto vai introduzir um novo 

dispositivo patenteado, a Luz Enhancement Factor (LEF), para aumentar significativamente a 

produção de biomassa de lagoas de rolamento, mantendo seu balanço energético positivo.  

Se a produtividade alvo das culturas de algas - 3.000 kg de matéria seca por dia (DS / 

d) - é alcançado, com teor de óleo de algas, de 20%, biodiesel suficiente para rodar cerca de 

200 carros poderia ser gerado. A produção de bio-metano da digestão anaeróbica de águas 

residuais e resíduos de biomassa matérias deve produzir uma quantidade equivalente de bio-

metano por mais de 200 carros. Além disso, o fluxo de águas residuais de cerca de 5.000 m
3
 

por dia seria tratado a um nível que permita a reutilização, minimizando as emissões, 

consumo de energia e resíduos do processo de águas residuais.  

O projeto será implementado em duas etapas em uma estação de tratamento de águas 

residuais no sul da Espanha. A primeira fase começa com a instalação da fase do protótipo 

inicial, que reunirá os principais parâmetros de projeto para a planta piloto em grande escala. 

Essa fase terá a duração de dois anos. 
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A segunda fase será a construção e operação dos cultivos das algas em lagoas em 

escala real de 1.500 m
2
 cada, 10 hectares será desenvolvido e operado. Esta fase terá a 

duração de três anos.  

3.4 Organizações participantes 

 

Existem um grande número de participantes envolvidos no projeto ALL-GAS, ao todo são 

sete parceiros e sete países como descrito a seguir: 

Aqualia - Espanha 

Aqualia é um dos principais companhias de serviços prestados aos cidadãos da Europa. É 

especializada na gestão de todas as atividades relacionadas ao ciclo da água, é também uma 

das poucas empresas globais capazes de oferecer soluções para todas as necessidades de água; 

seja o uso doméstico, agrícola ou industrial. 

 A terceira maior empresa de água e esgoto privado do mundo lidera o consórcio do 

projeto ALL-GAS, composta por sete parceiros e apoiado por um conselho científico para 

fornecer o conhecimento e experiência para esta tarefa desafiadora. Outros parceiros incluem:  

O Grupo Feyecon - Holanda 

Com subsidiárias CleanAlgae e AlgaeBiotech, é especializada em extração de alta taxa e 

separação de biomassa. A empresa também desenvolveu a patente LEF para aumentar a 

produtividade pista lagoa. A CleanAlgae é uma empresa sediada em Gran Canaria focada no 

crescimento de microalgas selecionadas que oferece uma oportunidade de negocio comercial. 

Realizam pesquisa e desenvolvimento em torno de outras espécies que podem fornecer-nos 

com novas oportunidades de negócios.  
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MTD - Turquia 

Possui cultivo de microalgas em suas próprias lagoas e 10 anos de experiência no mercado 

de engenharia de biodiesel.  

BDI – Áustria 

Bioenergia International é um fornecedor líder de engenharia de processo para transformar 

óleos residuais em biocombustível que já construiu mais de 20 usinas de biodiesel em toda a 

Europa. Realiza pesquisas sobre o desenvolvimento de processos para o processamento de 

novas matérias-primas em seus laboratórios e possui um extenso portfólio de patentes que 

resultou de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.  

Hygear - Holanda 

HyGear é uma empresa holandesa com competências únicas em miniaturização dos 

processos químicos e fluxos de gás, dedicados a fornecer sistemas que estão prontos para uso 

em aplicações de energia renováveis ou processos químicos. HyGear desenvolve, constrói e 

testa, geradores compactos padronizados de hidrogênio, bem como sistemas de biogás, gás de 

melhoria para soluções líquidas e células de combustível. 

Universidade de Southampton - Reino Unido 

A Universidade de Southampton é uma das 15 melhores universidades de pesquisa no 

Reino Unido e alcançou consistentemente pontuações para suas atividades de ensino e 

aprendizagem. Levou grandes projetos da UE sobre a digestão de resíduos e biomassa para 

energia percursos, bem como a purificação de águas residuais com lagoas de algas.  

Instituto Fraunhofer UMSICHT - Alemanha 
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Possui expertise em pesquisa de bioenergia, desenvolvendo catalisadores e análise do 

ciclo de vida dos recursos renováveis. Possui conhecimento em inovações técnicas nas áreas 

de meio ambiente, material, processo e tecnologia de energia. Possui como foco o avanço das 

economias sustentáveis, tecnologias ambientalmente amigáveis e abordagens inovadoras.  

3.4 Resultados do projeto 

Após oito meses de trabalho para implementação da instalação (Figura 11) e plantas-

piloto, recentemente o projeto atingiu um dos principais marcos: colheita da primeira 

biomassa de algas cultivadas nos viveiros pistas dos Chiclana de la Frontera (Cádiz, Espanha) 

(Figura 12).  

O meio de cultura utilizado para o crescimento da biomassa colhida foi de um efluente 

de um reator anaeróbio de águas residuais inovador, chamado UASB (Up fluir Anaerobic 

Sludge Blanket). Independentemente do sucesso que a colheita representa a si mesmo, é de 

salientar que a biomassa algal obtido tem um potencial de alta energia, devido ao seu teor de 

lipídios (cerca de 5%), e seu grau de digestibilidade, com uma capacidade de produção de 

metano de cerca de 200 300 litros de metano por kg de biomassa tratada por um anaeróbio 

processo de digestão. 

Dentro de alguns meses, quando o projeto chega a sua fase demo, o biogás produzido 

será utilizado para alimentar a frota de ônibus da cidade de Chiclana. 
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Figura 11 – Instalações dos  viveiros de algas do projeto ALL-GAS. Fonte: Algae (2014). 

 

Figura 12 - Colheita da primeira biomassa de algas cultivadas nos viveiros. Fonte: Algae 

(2014). 

 

3.4.1 A nova intranet do projeto, a chave para uma gestão eficiente. 

 

Desde o início de 2014, a ALL-GAS Projeto teve uma nova ferramenta de gestão: o site 

da intranet. Foi desenvolvido como um Sharepoint que tem acesso restrito, para os membros 

da Única Consórcio (Figura 13).  
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Esta nova ferramenta permite que os parceiros possam verificar e baixar todas as entregas 

e os relatórios do projeto de progresso, bem como apresentações mostradas durante as 

reuniões internas. Esse Sharepoint é um local de encontro para todos os membros do 

Consórcio, onde, além de as últimas metas e cronogramas, as últimas orientações e acordos da 

Comissão pode ser acessado a qualquer momento. Além de materiais de divulgação e eventos 

relevantes são publicadas 

 

Figura 13: Site da Intranet do programa ALL-GAS. Fonte:Algae (2014). 

 

O trabalho do projeto está dentro do cronograma previsto. Depois de inúmeras 

negociações com os governos locais e regionais, trabalha para construir a usina de biomassa 

estão dentro do cronograma. Para facilitar o andamento dos trabalhos, as licenças estão sendo 

administra em duas fases: a experimental (mais de 1.000 m
2
) e demonstrativo (cerca de 

10.000 m
2
).  
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Como preparação para a fase de demonstração, os protótipos de cultivo de algas estão 

sendo construídos e integrados com a unidade de pré-tratamento anaeróbio e outras 

instalações de pré e pós-tratamento. 

As instalações incluem pistas de inoculação (6 x 32 + 6 x 3 m
2
), já em operação e as 

pistas de produção (2 x 500 m
2
). Neste momento a Aqualia está começando as obras civis de 

pistas de produção (2 x 500 m
2
). Este protótipo será integrado no site demo futuro e escalado 

em relação à outros equipamentos e processos. 
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4 ANÁLISES CRÍTICA DO PROJETO E SUA APLICABILIDADE NO BRASIL 

 

Este capítulo analisa criticamente os resultados do estudo de caso do Projeto ALL-

GAS, e realiza uma comparação com projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil na 

área de microalgas. Além disso, é avaliada a possibilidade de replicação de projetos do porte 

no Brasil.  

Para nortear essa comparação, serão utilizados os indicadores descritos na seção 1.2 do 

capítulo 1. Esses indicadores são: a) disponibilidade e quantidade de recursos para serem 

investidos em projetos dentro da área de microalgas, b) diferentes fontes de recursos 

disponíveis para projetos de grande porte, c) número de parceiros envolvidos, e d) número de 

parceiros internacionais envolvidos.  

 

4.1 Análises dos indicadores e a comparação com os projetos desenvolvidos no Brasil 

 

 No que diz respeito aos indicadores que foram analisados, o primeiro foi a 

disponibilidade e quantidade de recursos para projetos de microalgas. 

O projeto ALL-GAS apresentado no capítulo anterior conta com um investimento da 

ordem de €$ 7,1 Milhões, para ser investidos com o projeto no período de cinco anos. 

Transformando esse valor para reais tem-se um total de R$ 20.732.000,00 (cotação do euro 

em 07/09/2014: R$ 2,92) milhões, ou cerca de ou R$: 4.146.400,000 milhões para ser 

investido ao ano.  

  Dos projetos realizados no Brasil, o projeto conduzido pelo grupo JB em parceria com 

a empresa SAT (See Algae Tecnology), localizado no Estado de Pernambuco, apresenta o 

maior investimento: €$ 8 milhões, equivalente a R$ 23.360.000,00 milhões (cotação do euro 
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em 07/09/2014- R$ 2,92).  Embora a informação do período em que seria gasto esse recurso 

não foi mencionada, pode-se considerar que o Brasil também possui projeto de microalgas 

com alto investimento financeiro.  

Outro projeto que esta sendo desenvolvido no Brasil, com elevados investimentos é o 

projeto de parceria entre a Bunge e a empresa americana Solazyme. O investimento é de US$ 

120 milhões, cerca de R$ 270.000.000,000 milhões de reais (cotação do dólar em 07/09/2014 

- R$ 2,25).   

Provavelmente esses elevados valores do investimento sejam em função dos 

participantes serem empresas privadas. Empresa internacional oferece maior aporte 

financeiro, e a empresa brasileira oferece menor aporte financeiro entraria também com a 

matéria prima para servir de base para o crescimento das microalgas. Além disso, o clima 

homogêneo do Brasil durante o ano todo, especialmente na região Nordeste se comparado 

com os países parceiros apresenta uma enorme vantagem durante o ano todo, característica 

essa, que não é compartilhada pelos demais países.  

O projeto desenvolvido e conduzido pela IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná), 

órgão Público do Estado do Paraná, possui um investimento de R$ 2,2 milhões de reais, para 

ser utilizado em um período de dois anos, ou seja, R$ 1,1 milhões por ano. Se comparado aos 

projetos anteriores esse projeto possui menor investimento, e provavelmente isto se deve ao 

fato do curto prazo. No entanto, em termos de financiamento de projetos trata-se de um bom 

valor para que sejam iniciados estudos sobre microalgas naquela região.   Este valor pode ser 

resultado dos parceiros de grande porte envolvidos no projeto como a COPEL (Companhia 

Paranaense de Energia) e a TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná).  

No que se refere a recursos financeiros para investimentos em projetos envolvendo 

microalgas no Brasil, apesar de um número reduzido de projetos, existem projetos com altos 
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investimentos, se comparado com o projeto ALL-GAS utilizado como modelo do estudo de 

caso. Desta forma, recurso financeiro não pode ser considerado como um fator limitante para 

o desenvolvimento dessa área de pesquisa no país. Porém, ficam claro que estes recursos são 

maiores quando oriundos de empresas privadas que possuem parceiros internacionais. 

Portanto, ao se analisar o indicador: diferentes fontes de recursos disponíveis para 

projetos de grande porte percebem-se que elevados recursos financeiros são obtidos apenas 

por empresas privadas.  

As desvantagens dessas pesquisas serem desenvolvidas e financiadas pelas empresas 

privadas, é que as mesmas realizam patente das tecnologias desenvolvidas, dificultando o 

avanço da transferência de tecnologia do país. 

 Nenhum projeto desenvolvido no Brasil para produção de microalgas possui recursos 

específicos das fontes de financiamentos do Governo Federal do Brasil, como é o caso do 

BNDES (O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos). Chamadas para projetos específicos para pesquisa com microalgas para produção 

de combustíveis de terceira geração hoje é inexistente.  

Provavelmente falte um olhar mais crítico dos órgãos de fomento do Governo Federal 

do Brasil, sobre biocombustíveis de terceira geração para o Brasil traria benefícios para esta 

linha de pesquisa.  

Parcerias estratégicas são de fundamental importância quando se trata de projetos 

tanto de pequeno quanto de grande porte. Nenhum órgão, empresa ou instituto de pesquisa, 

reúnem individualmente todos os conhecimentos necessários nas diferentes áreas de atuação 
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de um projeto. Parceiros envolvidos trabalhando com objetivos comuns aumentam a chance 

dos projetos atingirem seus objetivos. 

 Quando se analisa o número de parceiros envolvidos no projeto ALL-GAS, percebe-

se que o mesmo possui seis parceiros internacionais, pertencentes a diferentes setores. Essa 

parceria é constituída de empresas privadas, instituto de pesquisa e universidade. E cada um 

desses parceiros é especializado em uma das etapas do processo produtivo de microalgas.  

O grupo MTD da Turquia é especialista em cultivo de microalgas, com grande 

experiência no mercado. O Grupo Feyecon da Holanda é especializado em extração em alta 

taxa e separação da Biomassa. O grupo BDI da Áustria possui um grande expertise em 

transformar óleos residuais em biocombustíveis. Desta forma a possibilidade de sucesso de 

um projeto desse porte torna-se maior.    

Dos projetos desenvolvidos no Brasil, o que possui maior número de parceiros é 

aquele desenvolvido pela Embrapa Agroenergia, que atualmente conta com seis parceiros 

nacionais. Esses parceiros são todos públicos, ou seja, não há nenhuma empresa privada 

envolvido na parceria.  

A vantagem em ter parceiros públicos como é o caso da Embrapa Agroenergia, é que 

os mesmos possuem laboratórios montados, equipados e em funcionamento. Isto possibilita 

chances reais dos projetos serem desenvolvidos de imediato.  

O segundo projeto com maior número de parceiros desenvolvido no Brasil, é aquele 

conduzido pela IAPAR. Este projeto conta com 04 parceiros, e assim como o projeto 

desenvolvido pela EMBRAPA, todos são órgãos públicos. 
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Nota-se que os projetos desenvolvidos no Brasil que possuem menos parceiros como a 

Bunge e a empresa americana Solazyme, e grupo JB em parceria com a empresa SAT (See 

Algae Tecnology), são empresas privadas e os detentores de maiores fontes de investimentos.  

Para deslancharmos a pesquisa de microalgas no Brasil, precisamos então unir, as 

empresas privadas nacionais e internacionais que possuem elevados valores de investimento 

com a expertise da academia e demais parceiros. No entanto é preciso dar maior agilidade do 

processo de entrega do produto final, para obtermos resultados consistentes em um curto 

período de tempo. 

Com relação aos objetivos das pesquisas, nota-se que os objetivos propostos pelo 

projeto ALL-GAS, são mais ambiciosos em termos de resultados, do que aqueles 

desenvolvidos no Brasil. Isto provavelmente se deve ao fato dos projetos desenvolvidos no 

Brasil estarem em estágios anteriores de detenção de conhecimento e tecnologia daqueles 

desenvolvidos na Europa. Os países Europeus iniciaram seus estudos sobre cultivo de 

microalgas muito antes do que o Brasil, e isto reflete no grau de maturidade das pesquisas. 

Enquanto pesquisas Europeias buscam escalonamento da produção de microalgas, o Brasil 

ainda busca cepas adaptadas para o crescimento e reprodução.    

O fato de utilizarem águas residuais para suprir o requerimento energético das 

microalgas, ou seja, o crescimento desses microrganismos utilizando resíduos, se assemelha 

aos projetos desenvolvidos no Brasil que procuram reutilizar a sacarose da cana-de-açúcar e a 

vinhaça.   

Embora o Brasil tenha se lançado na pesquisa e produção de biocombustíveis de 

terceira geração com atraso se comparado aos demais países como Estados Unidos, Japão e 

União Europeia, existem alguns projetos sendo desenvolvidos no Brasil que buscam 

desenvolver essa linha de pesquisa. 
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Esses projetos não são feitos de uma forma homogênea e se diferem no que diz 

respeito a investimentos, parceiros, fontes de recursos disponíveis e grau de maturidade dos 

objetivos propostos.  

O Brasil possui condições climáticas ideais para o cultivo de microalgas durante o ano 

todo, principalmente nas regiões norte e nordeste, em função de apresentarem uma intensa 

radiação solar e temperaturas elevadas durante o ano. No entanto, necessita de 

desenvolvimento de tecnologias para que o custo final do processo possa colocar o biodiesel 

de microalgas como forte concorrente do biodiesel de segunda geração. 

No entanto, essas diferenças nas pesquisas e na sua aplicação se devem a vários 

fatores, como políticas públicas, iniciativa privada, grau de maturidade científica dos países e 

principalmente em função da tecnologia desenvolvidas por estes países durante o seu processo 

produtivo, e em função dos custos envolvidos. 

Se o Governo em conjunto com empresas privadas do Brasil tiver como prioridade a 

busca de novos biocombustíveis, para a substituição do petróleo, é possível que o Brasil, 

mesmo com algumas dificuldades iniciais desenvolva tecnologia suficiente e domínio do 

processo produtivo para a produção de combustível de terceira geração, assim como foi 

desenvolvida a tecnologia para o desenvolvimento da tecnologia de produção de combustível 

de primeira e de segunda geração. 

Mas sem o incentivo de politicas públicas específicas para este fim, ou seja, se as 

iniciativas partirem apenas das indústrias privadas, o Brasil ficará sempre a um ou dois passos 

atrás dos demais países não apenas nestas áreas, como nas demais.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo apresenta as considerações finais, bem como as principais 

conclusões da pesquisa, às limitações encontradas e termina por sugerir trabalhos futuros.  

 

5.1 Conclusões  

Como apresentado nos capítulos inicias desse trabalho, o busca por novos 

combustíveis alternativos em substituição aqueles oriundos de combustíveis fósseis vem 

ganhando cada vez mais espaço nas pesquisas mundiais, incluindo o Brasil. No entanto o 

Brasil mesmo que alguns passos atrás no desenvolvimento de biocombustíveis de terceira 

geração, também vem desenvolvendo pesquisas nesta área. É importante ressaltar que o Brasil 

é líder em biocombustíveis de primeira e segunda geração.  

Ante ao exposto, a pergunta desenvolvida para nortear este trabalho foi: o que é 

necessário para que se tenha um processo produtivo de microalgas funcional para que se torne 

possível sua produção em grande escala para serem utilizadas na produção de 

biocombustíveis?  

Baseado na questão da pesquisa definiu-se também o objetivo geral: 

Fornecer um panorama geral para o conhecimento sobre o processo produtivo de 

microalgas visando à produção de biocombustíveis, e descrever no estudo de caso um projeto 

modelo realizado pela União Europeia denominado ALL-GAS, analisando a possibilidade do 

mesmo ser replicado no Brasil.  

Para responder a questão da pesquisa formulou-se as preposições e dessas foram feitos 

os seguintes objetivos específicos: 
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1- Fornecer um panorama geral sobre o processo produtivo de microalgas 

2- Descrever e diagnosticar os pontos fortes do projeto ALL-GAS que realiza o cultivo de 

microalgas utilizando águas de tratamento de esgoto,  

3- Analisar o projeto ALL-GAS e verificar se este modelo é passível de ser replicado no 

Brasil. 

Após a definição da metodologia, da apresentação do referencial teórico, e da 

apresentação do estudo de caso, foram iniciados os esforços para que fossem alcançados os 

objetivos específicos. 

Após realizar estes passos juntamente com a análise crítica dos resultados, constatou-

se que os objetivos específicos foram alcançados. 

Com a apresentação do estudo de caso e a comparação com os projetos apresentados 

no Brasil chega-se as seguintes conclusões: 

-Projetos que possuem maiores investimentos financeiros são aqueles conduzidos por 

empresas privadas.  

-Projetos que possuem maior número de parceiros são aqueles dirigidos pela iniciativa 

pública.  

-As metas dos países o desenvolvimento de um sistema de produção de microalgas de baixo 

custo adaptado à realidade regional poderá garantir, ao País, papel de protagonismo no 

cenário mundial em médio prazo.  

-Diferentes países estão em diferentes fases de desenvolvimento no que se refere à fabricação 

de combustíveis de terceira geração. Essas diferenças nas pesquisas e na sua aplicação se 

devem a vários fatores, como políticas públicas, iniciativa privada, grau de maturidade 
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científica dos países e principalmente em função da tecnologia desenvolvidas por estes países 

durante o seu processo produtivo, e em função dos custos envolvidos. 

-Embora o Brasil tenha se lançado na produção de biocombustíveis de 3ª geração 

recentemente, o desenvolvimento de um sistema de produção de microalgas de baixo custo 

adaptado à realidade regional poderá garantir, ao País, papel de protagonismo no cenário 

mundial em médio prazo e longo prazo. 

- Assim como o projeto ALL-GAS, o Brasil possui projetos com elevados custos financeiros, 

e um grande número de parceiros disponíveis para a reaplicação do projeto apresentado no 

estudo de caso, no entanto será preciso realizar algumas adaptações como unir a empresa 

privada a instituições públicas para realização desses projetos. Além disso, seriam necessários 

investimentos financeiros de grande vulto por parte do Governo Federal destinados 

especificamente para a produção de combustíveis de terceira geração.  

 

5.2 Limitações do trabalho 

O presento trabalho apresentou algumas limitações relacionadas a aquisições de dados. 

Conforme sugerido pelo método, os gestores do caso foram avisados sobre a realização do 

mesmo, e também foram solicitados dados a respeito do projeto, mas não houve retorno por 

parte dos pesquisadores e coordenadores do projeto.  

 

5.3 Trabalhos futuros 

Por fim, com base no trabalho exposto, sugere-se que estudos futuros estejam 

relacionados a partes mais específicas para a implementação de projetos modelos no Brasil, 

como é o caso do estudo das tecnologias envolvidas no processo produtivo, para que as 
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mesmas sejam transferidas para serem usadas, ou adaptadas da melhor forma possível para 

que o Brasil possa evoluir na produção de biocombustíveis oriundo de microalgas.   
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