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GARGALOS NA PRODUÇÃO DE MICROALGAS ASSOCIADO AO CONCEITO DE
BIORREFINARIA
O cultivo de microalgas despertou forte interesse há apenas algumas décadas, dentre suas
características relevantes encontram-se a capacidade destes micro-organismos transformarem
o dióxido de carbono presente na atmosfera e a luz solar em várias formas de energia, através
do processo de fotossíntese, processo mediante o qual, são produzidos polissacarídeos,
proteínas, lipídeos e hidrocarbonetos. Neste trabalho identificaram-se os gargalos na produção
de microalgas associado ao conceito de biorrefinaria, tomando como base a produção de
biodiesel a partir do cultivo de microalgas no Sistema de Fotobioreatores tipo Janela usado no
GreenTec

da

Escola

de

Química/UFRJ,

avaliando-se

três

importantes

cenários:

aproveitamento de água residual (Cenário 1), consumo de CO2 industrial (cenário 2), e
aproveitamento dos co-produtos de valor agregado (Cenário 3). Foram tomados dados
resultantes das experiências no laboratório assim como dados fornecidos pela literatura. A
metodologia seguida para realizar a análise de cenários foi a Análise de Impactos Tendenciais
e foi preciso fazer uma análise econômica, estudo de sensibilidade e margem de contribuição
para avaliar as diferentes alternativas. Segundo os cálculos econômicos demonstrou-se que
quanto maior a integração da produção de microalgas com outras indústrias, maiores poderão
ser os benefícios econômicos. A utilização da água residual suína traria uma economia nos
custos variáveis em 0,9% ao ano, enquanto o aproveitamento de emissões de CO2 industrial
reduziria em 94,4% as despesas com utilidades e margem de contribuição aumentaria 66,9%.
Já quando combinadas estas duas variantes (Cenário 1+2) se diminuiriam os custos de partida
em 91,6% e aumentaria a Margem de contribuição em 64%, reduzindo-se em 0,25%, o
investimento total. No entanto, ainda arrojam resultados negativos e a principal causa deve-se
aos altos custos fixos e variáveis: os custos com depreciação representam 99,9% dos custos
fixos totais, em sua maioria referida a móveis e máquinas (99,9%); já os custos com utilidades
de cultivo representam 91,9% do custo varável total, sendo o ponto crítico o alto custo do
CO2.
Várias propostas foram consideradas na redução dos custos, por exemplo, a utilização do
meio de cultivo BG-11 modificado reduziria os custos com insumos em 32,5% se comparado
com o meio ASM-1, e a reutilização da água após a centrifugação representaria uma
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economia no processo de 90%. Dentre as variantes do Cenário 3, o cenário mais atrativo
resulta ser o 3b (venda de carotenoides) que provavelmente traria um aumento da Receita de
até 40 vezes para o Cenário Base, segundo as estimações, os cenários 3a (venda de ácidos
graxos poli-insaturados) e 3c (venda de proteina) apresentam um resultado final negativo, mas
a margem de contribuição resultou positiva. Dentre os gargalos discutidos encontra-se o alto
custo da montagem e manutenção de fotobiorreatores, a limitada produtividade biológica
lipídica das microalgas, resultando um desafio conseguir as condições ideais para otimizar a
produção dos produtos de alto valor agregado integrada à produção de biodiesel e coloca-los a
um preço competitivo no mercado.
Também se avaliou uma outra alternativa muito promissora que seria a utilização de fibra
ótica no cultivo de microalgas, com isto o Investimento Fixo e a Depreciação diminuem em
38,17% com respeito ao cultivo com fotobiorreator de janela, devido a que o custo do sistema
é 13 vezes mais barato que com o fotobiorreator de janela.
Até o momento a alternativa com melhores resultados é a venda da biomassa seca
diretamente, sem produção de biodiesel, pois reduziria o investimento já que só precisaria da
fase de cultivo e secagem. Se fossem aplicados algum dos cenários 1, 2, ou 1+2 a Margem de
Contribuição resulta positiva e a chance de obter ganhos seria muito elevada. Os cenários 2 e
1+2 são muito competitivos mesmo vendendo a biomassa seca no menor preço possível,
enquanto no Cenário Base a biomassa seca deverá ser vendida a partir de 21,22 R$.kg-1. As
estimativas também foram realizados considerando volume de produção menores, em 10 e
100 vezes. Nesses casos mostrou-se também viabilidade com ganho máximo para o cenário
(1+2) de 1.365.421,53 $MR. ano-1 e 135.406,17 $MR. ano-1 para o volume de 50.000 ton.
ano-1

e

5.000

ton.ano-1

respectivamente,

o

investimento

também

diminuiria

consideralvelmente a MR$ 2.807.361,17 e MR$ 280.736,12 respectivamente.

Palavras-Chave: Microalga, Biodiesel, Biorrefinaria, Gargalos, Produtos de valor agregado
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BOTTLENECKS IN MICROALGAE PRODUCTION ASSOCIATED WITH
BIOREFINERY CONCEPT
The cultivation of microalgae aroused strong interest just a few decades, among its
outstanding features are the ability of these micro-organisms transform the carbon dioxide
present in the atmosphere and sunlight into various forms of energy through the process of
photosynthesis, the process whereby they are produced polysaccharides, proteins, lipids and
hydrocarbons. In this work we were identified bottlenecks in the production of microalgae
associated with the biorefinery concept, based on the production of biodiesel from microalgae
cultivation in System photobioreactors type window used in Greentec Chemistry School /
UFRJ, evaluating three important scenarios : wastewater use (scenario 1), industrial CO2
consumption (scenario 2), and use of value-added co-products (scenario 3). Data were taken
resulting from experiments in laboratory as well as data given in the literature. The
methodology used to conduct the analysis of scenarios was the Impact Analysis biased and
had to do an economic analysis, sensitivity analysis and contribution margin to evaluate
different alternatives. According to economic calculations it was shown that the higher the
integration of microalgae production in other industries, may be greater economic benefits.
The use of swine wastewater would bring savings in variable costs by 0.9% per year, as the
use of industrial CO2 emissions would reduce by 94.4% the cost of utilities and contribution
margin increase 66.9%. But when combined these two variants (Scenario 1 + 2) to decrease
the starting costs by 91.6% and increase the contribution margin by 64%, decreasing by
0.25%, the total investment. However, even they throw negative and the main cause is due to
the high fixed and variable costs: depreciation costs represent 99.9% of total fixed costs,
mostly referred to the furniture and equipment (99.9%); already cropping utilities costs
represent 91.9% of varável total cost, and the critical point the high cost of CO2.
Various proposals have been deemed to reduce costs, for example, the use of BG-11 medium
modified cultivation reduce input costs by 32.5% compared with 1-ASM medium and reuse
of the output water after centrifugation would save the 90% process. Among the Scenario 3
variants, the most attractive scenario turns out to be the 3b (sales carotenoid) that would likely
bring an increase in revenue of up to 40 times to the Base Scenario, according to the

10

estimates, the third scenario (selling fatty acids poly- unsaturated) and 3c (selling protein)
have a negative outcome, but the contribution margin was positive. Among the discussed
bottleneck is the high cost of installation and maintenance of photobioreactors, limited lipid
biological productivity of microalgae, resulting in a challenge to the ideal conditions to
optimize the production of products of high value added integrated production of biodiesel
and places them at a competitive market price.
Also studied another very promising alternative would be the use of fiber optics in microalgae
cultivation, thus Fixed Investment and depreciation decrease by 38.17% with respect to the
cultivation with window photobioreactor, because the cost of the system it is 13 times cheaper
than with the window photobioreactor.
By the time, the alternative with better results is the sale of dry biomass directly, without
production of biodiesel, since it would reduce investment since only need the cultivation stage
and drying. If they applied any of the scenarios 1, 2 or 1 + 2 the contribution margin resulting
positive and the chance to make gains would be very high. Scenarios 2 and 1 + 2 are very
competitive even selling dry biomass at the lowest possible price, while in the Base Scenario
dry biomass should be sold from 21,22 R $ .kg-1. The estimations were also performed
considering smaller volume production at 10 and 100 times. In such cases also proved to be
viable with maximum gain for scenario (1 + 2) $ 1,365,421.53 MR. year-1 and $ 135,406.17
MR.year-1 for the volume of 50.000 tons. year-1 and 5,000 ton.year-1 respectively, the
investment may also decrease significantly in MR $ 2,807,361.17 and MR$ 280,736.12
respectively.
Keywords: Microalgae, Biodiesel, Biorefinery, Bottlenecks, value-added products
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO
1.1.JUSTIFICATIVA
Atualmente, o consumo médio de energia é dez vezes maior do que o consumo do homem
primitivo. Proporcionalmente ao crescimento do consumo de energia, cresceu a poluição,
fazendo-se necessário o desenvolvimento de fontes energéticas “limpas”, que permitam
estabilizar esse quadro de poluição.
O uso das principais fontes de energia disponíveis hoje, em sua maioria de origem fóssil, tem
sido limitado por disputas comerciais, que levam a litígios de caráter geopolítico e até as
guerras regionais. Além disso, os combustíveis fósseis são os responsáveis pela emissão de
gases que intensificam o “efeito estufa” (o aquecimento da atmosfera terrestre), que ameaça a
própria sobrevivência da espécie humana (DEFANTI et al., 2010). A gravidade desse fato
poderia ser atenuada através do aproveitamento indireto da energia solar para obter
combustíveis derivados de cultivos, que podem ser plantados e cultivados praticamente pelo
mundo inteiro, de forma renovável e não poluidora. É a chamada “energia verde”
(CARVALHO, 2006, p.28)
Por esse motivo, as pesquisas têm se concentrado no desenvolvimento de novos insumos
básicos, de caráter renovável, para a produção de combustíveis que possam substituir os
derivados de petróleo, o que coloca a biomassa em papel de destaque (SUAREZ et al., 2009).
Segundo a USDA (United States Department of Agriculture), entre 2013 e 2022 a oferta dos
principais produtores globais (EUA, Brasil, União Europeia, Argentina, Canadá, China e
Indonésia) deverá subir em cerca de 30% no caso do biodiesel e em 40% no do etanol
(biodieselbr.com, 2013). Brasil é um grande produtor de biodiesel a nível internacional como
se mostra na Figura 1.1(Indexmundi, 2012), sendo a soja a principal matéria prima utilizada
(AMARAL, D. F., 2010). Com 2,7 bilhões de litros , o Brasil ocupava em 2013 a terceira
posição mundial em produção e consumo de biodiesel, perdendo apenas para os Estados
Unidos e Alemanha (o dado foi apresentado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário
(www.mda.gov, 2013). Como foi previsto no site da União de Produtores de Bioenergia, em
2015 o Brasil produziu cerca de 4 bilhões de litros e se manteve na segunda colocação no
ranking mundial como produtor de biodiesel (http://www.udop.com.br). O governo brasileiro

19

tem-se proposto garantir preços competitivos, qualidade e suprimento de biodiesel; assim
como uma produção de biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em diferentes
regiões do país. O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) deverá ser o
principal agente para o desenvolvimento tecnológico de culturas oleaginosas, que antes do
programa apresentavam pequena expressão no agronegócio brasileiro. Esse avanço se dará
tanto em pesquisa de novas variedades e cultivares quanto em programas de assistência
técnica (PAULILLO, 2007).
Ranking por pais

Produção (Miles de Barris por dia)

Figura 1.1 Produção Mundial de Biodiesel por pais. 2012
Fonte:
United
States
Energy
Information
Administration.
Extraído
de
Index
Mundi
http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=biodiesel&graph=production&display=rank
(acesso em
Maio/2013)

Uma das alternativas que surgem nesse sentido são os biocombustíveis produzidos a partir de
microalgas, que já demonstraram potencialidades para a produção de biodiesel, e várias
vantagens em relação aos vegetais superiores. Esses organismos clorofilados convertem
substâncias simples presentes na atmosfera, com absorção de luz solar, em energia química
acumulada, ou seja, compostos com alto valor energético (DEFANTI et al., 2010).
Microalgas são microrganismos fotossintéticos com requerimentos nutricionais relativamente
simples e cuja biomassa pode ser empregada para obtenção de biocompostos, como
suplemento alimentar humano, alimento animal ou fonte de biocombustíveis (ANDRADE &
COSTA, 2008). Formam um importante sistema bioregenerativo produzindo alimentos e
convertendo CO2 em O2 de forma mais eficiente que os cultivos tradicionais (KITAYA et al.,
2005).
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As microalgas apresentam características promissórias como matéria-prima potencial para a
produção de biocombustíveis, especialmente de biodiesel, considerando que desde a década
de 50 (Primeiro projeto da cultura de massa no MIT. E.U.A.), oficialmente desde os anos 70
(Programa de Espécies Aquáticas: Biodiesel a partir de algas. NREL. E.U.A.) e até a
atualidade, continua-se constantemente trabalhando em diferentes países (E.U.A., Israel,
Espanha, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, Holanda, etc.) para otimizar os benefícios e
minimizar os inconvenientes associados à produção de biocombustíveis usando algas como
matéria-prima. (ARCEO, A. A.,2012)
Pesquisas recentes indicam que a produção de biodiesel a partir de microalgas poderá mudar
radicalmente o mercado de combustíveis. Com potencial de produção de óleo muito superior
por área equivalente de cultivo do que as culturas tradicionais produzidas em terra e utilizadas
na produção do biodiesel, as microalgas despertaram o interesse mundial e as pesquisas e
estratégias dos investidores são, em sua maioria, mantidas em segredo. Na Tabela 1.1 mostrase uma comparação de algumas fontes de matérias primas usadas na produção de biodiesel
segundo CHISTI, 2007, onde os rendimentos de óleo de microalgas apresentados são
baseados na produtividade de biomassa obtida em fotobioreatores. Também, as microalgas
têm eficiência fotossintética muito maior do que os vegetais terrestres, e produzem mais
biomassa/ha em menos tempo (Tabela 1.2).
Alguns, mais otimistas, afirmam que com um hectare de algas podem-se produzir 237 mil
litros de biocombustível; outros, mais conservadores, informam que na mesma área é possível
produzir 100.000 litros de óleo. Sendo possível cultivá-las em água salgada ou doce e em
ambiente que disponha de calor e luz abundante. É inegável que o Brasil possui condições
ideais para a produção de microalgas, em especial na Região Nordeste. As microalgas podem
ser produzidas em tanques abertos com profundidade de pouco mais de 10 cm e alimentadas,
por exemplo, com dejetos de suinocultura e águas residuais de esgotos. Além disso, sua
produção não requer uso de adubos químicos; sua massa pode ser duplicada várias vezes por
dia; a colheita pode ser diária; o cultivo pode ser realizado em zonas áridas e ensolaradas,
inclusive em regiões desérticas; trata-se de uma matéria-prima que não compete com a
produção de alimentos. Atentos ao movimento mundial, empresas públicas e privadas e o
governo brasileiro estão investindo no desenvolvimento da produção de biodiesel a partir de
microalgas. (DEFANTI et al., 2010)
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Tabela 1.1 Rendimento de óleo de algumas matérias primas usadas na produção de biodiesel.

CULTURA

Milho

RENDIMENTO
DE ÓLEO
(L/ha)
172

ÁREA NECESSÁRIA
PARA CULTIVO
(ha.)
1540

Soja

446

594

1190
Cânola
2689
Côco
5950
Palma
Microalgasa
136,900
Microalgasb
58,700
a-70% óleo (de peso) em biomassa
b-30% óleo (de peso) em biomassa
Fonte: CHISTI, 2007.

223
99
45
2
4.5

Tabela 1.2 Eficiência fotossintética das microalgas

Ecossistema terrestre
Ecossistema aquático
Florestas
Culturas agrícolas
Milho (grão)
Milho (planta)
Cana de açúcar
Microalgas
Fonte: ARCEO, A. A., 2012.

PRODUÇÃO DE
BIOMASSA
(t há-1 ano-1)
6
3
10-40
20
15
50
60
>100

EFICIÊNCIA
FOTOSSINTÉTICA
(%)
0.15
0.07
0.25-1
0.5
0.4
1.2
1.5
> 2.5

Os trabalhos realizados até o momento, focados na produção de biodiesel a partir de
microalgas, apontaram como maior dificuldade para uma produção economicamente viável, o
alto custo de produção da biomassa seca e da extração do óleo. Pesquisas realizadas pelo
Departamento de Energia dos Estados Unidos por meio do “Aquatic Species Program”
chegaram à conclusão de que o bio-óleo de microalgas só era economicamente viável quando
o preço do barril de petróleo fosse superior a U$ 60,00 (Coyle, E.W. 2010). Outros estudos
afirmam que ainda o biodiesel de microalgas é financeiramente inviável e que o valor
estimado é de U$ 7/gal (SOLAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE, 1984).
Segundo CHISTI, Y. 2007 o custo de produção de um kg de biomassa de microalgas é de U$
2,95 em fotobioreatores e U$ 3,80 para produção em piscinas abertas. Estas estimativas
pressupõem que o CO2 está disponível sem custo e que as matrizes algais receberam água e
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luz solar. Quando a produção de biomassa aumenta para aproximadamente 10.000 ton. por
ano o custo do kg reduz-se a cerca de U$ 0,47 para produção em fotobioreatores e U$ 0,67
para produção em piscinas abertas por causa da economia de escala. Ainda segundo o mesmo
autor que partiu do princípio de que a biomassa de microalgas contém 30% de óleo em peso,
o litro de óleo teria um custo de aproximadamente U$ 1,40 para produção em fotobioreatores
e U$ 1,81 para piscinas abertas, com um custo final do bio-óleo de U$ 2,80/L.
No entanto, acredita-se que, as vantagens econômicas no processo de produção de microalgas
devem ser baseadas no custo de produção de biomassa. Com economia de escala, os preços da
biomassa algal podem ser competitivos, desde que a microalga produzida em sistemas
apropriados, possa render, em óleo, 50 a 70% do peso seco da biomassa (CHISTI, 2007).
É possível ainda, diminuir os custos de produção do biodiesel a partir das microalgas,
utilizando-se processos baseados no conceito de biorrefinaria, através do qual, cada
componente da biomassa, após da retirada do óleo, pode ser utilizado para a produção de
matérias nobres (SÁNCHEZ MIRON ET AL, 2003).
A recuperação dos custos vai depender dos objetivos da produção, especialmente
considerando que a maioria desses projetos em escala industrial poderia lograr
estrategicamente aumentar todos os co-produtos resultantes do processo (por exemplo,
ligações de carbono através da redução de CO2 industrial) assim como subprodutos da
biomassa restante (por exemplo, antioxidantes, o bioetanol, pigmentos, proteínas, vitaminas,
aminoácidos essenciais e outros nutrientes). Outra alternativa poderia ser também a utilização
da água residual para diminuir os gastos com água doce potável. Sem dúvida, a solução vai
estar conduzida a operar sob o modelo de bio-refinaria. Mas, para isso é preciso muito esforço
de pesquisadores, do apoio do governo e do setor produtivo.
ARCEO, A. A., 2012 em sua dissertação de doutorado menciona um exemplo válido de como
baratear os custos do processo através duma integração com o processo de produção de açúcar
(Ver Figura 1.2).
Esse tópico das microalgas ainda é pouco tratado em sentido geral, porém qualquer pesquisa
no sentido de aperfeiçoar os processos e de demonstrar a sua viabilidade técnica e econômica
numa escala comercial, será válida para o desenvolvimento desta cultura e para a colocação
futura do biodiesel brasileiro no mercado internacional.
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Na Escola de Química da UFRJ, no Laboratório GreenTec iniciou-se um projeto em abril de
2010 intitulado "Otimização de cultivo de microalgas para obtenção de matéria-prima em
fotobiorreator para produção de biodiesel", no qual estão se desenvolvendo pesquisas com
várias espécies de microalgas, cultivadas em diferentes modelos de fotobiorreatores, para a
produção de biodiesel. A presente pesquisa se baseia nos dados e na experiência obtida até o
momento neste projeto.

Produção de algas

Produção de açúcar

Nutrientes
Cana de Açúcar

Água

Recepção da cana

Moenda

Filtração

Clarificação

Cake filtrado

Recursos disponível

Bagaço

CO2

Evaporador

Sistema de cultivo
de algas

Energia
Colheita

Água

Evaporação

Secador
Vácuo
Extração
Cristalizador

Centrifugas

Produtos
Farinha de algas
Melaço

Transesterificação

Açúcar

Biodiesel

Figura 1.2 Esquema de produção de biodiesel a partir de microalgas combinado com o processo de
produção de açúcar.

Fonte: LOHREY, 2012.

1.2.OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
O objetivo geral desta tese é identificar os gargalos da produção de microalgas baseado no
conceito de biorrefinaria, tomando como base a produção de biodiesel a partir de microalgas
cultivadas no Fotobiorreator tipo Janela montado na planta piloto do Laboratório do
GreenTec, e avaliando três importantes cenários: aproveitamento de água residual, consumo
de CO2 industrial, e aproveitamento de coprodutos de valor agregado.
Os objetivos específicos deste trabalho consistem em:
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1. Recompilar informação sobre o processo de produção de biodiesel a partir de
microalgas cultivadas no Fotobiorreator de Janela do Laboratório de GreenTec-Núcleo
de Biocombustíveis e Derivados (NBPD) como parte do Projeto "Otimização de
cultivo de microalgas para obtenção de matéria-prima em fotobiorreator para produção
de biodiesel".
2. Criar uma base de dados técnico-econômica do processo em estudo, considerando
matérias-primas, produtos, coprodutos, intermediários, custos unitários operacionais,
não operacionais e administrativos.
3. Avaliar os custos do processo de produção de biodiesel cultivadas em Fotobiorreator
de Janela (Cenário Base).
4. Realizar uma análise técnico-econômico da produção de microalgas associado ao
conceito de biorrefinaria a partir do estudo dos seguintes cenários:
1. Produção de biodiesel a partir das microalgas com aproveitamento da água
residual.
2. Produção de biodiesel a partir de microalgas com aproveitamento de CO2
industrial e comercialização dos créditos de carbono.
3. Produção de biodiesel a partir de microalgas com aproveitamento de
coprodutos de valor agregado.
5. Identificar e discutir os gargalos na produção de microalgas associado ao conceito de
biorrefinaria a partir de uma análise de sensibilidade e margem de contribuição.
Propor variantes otimizadas técnico e economicamente.
Para cada cenário, será analisada a produção nominal de 100 mil t/ano de biodiesel.

1.3.ESTRUTURA DO TRABALHO DE TESE
O trabalho de tese está composto por cinco capítulos, sumarizados a seguir:
O Capítulo 1 apresenta a justificativa que levou ao desenvolvimento deste trabalho. São
apresentados os objetivos gerais e específicos propostos.
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O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica necessária para a realização desta pesquisa,
incluindo uma abordagem sobre o biodiesel no mundo e no Brasil, as microalgas como umas
das matérias-primas mais promissórias na atualidade, suas vantagens e desvantagens. É
estudado também o processo de produção de biodiesel a partir de microalgas, focado no
conceito de biorrefinaria.
No Capítulo 3 se apresentam as técnicas e métodos a utilizar para a análise de viabilidade
técnica- econômica dos cenários propostos e a identificação dos gargalos.
No Capítulo 4, são apresentados, avaliados e discutidos os resultados da avaliação de cada
cenário associado ao conceito de biorrefinaria assim como a identificação dos gargalos.
Também são propostas algumas variantes optimizadas economicamente e são discutidos os
principais desafios.
Com base nos resultados relevantes do capítulo anterior, se detalham no Capítulo 5 as
principais conclusões.
Posteriormente, citam-se as diversas referências bibliográficas (livros, páginas da internet,
artigos publicados em periódicos internacionais) utilizadas ao longo da pesquisa.

CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. A QUESTÃO AMBIENTAL E OS BIOCOMBUSTÍVEIS
As tendências atuais no fornecimento e uso da energia são insustentáveis - economicamente,
ambientalmente e socialmente. Sem uma ação decisiva, a energia relacionada aos gases de
efeito estufa vai mais que dobrar até 2050 e a demanda crescente por petróleo irá aumentar as
preocupações sobre a segurança do abastecimento. Podemos e devemos mudar o caminho em
que estamos hoje. As tecnologias de baixo teor de carbono de energia terão um papel crucial
na revolução da energia necessária para fazer esta mudança acontecer. Para reduzir
efetivamente as emissões de gases de efeito estufa será necessário lograr a eficiência
energética, ampliar o uso de energias renováveis, capturar e armazenar o dióxido de carbono
(CCS), utilizar energia nuclear e novas tecnologias de transporte. Todos os países e setores da
economia devem estar envolvidos e é preciso agir agora. (OECD/IEA. 2011)
A preocupação com as mudanças climáticas e as medidas que vêm sendo adotadas no mundo
para seu controle deverão ter impacto direto na atividade industrial. Essa perspectiva tem
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levado ao crescimento de investimento em tecnologias e produtos mais “limpos”. Na área de
energia em particular, somam-se ainda para muitos países questões estratégicas ligadas à
segurança de abastecimento e busca de níveis menos desconfortáveis de dependência. Nesse
contexto, abrem-se oportunidades para o desenvolvimento de uma indústria baseada em
matérias-primas renováveis (MPR). Além dos biocombustíveis já conhecidos, um fluxo de
inovações em desenvolvimento pode estar lançando as bases de uma indústria integrada de
exploração da biomassa. Essa indústria pode ultrapassar os limites da produção de
biocombustíveis e oferecer rotas para a substituição de matérias-primas fósseis e introdução
de novos produtos químicos. No futuro, quando a base de matérias-primas deixar de ser fóssil,
os setores de energia e química serão certamente indústrias muito diferentes das atuais.
(COUTINHO, P; BOMTEMPO, J. V. 2011)
Na Figura 2.1 mostram-se os três pilares da sustentabilidade: ambiental, econômico e social,
os quais devem ser considerados e dirigidos apropriadamente no nível político. Só através de
uma gestão cuidadosa e escolha do projeto adequado e design, impactos negativos podem ser
minimizados ou evitados, e projetos de biocombustíveis poderão na verdade ter impactos
positivos.

Sustentabilidade

Social
 Empregos
 Questões da terra
 Integração dos pequenos
produtores.
 Segurança alimentar

Ambiental
 Emissões de gases de efeito
estufa e qualidade do ar
 Qualidade do solo
 Uso e qualidade da água
 Biodiversidade

Econômico
 Segurança energética e autosuficiência.
 Balança de pagamentos
 Financiamento
 Custo do combustível

Figura 2.1 Aspectos ambientais, sociais e econômicos para a produção de biocombustíveis e bioenergia.
Fonte: OECD/IEA. 2011

O Brasil tem uma posição interessante nesse cenário. O país é líder na utilização de matériasprimas renováveis para fins energéticos – a indústria do etanol é a referência mundial no
setor. A petroquímica, construída nas últimas quatro décadas com base em tecnologias
externas, consolidou-se recentemente em empresas de porte internacional. À primeira vista,
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parecem existir vantagens comparativas para a participação brasileira na indústria do futuro
baseada em MPR. Entretanto, essa indústria, ainda em construção, pode exigir um esforço
tecnológico considerável (COUTINHO, P; BOMTEMPO, J. V. 2011).
A utilização de biomassas para a produção de biocombustíveis e de bioprodutos deve crescer
e ter peso significativo na economia. Os biocombustíveis são o driver principal desse mercado
e deverão definir os volumes demandados, mas o conceito em construção e que abre um
grande número de oportunidades é o de aproveitamento integrado das biomassas para a
geração de combustíveis, produtos químicos e eletricidade. (COUTINHO, P; BOMTEMPO, J.
V. 2011)
Os biocombustíveis hoje comercializados são o bioetanol e o biodiesel. Projeta-se um
crescimento da ordem de 14% a.a. para os biocombustíveis líquidos nos próximos 5 anos,
sendo o mercado atual da ordem de US$ 26 bilhões. Para o mercado americano em particular,
existe uma previsão de incorporação de biocombustíveis avançados que corresponde a uma
taxa anual média de crescimento da ordem de 10% para os próximos 20 anos (Roadmap for
bioenergy and biobased products in the United States BRDI. 2011).
Como se mostra na Figura 2.2, a produção global de biocombustíveis cresceu desde 16
bilhões de litros até mais de 100 bilhões de litros (volumétricos) em 2010.

Biodiesel (Outros)
Biodiesel OECD-Europa
Etanol (Outros)
Etanol USA
Etanol Brasil

Figura 2.2 Produção global de biocombustíveis 2000-2010.
Fonte: OECD/IEA. 2011
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Segundo o Technolgy Roadmap for Biofuels for Transport OECD/IEA. 2011, a demanda de
biocombustíveis na próxima década deverá ser mais elevada nos países da OCDE, mas os
países não membros da OCDE serão responsáveis por 60% da demanda mundial de
biocombustíveis até 2030 e cerca de 70% até 2050, com forte demanda projetada na China,
Índia e América Latina (Figura 2.3). Espera-se que os biocombustíveis convencionais
desempenhem um papel em aumentar a produção em muitos países em desenvolvimento,
porque a tecnologia é menos dispendiosa e menos complexo do que para os biocombustíveis
avançados. Os primeiros projetos comerciais de biocombustíveis avançados serão criados nos
Estados Unidos e Europa, bem como no Brasil e na China, onde várias instalações pilotos e de
demonstração já estão operando.

Figura 2.3 Demanda de Biocombustíveis por região 2010- 2050.
Fonte: IEA (2010)

Hoje existe uma grande variedade de tecnologias de conversão de biocombustíveis
convencionais e avançados. O estado atual das diversas tecnologias e abordagens para a
produção de biocombustíveis está resumido na Figura 2.4. Os processos de biocombustíveis
convencionais, apesar de já disponíveis comercialmente, continuam a melhorar em eficiência
e economia. As rotas de conversão avançadas estão se movendo para a fase de demonstração
ou já estão lá (OECD/IEA. 2011).
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Garcez e Viana (2009) consideram que há duas grandes motivações para adoção do uso de
biodiesel: potencial de redução de emissões e produção de biodiesel de uma variedade de
materiais primários. Esta redução das emissões se deve à existência de moléculas de oxigênio
na estrutura do biodiesel, promovendo a combustão completa e minimizando a geração de
poluentes (ENCARNAÇÃO. A. P.2008)

Biocombustíveis avançados

P+D Básico e

Demonstração

Biocombustíveis
convencionais

Início comercial

Comercial

aplicado

Bioetanol

Biocombustíveis

tipo

Diesel

Outros combustíveis e
aditivos

Etanol a partir de azucar
e culturas de amido

Etanol celulócico

Biodiesel de microalgas,
Hidrocarbonetos
baseados em azucar

Novos combustíveis
(ex. furánicos)

Diesel BtL1
(a
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gasseificação + FT2)
Biobutanol; dimetiléter;
combustíveis baseados
em pirólise.

Óleo
vegetal
hidrogenado
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Gás bio-sintético

Hidrogênio
Outras novas rotas

Gaseificação
com reforma

Biocombustíveis líquidos.

Biodiesel (a partir de
transesterificação)

Biogás
(digestão anaeróbica)

Reforma biogás

Biocombustíveis gasosos

1

biomass-to-liquids :líquido a partir de biomassa; 2 Fisher-Tropsch

Figura 2.4 Estado de comercialização das principais tecnologias de biocombustíveis.
Fonte: OECD/IEA. 2011 (adaptação de BAUEN et al., 2009)

O uso de algas é de grande importância para captura de CO2 e produção de biomassa, bio-óleo
e produtos de alto valor agregado (espirulina, astaxantina, carotenos, etc.). Apesar do grande
interesse que a utilização de algas para a produção de biocombustíveis e bioprodutos tem
despertado, os problemas existentes são vistos ainda como importantes. O potencial é
reconhecido: alto rendimento em óleo (podendo chegar a 60%), rápido crescimento, utilização
de terras e recursos de baixo custo de oportunidade, não competição com alimentos e captura
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e uso de CO2. Por isso, os investimentos têm sido expressivos. Entretanto, ainda é necessária
melhor compreensão dos princípios de base para que o scale-up comercial seja viável.
Considerações tanto de biologia quanto de engenharia são críticas e Pesquisa &
Desenvolvimento fundamental e aplicado ainda parecem necessários (DARZINS, A.;
GAROFALO, R. 2009).
Dentro dos principais temas de pesquisa e desenvolvimento que tem hoje a produção de
biocombustíveis baseado em microalgas encontram-se os custos eficientes do cultivo, a
colheita e a extração do óleo; a reciclagem da água e nutrientes; assim como o valor agregado
dos coprodutos. (OECD/IEA. 2011)
As algas foram cultivadas comercialmente desde 1950, principalmente para a indústria
farmacêutica, mas só recentemente ganhou atenção como uma potencial fonte de biomassa.
As algas prometem uma elevada produtividade potencial por hectare, podem ser cultivadas
em terras não-aráveis, podem utilizar uma grande variedade de fontes de água (doce, salobra,
salinas e águas residuais) e, potencialmente, reciclar o CO2 e outros fluxos de resíduos de
nutrientes (Darzins et al. , 2010). No entanto, o cultivo de algas enfrenta vários desafios,
relacionados com a disponibilidade de locais com sol e água suficiente, além da necesidade de
nutrientes (DARZINS et al, 2010; USDOE, 2010).
Os biocombustíveis esperados parecem ser de alta qualidade, análogos ao combustível diesel
e ao jet fuel. No entanto, o cultivo de algas e de extração do óleo são atualmente caros.
Estimativas dos custos de produção para o óleo cru varia entre US $ 0,75 / l para mais de
USD 5,00 / l, excluindo os custos de conversão para biocombustível. A optimização de cepas
de algas, as preocupações com os efeitos indesejáveis ou adversos devido à contaminação, e
ampliação da produção continuam a serem desafios significativos para o desenvolvimento e
comercialização de biocombustíveis à base de algas, e exigem mais P& D do que outras rotas
de biocombustíveis avançados. A produção comercialmente viável de biocombustíveis a partir
de algas vai depender de estratégias eficazes para gerar alto volume de biocombustível de
baixo custo, juntamente com alto valor dos co-produtos (DARZINS et al., 2010).

2.2. O BIODIESEL
O biodiesel, biocombustível derivado de fonte renovável para uso em motores a combustão
interna com ignição por compressão, contribui para a redução da temperatura global do
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planeta e dos custos com a saúde, proporciona emprego e renda, é totalmente miscível em
óleo diesel mineral, aumenta a lubricidade do combustível melhorando o desempenho do
motor, é biodegradável e não tóxico (ENCARNAÇÃO. A. P,2008).
A incorporação do biodiesel à matriz energética constitui um ganho ambiental significativo
devido à redução das emissões, pois parte do gás carbônico emitido na queima do combustível
é absorvida durante o crescimento da cultura da matéria-prima utilizada na sua produção. Na
Europa, as emissões de gases de efeito estufa resultantes da queima de biodiesel produzido a
partir de canola e soja têm sido avaliadas desde a última década, bem como os ésteres
metílicos. Os resultados, relativos ao biodiesel puro, indicam uma redução de 40% a 60% das
emissões verificadas no diesel mineral (BERMANN, 2008).
A Lei nº 11.097/2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira, definiu biodiesel como sendo um “biocombustível derivado de biomassa renovável
para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme
regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente
combustível de origem fóssil” (D.O.U. 2005).
Segundo a Resolução ANP n. 7, de 19/3/2008, o biodiesel (B100) é definido como um
combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos
vegetais ou de gorduras animais. A mistura óleo diesel/biodiesel, denominada BX, é um
combustível comercial composto de (100-X)% em volume de óleo diesel e X% em volume do
biodiesel.
O processo mais comum de obtenção de biodiesel é a transesterificação de óleos vegetais e
gorduras animais. Mais recentemente vem sendo estudado também o processo de
hidroesterificação, o qual permite a utilização de qualquer matéria prima, incluindo matérias
graxas residuais do processamento de óleos. Por esse motivo a hidroesterificação apresenta
grandes vantagens em relação ao processo convencional, como a possibilidade de uso de
matéria-prima graxa das mais variadas fontes (gordura animal, óleo vegetal, óleo de fritura
usado, borras ácidas de refino de óleos vegetais, entre outros), independente da acidez e da
umidade que possuem. Este é um grande diferencial quando comparado ao processo de
transesterificação que gera, inevitavelmente, sabões, afetando o rendimento da reação (KUSS.
V. V. 2012).
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2.2.1. Histórico
Em 1893, Rudolph Diesel, em Augsburg, na Alemanha, patenteou o primeiro motor de
combustão interna, denominado motor Diesel, que funcionou de forma eficiente, usando óleo
de amendoim. Na época, o engenheiro já vislumbrava a possibilidade de o motor ser
alimentado com óleos vegetais em geral, e afirmava que essa prática poderia ajudar
consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países onde ele funcionasse. Disse
ainda: “Isto parece um sonho do futuro, mas eu posso predizer com inteira convicção que esse
modo de emprego do motor Diesel pode, num tempo dado, adquirir uma grande importância”.
A indústria do petróleo dedicou-se à otimização desse motor criando, então, um derivado
específico, o óleo Diesel, permitindo o aumento da eficiência do motor de combustão interna
por compressão e dificultando a utilização dos óleos vegetais devido à formação de depósitos
de carbono e resíduos gordurosos. O resultado disto foi um aumento no consumo de óleo
diesel e, consequentemente, a dependência do petróleo (RINALDI et al., 2007).
Esta dependência do petróleo pôde ser verificada ao longo dos anos com os chamados
“choques do petróleo”. O primeiro deles aconteceu entre 1973 e 1974, quando os árabes
descobriram que o petróleo é um bem não renovável e suspenderam o fornecimento de
petróleo para o resto do mundo (GONÇALVES, 2007). Neste momento, inicia-se a busca por
fontes alternativas de energia e a conservação ou economia de energia começa a ser
valorizada.
No ano 1988, num artigo chinês, foi usado pela primeira vez na literatura o termo biodiesel. O
próximo artigo usando esse termo só apareceu em 1991 (KNOTHE, G. 2001), mesmo ano em
que a primeira planta de escala industrial de biodiesel foi inaugurada em Aschach, na Áustria,
com a capacidade de 10 mil m³ por ano. Após esse marco, o uso do termo biodiesel cresceu
exponencialmente nas publicações e diversas plantas foram inauguradas em muitos países
europeus, e em nações em outras partes do mundo. (Portal Biodiesel. 2007)
No Brasil, com a crise do petróleo e do açúcar, importantes programas de desenvolvimento de
fontes de energia alternativas foram criados: o Pró-Óleo (1975), o Pró-Álcool (1977) e o Pródiesel (1980). O Pró-Óleo – Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos – foi
incentivado em 1975 sob a coordenação do Ministério da Agricultura, e instituído pela
Resolução nº 07, de 22 de abril de 1980, da Comissão Nacional de Energia. Apesar de ter sido
oficialmente aprovado pelo governo brasileiro, o referido programa nunca foi efetivamente
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implementado, entretanto permitiu o acúmulo de algumas experiências importantes e deu
origem a uma série de programas de pesquisa voltados ao uso de ésteres metílicos e etílicos de
óleos vegetais obtidos pelo processo de transesterificação e também o uso de óleos vegetais in
natura (BRIEU, 2009). Em 1977, o professor e pesquisador Expedito José de Sá Parente, da
Universidade Federal do Ceará, descobre o biodiesel a partir do óleo de algodão, que já em
1980, patenteou um sistema de extração de óleo por solvente, sob o número PI – 800795,
apropriado para pequenas escalas de produção, hoje sobre domínio público (SILVA, 2006).
Embora tinha sido constatada a viabilidade técnica do biodiesel como combustível, esse e
outros programas foram paralisados devido ao impedimento em escala industrial, uma vez que
o biodiesel não era competitivo frente ao diesel (GONÇALVES, 2007).
Embora, tem sido as próprias crises as que têm trazido novas perspectivas para fontes
alternativas de energia no Mundo. A evolução dos biocombustíveis no Brasil pode-se apreciar
na Figura 2.5, a partir do primeiro choque do petróleo em 1973 até abril 2011 onde a ANP
passa a regular e fiscalizar a produção de etanol.
Contudo não foi até a década de 1980 que houve um alerta por parte dos cientistas sobre o
fenômeno do aquecimento global, apresentando evidências de que a temperatura da Terra
estava subindo a uma taxa maior do que a esperada pelos registros históricos, devido a ações
do homem. A principal causa mencionada seria a queima de combustíveis fósseis, que
contribuem para elevação dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, o principal gás de
efeito estufa (LEITE; LEAL, 2007).
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Figura 2.5 Evolução dos Biocombustíveis no Brasil.
Fonte: ANP. 2011. Disponível em http://www.anp.gov.br/

O aumento da demanda por combustíveis líquidos, o aquecimento global causado pelo efeito
estufa, questões de segurança energética devido à redução de reservas petrolíferas e a vontade
política para favorecer o desenvolvimento nos campos agrícola, social e energético são novas
áreas de interesse e oportunidades para pesquisas e desenvolvimento na Academia e na
Indústria, pois são as forças motoras responsáveis pela renovação do interesse na produção de
biocombustíveis (DABDOUB; BRONZEL, 2009)
No ano 2000, com a estabilização dos preços do petróleo em níveis mais altos no mercado
internacional, as fontes de energias renováveis assumiram papel crescente na matriz
energética mundial com técnicas mais avançadas e preocupadas com a sustentabilidade
ambiental. Hoje se fala não só de biocombustíveis de primeira geração, senão de
biocombustíveis avançados que comprometam cada vez menos o meio ambiente, alternativas
como o etanol celulósico, biodiesel de microalgas se vislumbram num futuro não tão distante.
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2.2.2. Necessidade atual
Derivado de fonte renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por
compressão, o biodiesel se apresenta como alternativa viável, pois pode ser utilizado puro ou
em misturas com óleo diesel derivado de petróleo.
O diesel é um insumo fundamental para a economia e seu consumo está diretamente
relacionado ao crescimento econômico. O Brasil deixou de gastar no período de 2005 a julho
de 2010, US$ 2,84 bilhões com importação de diesel mineral graças aos avanços na produção
de biodiesel (VITÓRIA et al., 2011), sem dúvidas esse valor tem aumentado
progressivamente com o aumento na mistura obrigatória de biodiesel.
Além dos benefícios à Balança Comercial, o uso de biodiesel elimina várias formas de
agressão ao meio ambiente, que são inevitáveis com o uso de combustíveis derivados do
petróleo, como o diesel. Há também um prolongamento da vida útil das reservas, já limitadas,
do petróleo pela redução do consumo. O biodiesel apresenta ainda importante função na
inclusão social e desenvolvimento regional, especialmente pela geração de emprego e renda,
desde que sua produção e consumo sejam promovidos de forma descentralizada e nãoexcludente em termos de rotas tecnológicas e matérias-primas utilizadas (FERREIRA;
OLIVEIRA, 2011).
A Figura 2.6 mostra como a produção de biodiesel global deve chegar a 40 bilhões L em
2023, isso se corresponde a um aumento de 54% a partir de 2013. A União Europeia deverá
ser de longe o maior produtor e usuário de biodiesel. Outros jogadores importantes são
Argentina, Estados Unidos e Brasil, bem como Tailândia e Indonésia. A política continuará a
influenciar os padrões de consumo em quase todos os países (OECD-FAO, 2014).
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Figura 2.6 Evolução da produção mundial de Biodiesel e distribuição regional da Produção e Uso.
Fonte: Secretaria OECD e FAO 2014 ( http://dx.doi.org/10.1787/888933099789)

O biodiesel é uma fonte de combustível renovável com uma clara crescente demanda. Como
se mostra na Figura 2.7, em 2019 projeta-se 6136 milhões de toneladas em consumo.

Mil milhões de galões
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Figura 2.7 Demanda de Biodiesel no mundo
Fonte: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI)

Para fazer progressos importantes na satisfação dessa demanda crescente de biocombustíveis
são necessários novos enfoques e avanços. A longo prazo há pesquisas com o objetivo de
desenvolver biodiesel a partir de algas, que supostamente devem apresentar produtividade
superior à de qualquer cultura vegetal tradicional. Hoje, a pesquisa sobre o biodiesel de algas
é considerada a nova fronteira do setor. A expectativa em relação a esse biodiesel é enorme,
pois as algas (i) absorvem o CO2; (ii) crescem de forma rápida e exponencial; (iii) são ricas
em lipídios (óleo); (iv) podem ser cultivadas em piscinas ou lagoas abertas ou em
fotobioreatores; (v) podem apresentar grande produtividade por hectare por necessitar
relativamente de pouco espaço físico (terra), o que não ocorre com as culturas vegetais
tradicionais; e (vi) não são utilizadas como alimento de forma geral. De qualquer modo, o
Brasil, ao longo do tempo, deveria perseguir uma fonte (cultura vegetal tradicional ou algas)
mais eficiente do que a soja, preferencialmente que não seja utilizada como alimento,
evitando-se ou minimizando qualquer possibilidade de a produção de biodiesel afetar, de
alguma forma, os preços dos óleos vegetais (ou grãos) utilizados como alimento. (AMARAL
MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010)
2.2.3 Programa Nacional de Produção de Biodiesel
O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira, no ano de 2005, pela Lei 11.097 de
13 de janeiro de 2005 (D.O.U. 2005), por meio da adição do biodiesel ao diesel mineral
consumido no país. O Governo Federal entendeu ser estratégico para o Brasil promover um
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combustível renovável que pudesse fomentar o desenvolvimento regional, reduzir as
desigualdades sociais, gerar emprego e renda no campo e reduzir a necessidade de divisas
para importação de diesel.
Entre os anos de 2005 e 2007, a mistura de 2% (B2) no diesel comercializado foi autorizada
de forma não compulsória (período voluntário). O período de obrigatoriedade começou em
janeiro de 2008 com a mistura a 2% (B2), tendo de passar a 5% até 2013. No segundo
semestre de 2008, o governo elevou a mistura para 3% (B3), e no segundo semestre de 2009
para 4% (B4). Embora inicialmente a mistura a 5% (B5) estivesse prevista para vigorar
somente em 2013, durante o ano de 2009 esse prazo foi revisto, antecipando a meta de B5 a
partir de janeiro de 2010. (AMARAL MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010)
Para organizar esse novo mercado obrigatório e fiscalizar a qualidade do biodiesel produzido,
o governo atribuiu essa responsabilidade à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP. Uma das principais incumbências da ANP é realizar periodicamente
os leilões de compra e venda de biodiesel. Esses leilões foram formatados para o período não
obrigatório entre 2005 e 2007, mas, para preservar a participação da agricultura familiar no
fornecimento de matérias-primas, o Governo preferiu manter a sistemática de compra por
meio de leilões no período obrigatório, em detrimento de negociação direta entre produtores e
distribuidores ou refinarias, tal como ocorre no mercado de etanol (AMARAL MENDES. A.
P.; DA COSTA. R. C. 2010).
No presente momento, existe uma discussão entre os agentes do setor sobre a necessidade dos
leilões da ANP. Alguns defendem o fim dos leilões, alegando que o melhor seria uma solução
de mercado livre, em que os produtores e compradores de biodiesel fechariam contratos
bilaterais privados, os quais determinariam preços, volume, prazos de entrega e outras
condições sem interferência da ANP. Nesse caso, o principal papel da ANP seria o de
fiscalizar a qualidade do biodiesel e se o diesel comercializado contempla o percentual de
biodiesel determinado por lei. Porém, nesse contexto, como a Petrobras é praticamente a
única compradora e, ao mesmo tempo, produtora de biodiesel, poderia sempre garantir
mercado para as suas plantas e de seus parceiros (independentemente de seus custos) em
detrimento dos outros produtores de biodiesel com custos menores.
Outra corrente defende a continuidade dos leilões da ANP, pois, por meio dos leilões, de
forma direta ou indireta, é possível: (AMARAL MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010)
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a) garantir igualdade na disputa entre os pequenos e grandes produtores de biodiesel;
b) eliminar ou minimizar a assimetria de informação entre os agentes, uma vez que os lances
são abertos;
c) fornecer um ambiente competitivo entre os produtores a fim de permitir menores preços de
biodiesel para os consumidores e para a sociedade;
d) facilitar a fiscalização do cumprimento do percentual de mistura de biodiesel no diesel
mineral sem haver necessidade de fiscalização de posto a posto de combustível;
e) garantir a participação mínima da agricultura familiar no fornecimento de matérias-primas
para a produção de biodiesel com a exigência do selo combustível social para 80% do volume
negociado.
Por outro lado, a indústria de biodiesel incentiva a agricultura familiar a diversificar a
produção de oleaginosas através do Selo Combustível Social, identificação concedida pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário e através da Instrução Normativa nº 1 de 20/06/2011.
Autoriza as empresas produtoras de biodiesel a promover a inclusão social e o
desenvolvimento regional por meio de geração de emprego e renda para os agricultores
familiares do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Através deste selo, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins têm coeficientes de redução
diferenciados além de melhores condições de financiamentos para o produtor de biodiesel. O
selo é concedido aos produtores de biodiesel que compram matéria-prima da agricultura
familiar em percentual mínimo de 30% para as regiões Nordeste, Sudeste e Sul; e 15% para as
regiões Norte e Centro-Oeste (BRASIL, 2011).
2.2.4 A Indústria de Biodiesel no Brasil
Apesar de recente, o mercado de biodiesel tem muitos participantes. Até janeiro de 2016 têm
sido autorizadas para operação 53 plantas no país (Ver Tabela 2.1). Por outro lado,
atualmente, a oferta potencial de biodiesel é muito superior à demanda, provocando assim, um
excesso de capacidade ociosa no setor (Ver Figura 2.8).
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Tabela 2.1 Plantas autorizadas para operação em Brasil

Fonte: ANP. Boletim Mensal janeiro 2016 (Elaborado por Henrique Cardoso Silva (SRP/ANP))

Figura 2.8 Evolução anual da produção, da demanda compulsória e da capacidade nominal autorizada
pela ANP no país.
Fonte: ANP. Boletim Mensal janeiro 2016
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Em relação à produção de biodiesel esperado no Brasil nos próximos años se pode prever um
aumento significativo (BORSCHIVER S. 2011). Na Figura 2.9 pode se apreciar como tem
evoluído com os anos, e somente até maio de 2015 já atingia quase os 1.270.359 m3 de
biodiesel.

Figura 2. 9 Evolução da produção de biodiesel no Brasil
Fonte: ABIOVE, 20151

Em 2014, o estado que responde pela maior parcela da produção de biodiesel é o Rio Grande
do Sul (27,9%), seguido do Mato Grosso e de Goiás (ambos com 18,9%). Já em termos
regionais, o Centro-Oeste responde por 44,4% da oferta total de biodiesel (1.218.674 m³),
seguido pelas regiões Sul (39,6% da produção, com 1.086.393m³) e Sudeste (7,5%, com
205.394 m³) (ABIOVE, 2014)
O biodiesel nacional vem se desenvolvendo por causa da sua obrigatoriedade legal, uma vez
que o seu preço sempre foi superior ao do diesel mineral, tornando-o, portanto, pouco
competitivo.
O preço médio pago à usina pelo litro de biodiesel em dezembro de 2014 foi de R$ 2,10, alta
de 8,1% em relação ao mesmo mês de 2013. Em relação a novembro observa-se estabilidade
de preços do biodiesel no Brasil. (Tabela 2.2). Segundo relatório da ABIOVE, 20152
considerando os dados até o mês de agosto 2015, o a média dos preços ficou em 2.089.06
$R/m3 fechando no mês de junho e agosto com 2,171.77 $R/m3.
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O preço médio do diesel mineral A, vendido pelas refinarias às distribuidoras de
combustíveis, foi de R$ 1,80 /litro em novembro de 2014, alta de 3,9% em relação a outubro.
Em relação a novembro de 2013, registrou-se elevação de 12,3%.
O diesel importado custou R$ 1,86/litro em novembro de 2014, alta de 3,7% em relação ao
mesmo mês do ano passado. Já em comparação com o preço de importação de outubro, de R$
1,82/litro, a alta foi de 1,7%. Ambos os movimentos são explicados, em grande parte, pela
recente desvalorização do real frente ao dólar. Já os preços pagos pelos postos de
combustíveis às distribuidoras e pelo consumidor final aos postos tiveram elevações de 2,1%
e 1,6% entre novembro e dezembro de 2014, respectivamente. À distribuidora, o preço do
diesel B atingiu em dezembro o patamar de R$ 2,30.L-1, enquanto que nos postos de
combustíveis o preço médio ao consumidor foi de R$ 2,61.L-1. O diesel S-10, com baixo teor
de enxofre, chega ao consumidor final à R$ 2,76.L-1, em média.
Tabela 2.2 Preços do biodiesel e diesel mineral (R$.m-3)

Fonte: ABIOVE, 2014

É importante ressaltar que os preços do biodiesel dependem fortemente do preço do óleo
vegetal, pois este representa 80% a 85% do seu custo de produção. No Brasil, atualmente, um
dos principais determinantes do preço do biodiesel é o preço do óleo de soja, uma vez que
este representava 75% da matéria-prima na produção de biodiesel nacional (em setembro de
2009). Outro fator que determina o preço é o grau de competitividade que está relacionado
diretamente com o número de produtores e da capacidade de utilização ou ociosidade das
plantas. Nos leilões da ANP, a agência só determina o preço máximo, e os preços médios
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leiloados são determinados em função do grau de competição entre os produtores. (AMARAL
MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010)
O mercado de biodiesel no Brasil é pulverizado; existem diversos produtores e nenhum deles
conseguiu obter um market share acima de 16% até setembro de 2009. Petrobras é a maior
compradora de Biodiesel no Brasil, mais também são compradores Shell, Exxon Mobil,
Repsol, Ipiranga, Bandeiras Brancas. Uma questão que poderia gerar um novo impulso à
produção seria a abertura de alguns mercados no exterior. O Brasil estaria bem posicionado
para ofertar o bicombustível, no entanto, as exportações brasileiras de biodiesel ainda são
marginais, pois os grandes mercados estrangeiros (União Europeia – EU) impõem
especificações técnicas às quais o biodiesel nacional produzido com base em óleo de soja não
se enquadra.
Os aspectos meritórios da produção de biodiesel estão ligados às questões sociais, ambientais
e de desenvolvimento regional. Primeiro, por ser intensivo em mão de obra, o biodiesel pode
ser produzido a partir de várias oleaginosas nas mais diversas regiões do Brasil. Segundo, ele
substitui, ainda que parcialmente, um combustível essencial para o transporte de carga e de
passageiros do país, reduzindo as emissões de poluentes locais como os particulados, SOx e
fumaça negra, em detrimento de um pequeno aumento de NOx. Terceiro, o biodiesel é um
combustível renovável que apresenta baixas emissões líquidas de gases de efeito estufa.
(AMARAL MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010)
Os principais riscos estão ligados às tendências tecnológicas futuras, seja em relação às
oleaginosas que deverão prevalecer no curto e no médio prazo, seja em relação às alternativas
baseadas em matérias-primas não alimentares, seja em relação aos desenvolvimentos de
biocombustíveis de segunda e terceira geração, como por exemplo, o uso de microalgas. Mas
sem dúvida as oportunidades do biodiesel ocorrerão para os produtores integrados que saibam
aproveitar o valor agregado dos subprodutos.

2.3. FONTES DE MATÉRIAS PRIMAS RENOVÁVEIS PARA A
PRODUÇÃO DE BIODIESEL
As matérias-primas para produção de biodiesel podem ser divididas em três categorias: óleos
vegetais, gorduras animais e óleos e gorduras residuais. Todos os óleos vegetais e gorduras
animais, residuais ou não, são triglicerídeos de ácidos graxos que podem ser transformados
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em biodiesel. Os triglicerídeos são encontrados em óleos vegetais (algodão, amendoim,
dendê, girassol, mamona, pinhão manso e soja) e gorduras animais, além de óleos e frituras
residuais. Os óleos vegetais são constituídos principalmente de glicerídeos, contendo outros
lipídeos em pequenas quantidades. Os ácidos graxos que esterificam o glicerol presente nas
cadeias podem apresentar cadeias alifáticas saturadas, mas, frequentemente, cadeias
insaturadas estão presentes.

Propriedades dos óleos, como ponto de fusão, cor e peso

específico, viscosidade, solubilidade, reatividade química e estabilidade térmica são
determinadas pelas diferenças funcionais verificadas entre os ácidos graxos constituintes dos
óleos vegetais (PARENTE, 2003).
Em relação as matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel, nos primeiros dez
meses de 2014 foram fabricados 2.056.118 m³ de biodiesel a partir do óleo de soja; 585.905
m³ a partir de gorduras animais; 59.628 m³ a partir do óleo de algodão; 20.609 m³ a partir do
óleo de fritura usado e 23.894 m³ a partir de outras fontes. Em termos percentuais, a
participação de cada uma dessas matérias-primas no período foi de 74,9%, 21,3%, 2,2%,
0,8% e 0,9%, respectivamente (ABIOVE, 2014).

Figura 2.10 Matérias primas utilizadas para a produção de biodiesel
Fonte: ABIOVE, 2014 (para 2014 valores acumulados até outubro)

Não restam dúvidas de que os produtores da cadeia produtiva da soja exerceram papel
fundamental para o êxito do programa, visto que, quando o lançamento do programa de
biodiesel, o setor da soja era o que se encontrava mais bem preparado para atender ao

45

mercado de biodiesel. O setor já produzia em escala, estava consolidado, apresentava alta
performance e era competitivo no mercado internacional. Apesar dessas vantagens, a soja não
deve permanecer dominante como a principal matéria-prima de produção do biodiesel, por
causa da baixa produtividade de óleo por área plantada, além de ser utilizada para alimentação
humana e animal (AMARAL MENDES. A. P.; DA COSTA. R. C. 2010).
Como uma promissora fonte de lipídeos para a cadeia produtiva do biodiesel, as microalgas
surgem como uma biomassa que apresenta um elevado teor lipídico (20% – 50%), sendo este
obtido naturalmente a partir da conversão do dióxido de carbono atmosférico pelo uso da
fotossíntese e auxiliando, com isso, na retirada de CO2 da atmosfera (CHISTI, 2007).
Segundo CARIOCA et al., (2009) a quantidade em kg de óleo produzido por hectare é maior
por microalgas (20000 kg óleo.ha-1) em comparação ao óleo de soja (375 kg óleo.ha-1) ou de
palma (5000 kg óleo.ha-1), por exemplo. Da mesma forma a produção de energia é superior no
óleo de microalgas (202.000.000 kcal.ha-1) em comparação a soja (3.387.500 kcal.ha-1) (DA
SILVA GORGÔNIO. C. M. 2010). A Tabela 2.3 compara a quantidade de óleo produzido por
fontes convencionais e por microalgas e a área requerida para a produção.
Tabela 2.3 Comparação entre diferentes fontes de matéria-prima para a produção de biodiesel e
superfície necessária para a produção.
Óleo produzido (L.ha-1)

Área para produção (M ha)

Milho

172

1540

Soja

446

594

Girassol

952

248

Canola

1190

223

Jatrofa

1892

140

Coco

2689

99

5950

45

136,9

2

58,7

4,5

Produto agrícola

Palma
Microalga

a

Microalga b
a
b

70% de óleo em peso seco de biomassa;
30% de óleo em peso seco de biomassa.

Fonte: HERNANDES, et al., 2009; CHISTI, 2007

2.3.1. Microalgas
O cultivo de microalgas despertou forte interesse há apenas algumas décadas. Durante o
século XX, pesquisadores e produtores comerciais desenvolveram diversas tecnologias de
cultivo para produzir biomassa de microalgas em tanques abertos e em fotobioreatores
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fechados (KIRK e BEHRENS, 1999; TREDICI, 1999). A produção comercial de microalgas
teve início na década de 60 com espécies de Chlorella e Spirulina, como suplementos
dietéticos, Dunaliella salina para obtenção de β-caroteno, Haematococcus pluvialis para
produção de astaxantina e diversas outras espécies para aplicação na aquicultura (ARCEO, A.
A., 2012). Nessa mesma década, as pesquisas em biotecnologia de microalgas concentravamse na reciclagem de águas residuais, sua aplicação em programas espaciais de renovação
atmosférica e como fonte de alimento (BENEMAN, 1990).
As microalgas são microrganismos heterogêneos, usualmente microscópicos, unicelulares,
coloniais ou filamentosos, coloridos e fotoautotróficos. Filogeneticamente, podem ser
procarióticos ou eucarióticos (OLAIZOLA, 2003).
O termo “alga” designa organismos distintos entre si quanto à origem, composição química e
morfologia, envolvendo seres unicelulares e multicelulares. O termo microalga está
relacionado às dimensões microscópicas. A maioria das microalgas possui hábitos
planctônicos, embora existam espécies bentônicas (associadas ao fundo dos oceanos e
sistemas aquáticos continentais, como rios e lagos) e terrestres (ambientes úmidos). O termo
fitoplânctum refere-se ao conjunto de algas microscópicas que vivem em suspensão na coluna
d’água (LOURENÇO, 2006).
As algas ocupam uma importante posição mundial, em termos ecológicos e de diversidade
genética. O número de espécies pode exceder os milhões, e as microalgas constituem a maior
parte (NOWACK, et al. 2005).
As microalgas estão presentes em todos os ecossistemas existentes na terra, representando
uma variedade grande de espécies que vivem em condições extremas. Estima-se que mais de
50.000 espécies existam, mas somente um número limitado, de aproximadamente 30.000, já
foram estudadas e analisadas (RICHMOND, A. 2004).
Conforme ARREGONDO-VEJA. B. 1995, as microalgas são produtoras primárias que
armazenam energia solar para convertê-la em energia biológica, sendo as microalgas a base
de inúmeras cadeias tróficas nos ambientes aquáticos. As microalgas são principalmente
encontradas no meio marinho e água doce, sendo consideradas responsáveis por pelo menos
60% da produção primária da Terra. Uma das características relevantes das microalgas é a
capacidade destes micro-organismos transformarem o dióxido de carbono presente na
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atmosfera e a luz solar em várias formas de energia, através do processo de fotossíntese.
Através deste processo, são produzidos polissacarídeos, proteínas, lipídeos e hidrocarbonetos.
(CHISTI, Y. 2007). Na Figura 2.11 mostra-se como funciona o ciclo de carbono das
microalgas.

Figura 2.11Ciclo de carbono das microalgas
Fonte: BORDIGNON, G., 2012.

A biomassa de microalgas e os extratos de biomassa vêm ganhando destaque no mercado
mundial, sendo aplicadas de diferentes formas como na produção de proteína unicelular,
lipídeos, carotenoides, clorofila, enzimas, ésteres, antibióticos, hidrocarbonetos e vitaminas.
(RICHMOND, A. 2004)
O aumento dessa demanda de produtos produzidos pelas microalgas deve-se, principalmente,
ao fato de apresentarem substâncias com efeitos antioxidantes, ácidos graxos poli-insaturados
(PUFAs), proteínas imunologicamente efetivas e compostos virostáticos (MOLINAa,G. E, et
al. 1999).
2.3.2. Aplicações das Microalgas
Segundo autores como BOROWITZKA, 1993; CERTIK & SHIMIZU, 1999; KIRK &
BEHRENS, 1999; LEMAN, 1997; BRUNO, 2001; GROBBELAAR, 2004; RICHMOND,
2004, o crescente interesse no estudo de microrganismos como microalgas deve-se à essencial
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importância destes nas diversas cadeias tróficas e na possibilidade da aplicação comercial em
distintas áreas como na nutrição, na saúde humana e animal, no tratamento de águas residuais,
na produção de energia e na obtenção de compostos de interesse das indústrias alimentar,
química e farmacêutica, dentre outras (DERNER, R. B. et al. 2006).
Atualmente os maiores produtores de microalgas por ano produzem, em peso seco,
aproximadamente entre 10 e 3000 toneladas, e estas produções objetivam produzir produtos
como ficobiliproteínas, β-caroteno, astaxantina, óleo ômega-3 DHA e aplicá-los na
alimentação humana, animal, em cosméticos, em fármacos e na aquicultura (SPOLAORE et
al., 2006). Embora, a aplicação mais comum tem sido na aquicultura, para a alimentação
direta ou indireta de algumas espécies de peixes, moluscos e crustáceos (DERNER. R. B.et
al., 2006).
Dentre os Ácidos Graxos Poliinsaturados (PUFAs) das microalgas os ácidos linoléico e
linolênico são predominantes em quase todas as espécies. (BASOVA, M. M. 2005) A
utilização de microalgas pode ser uma alternativa para obtenção de ácidos graxos para o
consumo humano, visto que as microalgas são grandes produtoras de ω-3 (BARCLAY, W. R.
et al. 1994).
Muitas algas produzem ácidos graxos de cadeia longa (>C:18) como maiores componentes de
PUFA’s, particularmente as espécies marinhas, e apresentam mais de 20% ou mais dos
seguintes ácidos graxos: eicosapentanóico (EPA), docosahexanóico (DHA) e araquidônico
(AA)) de grande interesse na indústria alimentar (HARWOOD & GUSCHINA, 2009). A
Tabela 2.4 mostra algumas aplicações destes ácidos graxos poli-insaturados na alimentação
humana. Também, os PUFA’s, principalmente da série ω-3 e ω-6 como o EPA, o DHA e o
AA são considerados farmacologicamente importantes desde o ponto de vista dietético e
terapêutico.
Tabela 2.4 Microalga como recurso de ácidos graxos poli-insaturados
PUFA

Estrutura

Aplicações

Microrganismo

GLA

18:3 w6,9,12

Fórmulas infantis

Arthrospira

Suplementos nutricionais
AA

20:4 w6,9,12,15

Fórmulas infantis

Porphyridium

Suplementos nutricionais
EPA

20:5 w3,6,9,12,15

Suplementos nutricionais

Nannochloropsis

Aquicultura

Nitzschia
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DHA

22:6 w3,6,9,12,15,18

Fórmulas infantis

Crypthecodinium

Suplementos nutricionais
Aquicultura

Ácido -Linolênico (GLA); Ácido Araquidônico (AA); Ácido Eicosapentanóico (EPA); Ácido Docosahexanóico (DHA)

Fonte: HARWOOD & GUSCHINA, 2009; SPOLAORE et al., 2006

Por outro lado, segundo POLAORE et al., 2006, as microalgas possuem composição
nutricional próxima a alimentos convencionais que afetam positivamente a saúde, e pela
quantidade de proteínas presentes em várias espécies podem ser consideradas como fontes
não convencionais de proteínas. No entanto, a caracterização da proteína, a determinação da
quantidade de aminoácidos, o valor nutritivo da proteína e o grau de disponibilidade dos
aminoácidos estão poucos descritos na literatura.
Na Tabela 2.5 mostram-se as possíveis aplicações que podem ter os compostos obtidos das
microalgas em geral.
Tabela 2.5 Aplicações de alguns compostos obtidos das microalgas
PRODUTO
APLICAÇÕES
Biomassa
“health foods”
Biomassa
Alimentos funcionais
Aditivos alimentares
Aquicultura
Condicionador do solo
Corantes e
antioxidantes

Xantofilas (astaxantina e
cantaxantina)
Luteína
Betacarotenos
Vitamina C e E

Ácidos graxos

Ácido araquidônico- ARA
Ácido eicosapentanóico-EPA
Ácido docosahexaenóicoDHA
Ácido gama-linolénico-GCA
Ácido linolênico-LA

Enzimas

Superóxido dismutase-SOD
Fosfoglicerato quinase-PGK
Luciferase e Luciferina
Enzima de restrição

Aditivos alimentares
Cosméticos

Aditivos alimentares

“health food”
Pesquisa
Medicina
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Polímeros

Polissacarídeos
Amido
Ácido poli-betahidroxibutirico-PHB

Aditivos alimentares
Cosméticos
Medicina

Produtos especiais

Peptídeos
Toxinas
Isótopos
Aminoácidos
Esteróis

Pesquisa
Medicina

Fonte: DERNER, R. B. et al. 2006 (adaptado de BARBOSA, 2003)

Fora as aplicações relacionadas ao emprego das microalgas e dos produtos extraídos destas na
indústria de alimentos, muitos estudos vêm sendo realizados nos mais diversos campos, tais
como: no tratamento de águas residuais de inúmeros processos industriais, para a
detoxificação biológica e remoção de metais pesados; como bioindicadores, na detecção de
nutrientes (para as microalgas) e substâncias tóxicas (detergentes, efluentes industriais,
herbicidas etc.). Na agricultura, a biomassa pode ser empregada como biofertilizante do solo.
Além de sintetizar toxinas, as microalgas podem produzir uma gama de moléculas bioativas
com propriedades antibióticas, anticâncer, anti-inflamatórias, antivirais, redutoras do
colesterol, enzimáticas e com outras atividades farmacológicas. Além disso, podem ser usadas
na mitigação do efeito estufa, pela assimilação do CO2, resultado do processo de queima dos
combustíveis fósseis e de práticas agrícolas impróprias (as queimadas, por exemplo). Ainda,
possibilitam a produção de biocombustíveis (biodiesel, por exemplo) (DERNER. R. B et al.
2006).
As microalgas podem ser potencialmente empregadas para a produção de biocombustíveis de
uma forma economicamente eficaz e ambientalmente sustentável. O cultivo de microalga
pode ser associado à mitigação de CO2 gerado na queima dos combustíveis, tratamento de
águas residuais e na produção de produtos químicos de alto valor. A eficiência é baixa, mas
há muito espaço para melhorias. A utilização de microalgas é vista como, no mínimo, uma
solução parcial para as mudanças climáticas e problemas de energia (SALIH. F. M.; HAASE.
R. A. 2012).
O biodiesel é o combustível derivado das algas que tem vindo a receber maior atenção dada a
sua elevada potencialidade para substituir a dependência dos combustíveis fósseis,
principalmente no domínio dos transportes. Contudo, diversas formas alternativas de energia
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podem ser obtidas a partir de esta matéria prima, nomeadamente o etanol, hidrogênio, metano,
biomassa para combustão e gaseificação e outras variantes de hidrocarbonetos combustíveis.
Na Figura 2.12 encontram-se representados os principais produtos energéticos provenientes
das algas e as respectivas vias de produção (ANTUNES. R.; SILVA. I. C. 2010).

Extração
Biomassa Algal
Fermentação
Digestão anaeróbica

Gasificação

Metanação
Metanol

Etileno

Gás de Sintese

Síntese
Catalítica

Ácido
Acético

Formaldeído

Fermentação
Metano

Acetato
de Metilo

Etanol

DME

IGCC/IC/
Célula
Combustível
Electricidade

Hidrogénio

Biofotólise

Combustão/Gasificação/pirólise

Fisher Tropsch
Óleo

Transesterificação
Gasolina

Cera

Nafta

Querosene

Diesel

Figura 2.12. Principais produtos energéticos provenientes das algas e as respectivas vias de produção.
Fonte: Antunes. R.; Silva. I. C. 2010

2.3.3.Microalgas associadas ao conceito de biorrefinaria
No passado, pouca atenção foi dada ao desenvolvimento de técnicas de colheitas que
maximizem o valor dos produtos obtidos a partir das microalgas (biorrefinação). Os óleos
representam apenas um dos muitos produtos com valor comercial, sendo que a escolha do
organismo a cultivar requer a avaliação de todas as matérias potencialmente produzidas. A
Figura 2.13 ilustra a implementação do conceito de biorrefinaria em que o combustível é
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produzido em paralelo com outros extratos úteis, com reciclagem dos nutrientes e da água
utilizados nos processos (ANTUNES. R.; SILVA. I. C. 2010).
As biorrefinarias são semelhantes às refinarias de petróleo no conceito. No entanto,
biorrefinarias usam matéria prima renovável ou insumos biológicos sustentáveis para produzir
combustíveis de transporte, produtos químicos, aquecimento/resfriamento e eletricidade.
Um sistema integrado implica não só que a biomassa de algas alimenta diretamente a
biorrefinaria, mas também a direta utilização dos efluentes e gases de exaustão (por exemplo,
gás de síntese, metano, calor, dióxido de carbono, esgoto, etc.) pela biorrefinaria ou usina de
energia em nossos novos sistemas de produção de algas. A ideia geral do conceito de
Biorrefinaria Aquática (aplicável a microalgas) é o processamento de biomassa algal para
obtenção de produtos e subprodutos de valor agregado, calor e energia. A utilização da
biomassa aquática oferece a possibilidade de um significativo aumento na disponibilidade de
biomassa doméstica para processamento em biorrefinarias, devendo ser considerada
especialmente por regiões com oferta limitada de biomassa (ARCEO, A. A., 2012).
Outro estudo de demonstrada viabilidade econômica pelos pesquisadores Laryssa Ramos
Holanda e Francisco de Sousa Ramos da UFPE em 2011, refere-se ao processo de produção
de microalgas para geração de eletricidade (Figura 2.14), considerado como uma atividade
conjunta com o etanol, de modo a suprir a elevação da demanda prevista de energia
ocasionada pelo crescimento econômico do país. A produção dessa fonte de energia
alternativa em conjunto com uma usina de etanol maximiza os ganhos de ambas, além de
trazer benefícios ao meio ambiente, com as microalgas captando o dióxido de carbono
emitido pela usina de etanol. Este processo se dá através da queima da biomassa desses
microrganismos, para cada tonelada de biomassa queimada 8,12 MWh são gerados. Essa seria
uma alternativa sustentável para aumentar a oferta de energia elétrica no Brasil, pois a queima
da biomassa algal não libera mais CO2 do que foi consumida na produção, por isso trata-se de
uma energia de “emissão zero” (HOLANDA, L.R; RAMOS, F.S, 2011).
Os custos de produção de microalgas para a geração de bioeletricidade são reduzidos quando
o processo é feito em conjunto com a produção de uma usina de cana-de-açúcar, pois todo
CO2 emitido pelo processo de fermentação do etanol é absorvido pelas algas. Para cada 1.000
litros produzidos de álcool são emitidos 800kg de CO2 que é suficiente para produzir 470 kg
de biomassa algal, esta quantidade queimada gera cerca de3,82 MWh. Além de todo CO2
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necessário para a produção de microalgas, também se tem custo zero com a água utilizada no
processo, pois pode ser utilizada a água do sistema de lavagem de cana (HOLANDA, L.R;
RAMOS, F.S, 2011).

Águas residuais

Cinzas
Energia

Combustão

Algas

Propagação
Água
e
nutrientes
CO2
Absorção de gases
NOX

Luz

Fotobioreator híbrido
Cell recycle

O2
Água

Separação das
células
Células

Combustíveis líquidos
Minerais e lixos

Nanomateriais
Prod. Farmacéuticos,
cosméticos, nutrientes

Conversão,
purificação e
formulação de
produtos

Disrupção das
células

Proteínas
Glicídeos

Produtos químicos

Óleos

Matérias-primas

Produtos refinados

Figura 2.13Representação esquemática de uma biorrefinaria para obtenção de produtos úteis a partir das microalgas.
Fonte: Antunes. R.; Silva. I. C. 2010.

Separação das
componentes

Figura 2.14 Fluxo de processo produtivo de microalgas para a geração de bioeletricidade.
Fonte: Mulder e Oliveira, 2010
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Por outra parte, os autores também comentam a possibilidade de vender o O2 liberado no
processo de fotossíntese como receita adicional. Eles estimam que para cada tonelada
absorvida de CO2 se liberam cerca de 500 Kg de O2.
Outro exemplo do processamento em uma Biorrefinaria Aquática é representado no esquema
da Figura 2.15.

Figura 2.15 Esquema geral do conceito de uma Biorrefinaria Aquática
Fonte: REE e ANNEVELINK, 2007.

Outra representação do processo biotecnológico de obtenção de produtos de interesse
encontra-se de forma simplificada na Figura 2.16.

Figura 2.16Diagrama esquemático simplificado da biotecnologia de microalgas.
Fonte: DA SILVA GORGÔNIO. C. M. 2010 (baseado em HARUN et al., 2009; CHISTI, 2007)
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Segundo DERNER et al., 2006, para o emprego da biomassa na elaboração de alimentos e
extração de substâncias de interesse é necessário a separação da biomassa do meio de cultura,
que envolve etapas sólido: líquido como floculação, centrifugação e filtração. Em seguida a
biomassa pode ser desidratada por técnicas como a secagem ao sol, em “spray drying” ou
liofilização. Os compostos das células de microalgas são extraídos por meio do rompimento
celular empregando métodos de homogeneização, ultra-som, choque osmótico, solventes,
enzimas, entre outros. A partir deste ponto, substâncias de interesse podem ser recuperadas
por processos de purificação (ultrafiltração, cromatografia ou fracionamento) (DA SILVA
GORGÔNIO. C. M. 2010; MOLINA GRIMA, 2004).
2.3.3.1. Produtos de valor agregado.
Ácidos graxos poli-insaturados
A pesar de que existe um amplo catálogo de literatura em microalgas como fonte de
biocombustíves (Chisti, 2007,2013; Scott et al., 2010; Wijffels e Barbosa, 2010) existem
alguns poucos autores que falam sobre o desenvolvimento de microalgas para outros
“commodities” de alto valor como alimentos (Benemann, 2013; Burr et al.; 2011; Kajan et al.
1991; Skrede et al., 2011)
Uma grande importância tem sido dada à provisão das fontes de ácidos graxos poliinsaturados. Isto é devido às mudanças na dieta humana, nos últimos séculos, e ao acentuado
aparecimento de uma série de doenças relacionadas ao baixo consumo destes compostos, bem
como a sua reconhecida significância terapêutica, especialmente àqueles da família Ômega-3
(SIMOPOULOS, 2002).
O conteúdo de lipídios da biomassa microalgal pode variar entre 1 a 40% do peso seco e, em
certas condições de cultivo, pode alcançar até 85% (BECKER, 2004). Os lipídios algais são
tipicamente compostos por glicerol, açúcares ou bases esterificadas e ácidos graxos contendo
entre 12 e 22 carbonos, podendo ser tanto saturados quanto mono ou poli-insaturados. Os
ácidos graxos correspondem à maior fração dos lipídios e, em algumas espécies, os PUFA
(“polyunsaturated fatty acids”) representam entre 25 e 60% dos lipídios totais (BECKER,
1988; BROWN, 1991; BECKER, 2004). As microalgas podem em alguns casos gerar 10-20%
n-3 PUFAs (ácidos graxos ômega-3) na sua biomassa predominantemente em taxas de
crescimento baixas (Guedes et al. 2011), embora existem variações através das diferentes
espécies em relação a produtividade e conteúdo de ácidos graxos (Adarme-Veja et al., 2012).
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O conteúdo de EPA e DHA é reportado desde 2,2 a 3,9 % de peso seco (DW) em
Phaeodactylum tricornutum (Ceron-Garcia et al., 2013; Jiang e Gao, 2004; Veloso et al.,
1991), 3% em Monodus Subterraneus (Lu et al., 2002) e 2,8-4,3% em Nannochloropsis spp.
(Camacho-Rodriguez et al., 2013; Pal et al., 2011). Embora, na atualidade existem algumas
estratégias usadas para incrementar esses valores de produtividade biológica, como por
exemplo a muta-génesis e a modificação genética (Chauton, M.S. et al., 2015). Meireles et
al., 2003 demonstraram um incremento específico de EPA e DHA sobre mais de 30% de DW
em Pavola lutheri ao ser mutada por indução de UV. Já a modificação genética tem um maior
potencial pois permite uma abordagem mais orientada ao melhoramento da cepa através de
genes que incrementam a biossíntese de EPA e DHA (Muhlroth et al., 2013)
Os PUFA’s principalmente da série ω-3 e ω-6 como o EPA, o DHA e o AA são considerados
farmacologicamente importantes para a dietética e a terapêutica. Sendo de importante uso nas
doenças inflamatórias (reumatismos, inflamações da mucosa gastrointestinal) (MATA et al.,
2010). O DHA e EPA, segundo SPOLAORE, Pet al. 2006, pode ser utilizado em fórmulas
infantis, suplementos alimentares e também na aquicultura. Hoje em dia, as microalgas por
serem fontes provadas de ômega-3, são consideradas a alternativa mais promissória e
sustentável de EPA e DHA ao óleo de peixe no futuro (Chauton M.S. et al., 2015).
Segundo autores como PIGOTT & TUCKER, 1990; RADWAN, 1991; BOROWITZA, 1993;
FÁBREGAS et al., 1994; FRANKE et al., 1994; GILL & VALIVETY, 1997;
SIMOPOULOS, 2002, os PUFA têm função na prevenção e tratamento de uma série de
doenças cardiovasculares, aterosclerose, arritmia, redução da pressão arterial, redução dos
níveis de colesterol e triglicerídeos no plasma, artrite reumatoide, câncer e são aparentemente
essenciais na nutrição infantil e no desenvolvimento cerebral (DERNER, R. B. et al. 2006).
Dentre as espécies conhecidas de microalgas que apresentam quantidades significativas de
PUFA das famílias Ômega-3 e Ômega-6, encontram-se representantes de Haptophyceae
(Isochrysis spp. e Pavlova lutheri (Droop) Green), Bacillariophyceae (Phaeodactylum
tricornutum, Thalassiosira spp. e Odontella aurita (Lyngbye) Agardh), Dinophyceae
(Crypthecodinium cohnii (Seligo) Javornick), Rhodophyceae (Porphyridium cruentum
Nägeli) e, em menor quantidade, de Chlorophyceae (YONGMANITCHAI & WARD, 1991).
Segundo PULZ & GROSS (2004), os ácidos graxos poli-insaturados de origem microalgal
têm um mercado muito promissor na biotecnologia, em especial na indústria de alimentos
funcionais.
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O banco de dados de ingredientes da Euromonitor Internacional (2012) mostra que, por
exemplo, o volume global de consumo de ômega-3, usado na adição em alimentos
processados, registrou um aumento surpreendente de 50 vezes entre 2004 e 2009. Nem
mesmo a recessão foi capaz de impedir essa tendência global de crescimento - o consumo
global subiu 10%, de 12.054 toneladas, em 2008, para 13.218 toneladas em 2009.
Em termos de consumo regional, a Europa Ocidental reivindica quase metade do valor global,
seguido pela América do Norte e pela Europa Oriental, ambos com cerca de um quinto. A
Ásia foi a região mais dinâmica em 2009, com um aumento de consumo de 30%, para 850
toneladas. A América do Norte também continua apresentando um forte crescimento, 22%, o
que demonstra que esse mercado não está nem perto da saturação. No gráfico da Figura 2.17
mostra-se o volume de consumo por regiões de ômega-3.
Segundo

dados

da

Euromonitor

Internacional,

44%

são

aplicados

em

pães

industrializados/embalados, 32% em óleos e gorduras funcionais, e 20% em produtos lácteos.
Esta é a imagem global embora possam existir algumas variações regionais.
A Euromonitor Internacional previu que o consumo global de alimentos industrializados com
a aditivação de ômega-3 aumentaria em mais de 24% no período 2009-2014, chegando a
16.332 toneladas no último ano. Os mercados com maiores taxas de crescimento seriam as
economias emergentes, como a Arábia Saudita, com previsão de aumento de 182% do volume
de consumo de ômega-3, a Índia (170%), o México (126%) e a China (98%), tendo que se
levar em conta que esses altos percentuais são baseados em bases atuais bastante baixas. No
entanto, alguns mercados altamente desenvolvidos devem também apresentar performances
bastante dinâmicas, incluindo os Estados Unidos (43%), Reino Unido (32%) e Nova Zelândia
(27%).
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Figura 2.17 Volume de consumo por regiões de ácidos graxos ômega-3 como ingredientes
Fonte: EUROMONITOR INTERNACIONAL.2012
( http://www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/194.pdf.)

Como se pode apreciar na Tabela 2.6, referida à comercialização de algumas espécies de
microalgas, o preço do óleo DHA é de 43 Euros/gramo.
Tabela 2.6 Produção Comercial de algumas espécies de microalgas.
Microalga

Produção anual

Países produtores

Spirulina

3000 ton. Peso
seco

China, India, USA,
Myianmar, Japão.

Chlorella

2000 ton. Peso
seco

Taiwan,
Japão

Dunaliella salina

1200 ton. Peso
seco

Austrália, Israel, USA,
Japão

Aphanizomenon
flos-aquae
Haematococcus
pluvialis
Crypthecodinium
cohnii
Shizochytrium

500 ton. Peso
seco
300 ton. Peso
seco
240 ton. Óleo
DHA
10 ton. Óleo
DHA

USA

Fonte: BRENNAN e OWENDE, 2010.

Aplicações e
produtos
Nutrição humana
Nutrição animal
Cosméticos
Ficobiliproteínas
Nutrição humana
Cosméticos
Aquicultura
Nutrição humana
Cosméticos
Beta caroteno
Nutrição humana

Preço

USA

Aquicultura
Astaxantina
Óleo DHA

50 €/L
7150 €/KG
43 €/g

USA

Óleo DHA

43 €/g

Alemanha,

USA, India, Israel

36 €/Kg
11 €/MG
36 €/Kg
50 €/L
215-2150 €/Kg
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Em relação aos métodos de extração dos ácidos graxos como ω3, ω6, na literatura se discutem
vários métodos. Um dos métodos usados é o de evaporação através de um evaporador de
películas finas, que têm se convertido em uma ferramenta fundamental na indústria para
operações de evaporação em condições extremas (ZEAN CONSULTORES, 2013). Também
pode ser feita através de destilação molecular embora seja muito custoso (PEDRONI. JM.
2013). A hidrólise enzimática também proporciona uma alternativa prometedora que poderia
poupar energia e aumentar a seletividade do produto, enquanto o uso de métodos tradicionais
químicos (separação cromatográfica, destilação molecular, etc.) para produzir concentrados
de PUFAs ω3 implicam o uso de pHs extremos e de altas temperaturas, que podem destruir
parcialmente a estrutura das ligações duplas todas cis do PUFA ω3 natural por oxidação,
isomerização ou migração (BRUDY TECHNOLOGY. 2013).
É importante destacar que os principais métodos descritos na literatura para a extração de óleo
ômega-3 geralmente referem-se ao óleo de peixe. Além dos procedimentos tradicionais como
a destilação molecular e a complexização de ureia, destacam-se também os processos
enzimáticos como a hidrólise enzimática e a esterificação enzimática. Embora, muitos
cientistas estão investigando continuamente em como melhorar os processos de concentração
de ômega-3 para atingir maiores rendimentos e purezas a menor custo. Dentre as novas
tendências encontram-se aqueles processos enzimáticos que envolvem o uso de fluidos
supercríticos como meio de reação (Rubio, N. 2011).
Na tese de doutorado de Rubio, N. 2011 debate-se sobre os métodos de extração de ômega-3 a
partir de algas marinas e microalgas e expõe vários critérios de diferentes autores em relação à
recuperação e purificação dos PUFAs derivados de microalgas. Rebles-Medina, et.al., 1998
discutiram duas principais técnicas usadas ao mesmo tempo para obter PUFAs com alto nível
de pureza como: o fracionamento de ureia e HPLC (Cromatografia liquida a alta pressão).
Também detalham técnicas potencialmente uteis como a extração com fluidos supercríticos e
extração e processamento catalisado por lipase.
Outros importantes autores têm proposto novos métodos de extração de PUFAs de diferentes
microrganismos (GLA, EPA e DHA), muitos deles usando a tecnologia de fluidos
supercríticos, similar aos processos de extração de óleo de peixe (Andrich, et.al.,2005;
Belardi, et.al., 2000; Chen, et.al.,2002; Cheung, 1999; Mendes, et.al., 2003; Mendes, et.al.,
2005)
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Carotenoides
Os três principais grupos de pigmentos encontrados na biomassa microalgal são as clorofilas,
os carotenoides e as ficobilinas (ficobiliproteínas) (ABALDE et al., 1995). Segundo
BOROWITZKA (1993), é possível incrementar a síntese destes compostos através da
manipulação das condições de cultivo, usualmente por algum estresse ambiental.
Os carotenoides, pigmentos de grande interesse comercial, funcionam como fotoprotetores e
como pigmentos fotossintéticos secundários, sendo que cada espécie pode conter entre 5 e 10
tipos de um universo de aproximadamente 60 diferentes carotenoides presentes nas células
microalgais. Diversas espécies podem acumular grande concentração de betacaroteno,
astaxantina ou cantaxantina, por exemplo, os quais têm uma ampla aplicação como corantes
naturais e como antioxidantes (BAKER & GUNTER, 2004; PULZ & GROSS, 2004).
O crescente interesse industrial por esses pigmentos naturais pode ser explicado pela
capacidade atribuída a eles de prevenir doenças degenerativas: combatendo os radicais livres
e funcionando como agentes anticâncer e estimuladores do sistema imunológico (OROSA et
al., 1997). Comparados aos corantes sintéticos, são mais resistentes à presença de ácido
ascórbico, ao calor, aos processos de congelamento e apresentam eficiência mesmo quando
aplicados nos alimentos em pequenas quantidades (SKULBERG, 2004). A rígida
regulamentação para a aplicação de corantes sintéticos, na indústria de alimentos, estimula
pesquisas visando ao desenvolvimento produtivo e ao uso de carotenoides microalgais como
aditivo alimentar (CAMPO et al., 2000).
Betacaroteno
O betacaroteno é um pigmento tipicamente encontrado nas microalgas, bem como nas
macroalgas e nas plantas. Geralmente é encontrado numa fração inferior a 1% da massa seca,
mas pode ser acumulado até aproximadamente 10% em espécies halotolerantes (crescem em
elevada concentração de sal), como naquelas do gênero Dunaliella (ABALDE et al., 1995).
Este composto, extraído da biomassa microalgal, vem sendo aplicado comercialmente como
corante natural, podendo atuar como pró-vitamina A, produto antioxidante e contra doenças
degenerativas como o câncer (EDGE et al., 1997; BEN-AMOTZ, 2004).
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O betacaroteno de fonte microalgal tem sido comercializado sob três formas: extratos, pó e
como biomassa seca. Segundo BEN-AMOTZ (2004), o preço deste produto varia entre US$
300,00 e US$ 3.000,00 por quilograma, de acordo com a qualidade do produto e a demanda.
Já outros autores afirmam que o preço de mercado, por grama, é em torno de R$ 57 para o
β,β-caroteno, e R$ 633 para a astaxantina, já um miligrama de zeas -taxantina chega a custar
R$ 1690 (Valduga, E. et al. 2009 e Passos, R., 2007)
Proteínas
Antes de um alimento novo ser declarado seguro para consumo humano, tem que passar por
uma série de detalhados exames toxicológicos para provar a inocuidade do produto. Isto se
aplica especialmente às fontes protéicas não convencionais, onde se agrupam as microalgas.
Ao considerar as informações disponíveis sobre possíveis propriedades tóxicas ou quaisquer
outros efeitos adversos de diferentes algas testadas até o momento, pode-se afirmar que
nenhuma dessas algas mostrou qualquer efeito negativo. Não foram encontradas anomalias
graves nem em experiências de alimentação de curto ou longo prazo nem em estudos de
toxicidade aguda ou crônica. Todos os testes, incluindo estudos humanos, não revelaram
qualquer evidência de que limitaria a utilização de material de algas adequadamente
processada (CHAMORRO, G. 1980).
Muitas análises de composição química de diferentes algas têm sido publicadas na literatura.
Na Tabela 2.7 se mostra uma compilação de algumas espécies.
Tabela 2.7 Composição de algumas espécies de algas (% na matéria seca)
Alga
Anabaena cylindrica
Aphanizomenon flos-aquae
Chlamydomonas rheinhardii
Chlorella pyrenoidosa
Chlorella vulgaris
Dunaliella salina
Euglena gracilis
Porphyridium cruentum
Scenedesmus obliquus
Spirogyra sp.
Arthrospira maxima
Spirulina platensis
Synechococcus sp.
Fonte: BECKER. E. W. 2006.

Protein Carbohydrates Lipids
43–56
62
48
57
51–58
57
39–61
28–39
50–56
6–20
60–71
46–63
63

25–30
23
17
26
12–17
32
14–18
40–57
10–17
33–64
13–16
8–14
15

4–7
3
21
2
14–22
6
14–20
9–14
12–14
11–21
6–7
4–9
11
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Das espécies citadas acima só umas poucas têm sido selecionadas para sua produção em larga
escala, pois ainda se apresentam alguns obstáculos especialmente os custos de produção da
biomassa seca o que impede a competição com as fontes convencionais de proteínas.
Até a data, as vendas principais de microalgas acontecem no chamado mercado alimentar de
saúde. O pó encapsulado de algas é vendido como panaceia contra quase todos os males,
exceto doenças devido à desnutrição protéica.
WIJFFELS RH, et al. 2010 têm selecionado uma serie de combinações de produtos de
microalgas com larga escala. Assumindo 40% lipídeos, 50% de proteínas e 10% carboidratos;
será vendida a quarta parte dos lipídeos para as indústrias de alimentos e química por € 2.kg-1,
a restante para biodiesel a € 0,50.kg-1. O 20% das proteínas solúveis para alimentação humana
a €5.kg-1 e o resto (80%) para alimentação animal em €0,75.kg-1.
Utilização da Água Residual
Na atualidade pensa-se muito na alternativa de reaproveitamento da água nos processos
industriais assim como a reutilização de águas residuais como esgotos e outros efluentes
provenientes de outras indústrias. Na Figura 2.18 mostra-se como a água pode ser reutilizada
para aproveitar os nutrientes nela contida e reduzir o consumo de água.

Figura 2.18 Esquema dos fotobiorreatores e reciclagem de água
Fonte: Mulder & Oliveira (2010)
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É evidente que para a produção de biodiesel seria necessária a otimização do sistema de custo
mais barato, com consequente redução de custos em todas as áreas (uso de água, nutrientes,
energia, infraestrutura, entre outros). Uma alternativa que vem sendo pensada atualmente é o
aproveitamento de efluentes industriais ou domésticos (como fonte de nutrientes) e a própria
infraestrutura (ou com adições) de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE), com
sistema de lagoa de estabilização, para a obtenção de biomassa microalgal (MULBRY et al.,
2008).
Segundo CARDOSO, A., VIEIRA, G. G. 2010, as microalgas como uma forma de minimizar
os custos do produto final (óleo de microalga), podem ser obtidas diretamente de um sistema
onde elas já estejam disponíveis naturalmente, devido ao fornecimento de condições
ambientais ótimas para o seu desenvolvimento. As microalgas alimentadas por efluente, em
um sistema de lagoa de estabilização, por exemplo, podem ser utilizadas para a obtenção de
um óleo mais barato quando comparado aos obtidos em sistemas de cultivos (SAWAYAMA
et al., 1995). Isso levará a uma economia de água e nutrientes, bem como servirá para a
remoção de nutrientes do efluente, como nitrogênio e fósforo.
Os sistemas de aquicultura envolvendo a produção de microalgas e o tratamento de água
residual (por exemplo, de aminoácidos, enzimas ou águas residuais de indústrias de alimento)
parecem ser bastante promissores para o cultivo de microalgas combinado com o saneamento
biológico (CARDOSO, A., VIEIRA, G. G. 2010). Esses sistemas permitem a nutrição das
microalgas a partir do consumo de compostos de nitrogênio e fósforo, além de outros
compostos, disponíveis em algumas águas residuais. Além disso, as microalgas podem
mitigar os efeitos dos esgotos e fontes industriais de nitrogênio residual como aqueles
derivados de tratamento de água residual ou da ictiocultura e, ao mesmo tempo, contribuindo
para a preservação da biodiversidade. Além disso, removendo nitrogênio e fósforo da água, as
microalgas podem ajudar a reduzir a eutrofização no ambiente aquático (DE-BASHAN et al.,
2004; HAMMOUDA et al., 1995; CRAGGS et al., 1997; LIN et al., 2007; MULBRY et al.,
2008; VEKATESAN et al., 2006).
Os pesquisadores Aderlânio da Silva Cardoso e Gláucia Eliza Gama Vieira fizeram uma
avaliação do potencial das microalgas residuais como uma alternativa à cadeia produtiva do
biodiesel. Nesse estudo eles utilizaram a metodologia que se mostra na Figura 2.19, a coleta
de efluente teve duas finalidades, análise da comunidade fitoplanctônica e concentração da
biomassa algal. Uma das conclusões do estudo foi que o teor de lipídeo obtido (em torno de
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16%) a partir das microalgas da lagoa facultativa assemelha-se aos teores obtidos a partir de
biomassa microalgal cultivada em processos convencionais, comparado com dados literários,
possuindo, com isso, potencial para uso na obtenção de biodiesel. A obtenção de biomassa
microalgal diretamente da lagoa facultativa mostra-se como uma alternativa aos processos de
obtenção de biomassa algal tradicionalmente utilizados (fotobiorreator e tanques aerados).
Além de apresentar um motivo para o investimento da instalação de um sistema para
recuperar a biomassa microalgal deixando, com isso, de lançá-la no córrego e podendo ter-se
um ganho econômico e ambiental, visando o aproveitamento da biomassa para a produção de
biocombustível e, simultaneamente, minimizando impactos ambientais decorrentes da
presença elevada desse material no ambiente (CARDOSO, A., VIEIRA, G. G. 2010).

Figura 2.19 Fluxograma da Metodologia usada para o aproveitamento da água residual de uma lagoa
facultativa para a obtenção de biomassa microalgal.
Fonte: CARDOSO, A., VIEIRA, G. G. 2010.
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Outro estudo foi o realizado por uma universidade espanhola: Universidade de Málaga, em
conjunto com a Escola de Química da UFRJ, onde esteve envolvido o pesquisador Ángel
Almarales Arceo, quem apresentou os resultados na sua Tese de Doutorado, mostrando alguns
resultados importantes obtidos com o cultivo da microalga Scenedesmus dimorphus utilizando
uma fonte de água residual suína. Quando a cultura é alimentada com águas residuais
apresentou-se mais concentrada e de uma cor verde mais intensa. Quando observada ao
microscópio, as colônias são significativamente maiores, ao longo do período de cultivo.
Conforme se verifica na Figura 2.20, o crescimento inicial é mais acentuado no meio
convencional (MC), sendo, porém, atingida a fase estacionária mais cedo do que no meio com
água residual (AR). Aliás, no meio residual, o crescimento continua por mais tempo levando a
uma maior concentração de biomassa. As concentrações de biomassa obtidas no final do
período de cultivo foram de 0.88 e 1.86 g/L (peso seco) nos meios MC e no meio que contém
água residual suína, respectivamente. (ARCEO, A. A. 2010)

Figura 2. 20 Curva de crescimento da microalga Scenedesmus dimorphus no meio convencional (MC) e
residual liquido suíno (AR).
Fonte: ARCEO, A. A. 2010

A remoção de nutrientes nas culturas de Scenedesmus dimorphus usando águas residuais foi
determinada através da comparação das concentrações de nitratos e nitritos, de amônia e de
fosfatos no meio de cultivo no início e no final das culturas. Os resultados obtidos
demonstraram uma absorção quase completa desses nutrientes durante o período de cultivo. A
absorção de fosfatos foi de 89.1%, enquanto a absorção dos compostos nitrogenados e de
amônia foi acima de 99% (Tabela 2.8).
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Tabela 2.8. Concentrações iniciais e finais dos nutrientes fosfatos, nitratos e nitritos e amônia e as respectivas
percentagens de remoção da microalga Scenedesmus dimorphus.

NUTRIENTES

CULTIVO COM ÁGUAS RESIDUAIS
INICIAL
FINAL % REMOÇÃO

Total Fosfato (μg/L)

2419.70

263.51

89.1

Nitratos + Nitritos (μg/L)

3001.46

1.83

99.9

Amônia (μmol/L)

64.05

0.09

99.9

Fonte: ARCEO, A. A. 2010

Dado a possibilidade de a água residual ser obtida sem custos adicionais existe a oportunidade
de associar o crescimento de algumas espécies ao tratamento das águas residuais suínas
conseguindo assim, por um lado, a obtenção a baixo custo de biomassa com apreciável
conteúdo lipídico e, por outro lado, o tratamento dessas águas, que são ricas em nutrientes
como fosfatos e nitratos, que no caso de descargas para os meios aquáticos contribuiriam para
a poluição e eutrofização desses ecossistemas.
O meio de cultivo nas águas residuais suínas é rico em nitrogênio e fósforo, embora é
importante destacar que a remoção do conteúdo destes nutrientes foi o foco fundamental deste
cultivo a céu aberto e não a produção de lipídios para a sua conversão no biodiesel. Para
futuros estudos deve-se buscar um equilíbrio entre a remoção de nutrientes nas águas
residuais e a produção de lipídios, visando a maximização deste último aspecto (ARCEO, A.
A. 2010). Os valores de lipídios e outros componentes da biomassa de Scenedesmus
dimorphus mostram-se na tabela 2.9. Resultados similares foram obtidos por (ANDRADE,
2009), no estudo do crescimento desta alga sobre residuais de peixe.
Tabela 2.9 Composição química (% peso seco) da biomassa de Scenedesmus dimorphus
COMPONENTE
Umidade
Proteína total

PESO SECO (%)
3.21 ± 0.20
49.53 ± 0.01

Lipídeos totais
Carboidratos
Cinzas

12.58 ± 0.08
21.36 ± 0.15
13.32 ± 0.17

Fonte: ARCEO, A. A. 2010
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Absorção de CO2
Atualmente, o nível de CO2 na atmosfera é a causa das alterações climáticas que os
governantes desejam controlar. Para tal, mecanismos de retirada do CO2 por meio da
reutilização é uma alternativa oferecida pelo processo de biofixação por microalgas (GARCIA
et al., 2007).
A atividade industrial e a geração de energia em termelétricas lançam, anualmente, na
atmosfera, cerca de 20 bilhões de toneladas de CO2. Dentre as várias alternativas para captura
e utilização de CO2 está o emprego de microalgas. (RADMANNa E. M. et al. 2011).
Para reduzir a concentração de CO2 atmosférico existe como possibilidade a redução das
emissões ou a absorção do CO2 produzido em excesso, denominado sequestro de carbono.
Algumas medidas para a redução dos níveis atuais de CO2 na atmosfera foram propostas no
Tratado de Kyoto em 1997, que estabelece que países desenvolvidos teriam que reduzir em
5% a emissão de gases que causam o “efeito estufa” até 2012 (AMIN, 2009; BORGES et al.,
2007).
Dentre todos os organismos fotossintéticos e autotróficos, capazes de remover CO2 de
correntes gasosas, as microalgas são o grupo que suportam até 50% de CO2, bem como a
presença de outros compostos como NO e SO2 (RADMANN, E. MB, 2011; MORAIS E
COSTA, 2008; LEE et al. 2002).
Neste contexto, as microalgas ganham destaque na redução de concentrações dos gases do
efeito estufa devido à capacidade fotossintética e sua aplicabilidade em sistemas de
engenharia em que a energia solar leva a fixação de CO2 convertendo-o de energia térmica em
biomassa rica em energia com adição de valor agregado gerando produtos químicos e
alimentícios. (HARUN et al., 2009; WATANABE & HALL, 1996).
Estima-se que a fixação de carbono por cultivos de microalgas em condições ótimas estaria
entorno de 11-36 ton. C ha/ano, representando uma produtividade de aproximadamente três a
treze vezes os valores citados para o reflorestamento (3 - 4 ton C ha/ano) (BORGES et al.
2007). Esses autores estudaram a quantidade de CO2 absorvido por diferentes espécies de
microalgas. MORAIS & COSTA, estudaram a remoção de CO2 e NO, gerados durante a
combustão do carvão, por microalgas. A remoção máxima de CO2 chegou a 22,97%, e de NO
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27,13% o que pode reduzir os custos com nutrientes do meio de cultivo e problemas gerados
com a emissão de gases. (MORAIS, M.G.; COSTA, J.A.V. 2008)
Segundo Olaizola, M. et al. 2004, é possível uma estratégia viável para sequestro de carbono
baseado em microalgas fotossintética como se mostra conceitualmente na Figura 2.21. Nesta
figura o CO2 gerado na combustão de combustíveis fósseis e os nutrientes são adicionados a
um fotobiorreator onde microalgas utilizam a luz solar para fotossinteticamente converter o
CO2 em compostos de alto valor comercial. As vantagens de usar um sistema baseado em
microalga são (OLAIZOLA,M.et al. 2004):
 Alta pureza do gás CO2 não é necessária para a cultura de algas. Gases de combustão
contendo quantidades variáveis de CO2 pode ser alimentada diretamente para a cultura
de microalgas. Isto irá simplificar a separação de CO2 do gás de combustão de forma
significativa.
 Alguns produtos de combustão, tais como NOx ou SOx podem ser efetivamente
utilizados como nutrientes para microalgas. Isto poderia simplificar lavagem de gás de
combustão para o sistema de combustão.
 O cultivo de microalgas pode produzir produtos de alto valor comercial. Venda desses
produtos de alto valor pode compensar o capital e os custos de operação do processo.
 O processo previsto é um ciclo renovável com um mínimo de impactos negativos
sobre ambiente.

Energia
Pilha

Combustível
fóssil

Sistema de
combustão
estacionário

Pre-processo

Fornecimento de CO2
Energia
solar

Remoção do
CO2

Pós-processo

 Produtos comerciais
 Carbono fixado por sequestração

Pré-processo
Separação de
alga
Fotobioreator

Figura 2.21Esquema conceitual do sequestro de carbono baseado em microalgas.
Fonte: OLAIZOLA,M. et al. 2004
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Um modelo de recuperação de CO2 a partir de gases de chaminés para redirecionamento a
tanques de cultivo de microalgas foi desenvolvido por KADAM, 1997, sendo o projeto básico
baseado em emissões típicas de termelétricas, com potencias de 50e 500 MW, e com
eficiência de recuperação de 86,60 % ao ano. O custo operacional estimado do processo,
incluindo a extração de monoetanolamina (MEA), compressão de 1500 psi, desidratação,
transporte até os tanques, sendo assumida uma distância de 100 Km, com fornecimento de
aproximadamente 100 % do CO2 recuperado aos tanques, foi estimado em $40,50 e $57,10
por tonelada de CO2 redirecionado, para as plantas de 500 e 50 MW respectivamente. O caso
da planta de 50 MW representa tanto uma planta muito pequena, como uma pequena corrente
de chaminé de uma grande planta. O modelo também avaliou a eficácia do uso direto dos
gases das chaminés, no entanto, essa opção apresentou custos de 40 % mais caros do que
processo MEA, o qual já tem sido usado como tecnologia para recuperação de CO2 com
baixas pressões dos gases. O modelo também conclui que a etapa de transporte equivale a
aproximadamente 8% dos custos operacionais do processo MEA e pode chegar a 20 % desses
custos para o processo de bombeamento direto das chaminés. Esses dados demonstram uma
das vantagens das produções de microalgas descentralizadas e localizadas em complexos
adjacentes às unidades de emissões de CO2, impactando diretamente na redução dos custos do
processo. (BORGES. F. C. 2010)
Outro modelo é um processo que recupera CO2 com alta pureza a partir de gases de chaminé,
utilizando membranas. Uma corrente de CO2 e O2 é emitida como produto, sendo que o O2
pode ser reciclado para enriquecer a corrente de gás que entra no concentrador da membrana.
Os estudos econômicos preliminares se mostraram favoráveis, obtendo um custo operacional
de US $21,00 por tonelada de CO2 recuperado (WALKE, Letal. 1988). Essa estimativa de
custo aproxima-se da obtida para outro modelo mais recente, que prevê um custo operacional
de US $ 16,00 a US $ 22,00 por tonelada de CO2 recuperada (IIJIMA, Metal. 2003)
No entanto o custo operacional estimado para esses modelos, como as tecnologias disponíveis
na época, já foi superado pelo emprego de novas tecnologias mais baratas, e alguns autores já
considerarem que este processo esteja disponível a baixos, ou nenhum custo (CHISTI, Y.
2007), porém, se faz preciso analisar vários parâmetros que afetam sensivelmente essa
estimativa. Atualmente pode ser assumido o custo operacional de US $ 1,00 por tonelada de
CO2 recuperado, incluindo as etapas de coleta e redirecionamento de CO2 para os tanques,
com uma eficiência de 99% na recuperação de CO2. Os custos de implementação desses
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processos podem flutuar de acordo com o dimensionamento dos equipamentos como
compressores e tubulação, os quais são projetados de acordo com as caraterísticas das
emissões de cada chaminé. (BORGES. F. C. 2010)
Também, num estudo realizado por RADMANNa E. M. et al. no ano 2011, foram estudadas
as microalgas Spirulina sp. e Scenedesmus obliquus com gás de combustão da queima de
carvão da Usina Termelétrica Presidente Médici (UTPM) operada pela CGTEE - Companhia
de Geração Térmica de Energia Elétrica, instalada no sul do Brasil. Foi demonstrado que o
uso de gás de combustão da UTPM incrementou em 35,0 % a produção de biomassa ao final
do cultivo de Spirulina sp. com redução de 24,2% da concentração de CO2 do gás de
combustão, sendo biofixado 5,7% do CO2 para o crescimento das microalgas. A biomassa
final das microalgas S. obliquus e Spirulina cultivadas com gás de combustão apresentou 6,2
e 4,8% de lipídios, e 40,6 e 46,8% de proteínas, respectivamente. Os resultados mostram que
as microalgas podem ser cultivadas em plantas de energia elétrica para biofixar o CO2
proveniente do gás de combustão de carvão e contribuir para redução do aquecimento global.
Segundo BIODIESELBR, 2009 citando a Paulo Monteiro, diretor de Operações de Novos
Negócios e Meio Ambiente da MPX, dificilmente se chega a uma eficiência total de absorção
dos gases emitidos, embora, ele diz que uma absorção de 10% do CO2 já justificaria a
implantação do projeto. Em uma usina americana, por exemplo, para a geração de 750 MW
(semelhante à brasileira) o cultivo de microalgas é a través de fotobioreatores, e a eficiência
de absorção de CO2 é de 40 %.
Créditos de Carbono
A preocupação com o meio ambiente levou os países da Organização das Nações Unidas a
assinarem um acordo que estipulasse controle sobre as intervenções humanas no clima. Este
acordo nasceu em dezembro de 1999 com a assinatura do Protocolo de Kyoto. Desta forma, o
determinou-se que países desenvolvidos signatários, reduzissem suas emissões de gases de
efeito estufa em 5,2%, em média, relativas ao ano de 1990, entre 2008 e 2012. Esse período
foi também conhecido como primeiro período de compromisso. Para não comprometer as
economias desses países, o protocolo estabeleceu que parte desta redução podia ser feita
através

de

negociação

(pt.wikipédia.org)

com

nações

através

dos

mecanismos

de

flexibilização.
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Um dos mecanismos de flexibilização é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). O
crédito de carbono do MDL é denominado Redução Certificada de Emissão (RCE) - ou em
inglês, Certified Emission Reductions (CER). Uma RCE corresponde a uma tonelada de
Dióxido de carbono equivalente. Segundo a Wikipédia os Créditos de Carbono ou Redução
Certificada de Emissões (RCE) são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que
reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE).
Cada tonelada de CO2 que é absorvida (sequestro de carbono) ou a quantidade de gases
poluentes que deixam de ser produzidos pela empresa classificada como poluidora é
convertida em uma unidade de crédito de carbono, que é negociada em dólar no mercado
mundial. A redução da emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa,
também pode ser convertida em créditos de carbono, utilizando-se o conceito de Carbono
Equivalente.
Comprar créditos de carbono no mercado corresponde aproximadamente a comprar uma
permissão para emitir GEE. O preço dessa permissão, negociado no mercado, deve ser
necessariamente inferior ao da multa que o emissor deveria pagar ao poder público, por emitir
GEE. Para o emissor, portanto, comprar créditos de carbono no mercado significa, na prática,
obter um desconto sobre a multa devida. Acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto
determinam uma cota máxima de GEE que os países desenvolvidos podem emitir. Os países,
por sua vez, criam leis que restringem as emissões de GEE. Assim, aqueles países ou
indústrias que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões, tornam-se
compradores de créditos de carbono. Por outro lado, aquelas indústrias que conseguiram
diminuir suas emissões abaixo das cotas determinadas, podem vender, a preços de mercado, o
excedente de "redução de emissão" ou "permissão de emissão" no mercado nacional ou
internacional (pt.wikipédia.org).
O mercado de crédito de carbono está em pleno desenvolvimento, principalmente por causa
do chamado mercado voluntário. Nele, mesmo países que não precisam diminuir suas
emissões ou que não assinaram o Protocolo de Kyoto podem negociar créditos. Segundo um
relatório divulgado pelas duas grandes companhias, a Ecosystem Marketplace e a Bloomberg
New Energy Finance no ano 2012, no ano 2011 o valor de Mercado Voluntário aumentou
para $ 576 milhões, diminuindo o volume um 28% com respeito ao ano anterior (Tabela
2.10). Nesse ano os fornecedores reportaram a segunda maior transação em todo o mercado
de volumes (95 MtCO2e) com um valor de $576 milhões, mesmo como se atingiu ao valor
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mais alto atribuído as transações “over- the- country” (OTC) de $574 milhões. Após a saída
do mercado da Chicago Climate Exchange (CCX) no final do 2010, o mercado voluntário
OTC foi casa para a grande maioria -97%- das operações de compensação e criação de valor
em 2011. Os preços ficaram resistentes, o preço meio de VERs aumentou ligeiramente em
2011, desde $ 6.tCO2e-1 em 2010 até 6.2 t.CO2e-1 em 2011. Em quanto que o volume dos
créditos negociados no rango de $1-2.tCO2e-1 foi duplicado, também aconteceu a mesma
coisa com o volume de créditos no rango de $ 5-10.tCO2e-1.
Tabela 2.10. Volume de transação e valores. Mercado Global de Carbono. 2010-2011.

Mercados
Mercado OTC negociados
CCX (negociadas em bolsa e
OTC apurada)
Outras bolsas
Mercado Voluntário Total
Mercado Regulado Total
Mercado Global Total

Volume (MtCO2e)
2010
2011
128
93
2 2
133
8,702
8,835

2
95
10,094
10,189

Valor (US$ milhões)
2010
2011
422
572
0.2 11
433
158,777
159,210

4
576
175,451
176,027

Fontes: Ecosystem Marketplace e the World Bank’s State e Trends of the Carbon Markets 2012. Nota:
Os totais podem não conferir devido a arredondamentos.
Legenda: Chicago Climate Exchange (CCX)
“over-the-counter” (OTC)
Fonte: Peters-Stanley. M.; Hamilton, K. 2012 (Report by Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy
Finance)

No ano 2010, o mercado de OTC acrescentou seis novos países à sua lista de localidades do
projeto, ampliando o financiamento voluntário de carbono para um total de 45 países.
América do Norte no ano 2011 por pouco manteve seu lugar de topo entre as localidades do
projeto para gerar 37% do volume transacionado OTC e 178 milhões dólares em valor. Como
se mostra na Figura 2.22, Brasil encontra-se dentre os países com maiores volumes de
transações de créditos.
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Sem dados
Dados insuficiêntes
0-0.1 MtCO2e
0.1-0.5 MtCO2e

0.5-1 MtCO2e
1-5 MtCO2e
5+MtCO2e

Figura 2.22 Mapa de Volume de transações por localização do projeto, OTC 2011
Fonte: Peters-Stanley. M.; Hamilton, K. 2012 (Report by Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy
Finance)

2.3.4. Vantagens e desvantagens das Microalgas
A produção de microalgas pode ser justificada por apresentar diversas vantagens, dentre as
quais podem ser destacadas:
 São consideradas como um sistema biológico muito eficiente de captação ou
aproveitamento da energia solar para a produção de componentes orgânicos
(BRENNAN, L. OWENDE, P.2010).
 Muitas espécies crescem mais rapidamente que as plantas terrestres, fato que
possibilita maiores rendimentos de biomassa (maior produtividade) (COHEN,
Z.1986), sendo capaz de dobrar sua biomassa em períodos tão curtos quando 3,5 h
(BRENNAN, L. OWENDE, P.2010)
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 Segundo ARCEO, A. A. 2010 referenciando a CHISTI. 2007, em relação ao rendimento
do óleo extraído para fazer biodiesel, nas microalgas é cerca de 200 vezes maior do
que o rendimento obtido com outras mais produtivas oleaginosas.
 Muitas espécies apresentam teor de óleo na faixa de 20-50% do peso de biomassa seca
(BRENNAN, L. OWENDE, P.2010)
 As microalgas, a diferencia das outras culturas oleaginosas, podem ser produzidas em
qualquer época do ano de forma rápida (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010 e
CARIOCA et al. 2009)
 Sua natureza unicelular assegura uma biomassa com a mesma composição bioquímica,
o que não ocorre nas plantas terrestres, que apresentam compostos localizados em
partes específicas tais como: nos frutos, folhas, sementes ou raízes (COHEN, Z.1986).
 Seu cultivo pode ser feito em água marítima ou salobra e em terras não cultiváveis e,
portanto, não incorre na degradação dos solos, minimizando os impactos ambientais
associados, ao mesmo tempo em que não compromete a produção de alimentos,
forragens e outros produtos derivados de culturas (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010)
 Nutrientes para o cultivo de microalgas (especialmente nitrogênio e fósforo) podem
ser obtidos a partir de águas residuais, tendo nestes casos dupla funcionalidade:
captura de CO2 e tratamento de efluentes (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010). As
microalgas podem ser utilizadas para o tratamento de efluentes contaminados com
NH4+, NO3-, PO4-, no qual utilizam esses nutrientes para o crescimento. (MATA, T.
M. et al. 2010)
 Em relação à manutenção e melhoria da qualidade do ar, a produção de biomassa de
microalgas pode efetuar biofixação de CO2 de resíduos (1Kg de biomassa seca de
algas utilizam cerca de 1,83 Kg de CO2) (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010);
portanto o CO2 emitido na queima de biodiesel é reabsorvido pelos vegetais e
microalgas. (MATA, T. M. et al. 2010).
 Embora cresçam em meio aquoso, precisam de menos água do que plantas terrestres,
portanto, reduzindo a carga sobre as fontes de água doce (BRENNAN, L. OWENDE,
P.2010).
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 Após a extração do óleo, a biomassa restante pode ser processada para a produção de
bioetanol, utilizada como ração animal e fertilizante, pois é fonte de nitrogênio e
fósforo ou simplesmente queimada para gerar energia (MATA, T. M. et al. 2010).
 Podem produzir uma serie de outros produtos valiosos além do óleo, tais como
proteínas e carboidratos que podem ser utilizados como alimento para animais ou
fertilizantes, ou fermentados para produzir etanol, metano, ou outros produtos com
maior valor agregado (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010). Dependendo da espécie da
microalga, outros compostos podem ser extraídos para diferentes aplicações
industriais, compostos estes que estão incluídos no campo da química fina, como
PUFAs, pigmentos, açúcares e antioxidantes. (WANG, B, LI, Y. WU, N, Lan C.Q.
2008). Sua composição bioquímica pode ser modulada por diferentes condições de
crescimento, sendo induzidas a produzirem altas concentrações de componentes de
grande importância comercial e o rendimento de óleo pode ser significativamente
melhorado (BRENNAN, L. OWENDE, P.2010).
 São capazes de produzir fotobiológicamente bio-hidrogênio (BRENNAN, L.
OWENDE, P.2010).
 O cultivo de algas não exige a aplicação de herbicidas ou pesticidas (BRENNAN, L.
OWENDE, P.2010).
Em relação às desvantagens, além da suscetibilidade à contaminaçãoe a adaptação ao
ambiente, o aspecto que não pode se deixar de mencionar é a dificuldade para uma produção
economicamente viável, o alto custo de produção da biomassa seca e da extração do óleo.
Mas esses problemas podem se resolver num futuro quando se saibam aproveitar as vantagens
já mencionadas anteriormente e extrair os produtos de alto valor agregado aplicando o
conceito de biorrefinaria.
Segundo (Chauton, M.S. et al., 2015) a economia da produção de microalgas depende em
grande medida da produtividade fotossintética e estão-se seguindo esforços para aumentar a
produtividade das microalgas seguindo diferentes estratégias:
1. Explorar as condições de cultivo para dirigir o metabolismo à produção de lipídeos.
2. Melhorar a produtividade da biomassa ou produção de lipídeos por mutagénese e a
criação seletiva.
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3. Melhorar as cepas por modificação genética para otimizar a absorção de luz e
aumemtar a biossíntese por exemplo de DHA e EPA que sáo PUFAs de alto valor
comercial.
Levando em consideração estudos técnicos econômicos realizados por (Chauton M.S. et al.,
2015), demonstra-se que a produtividade biológica, a locação geográfica e tecnologia de
produção são importantes fatores para reduzir os custos.

2.4. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL BASEADO EM
MICROALGAS
Microalgas têm um potencial considerável para a produção de biocombustíveis e biodiesel em
particular (BUDIMAN, M. 2009). Atualmente, o processo de produção de combustível a
partir de algas poderá parecer não rentável, embora existam muitas empresas de
biocombustíveis a base de algas, nenhuma ainda com a produção de quantidades em escala
comercial nem a preços competitivos (PIENKOS, P.T & DARZINS, A. 2009) (ST JOHN, J.
2009). Tem sido sugerido que o custo de produção deve ser reduzido em até duas ordens de
magnitude para se tornar econômica (WIJFFELS, R.H. 2007). Outros estimam os custos de
biodiesel a partir de algas, pelo menos, 10 a 30 vezes superior do produzido a partir de
matérias primas convencionais (KOVALYOVA, S. 2009).
As algas são plantadas em sistemas de lagoas abertas ou fechadas. Uma vez que as algas são
colhidas, os lipídios, ou óleos, são extraídos das paredes das células das algas, o que pode ser
feito utilizando vários métodos. (DEFANTI et al., 2010). Esse óleo passa ser processado para
obtenção de biodiesel. Como resultado do processo podem ser obtidos outros co-produtos
para outras aplicações. Na Figura 2.23 se representa de forma geral como seria o processo de
produção de biodiesel a partir de microalgas.
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Figura 2.23 Processo de biodiesel a partir de microalgas.

Fonte: OILGAE. http://www.oilgae.com/algae/oil/biod/biod.html. Consultado em 27/04/2012

2.4.1. Cultivo
O crescimento fotossintético requer luz, dióxido de carbono, água e sais inorgânicas.A
temperatura deve manter-se geralmente dentro de 20 a 30 ° C. Para minimizar os gastos, a
produção de biodiesel deve contar com a luz solar disponível livremente, apesar das variações
diárias e das diferentes estações do ano nos níveis de luz.O meio de crescimento deve
fornecer os elementos inorgânicos que constituem a célula de algas. Os elementos essenciais
incluem nitrogênio (N), fósforo (P), ferro e, em alguns casossilício. No mínimo, requisitos
nutricionais podem ser calculados utilizando a fórmula molecular aproximado dabiomassa de
microalgas, isto é: CO0.48 H1.83 N0.11 P0.01.Esta fórmula é baseada em dados apresentados por
GROBBELAAR (2004). Nutrientes, tais como fósforo, devem ser fornecidos em excesso
significativo porque nem todo P agregado é biodisponível. Os meios de crescimento são
geralmente baratos (CHISTI. 2007).
A produção em larga escala da biomassa de microalgas em geral, usa a cultura contínua
durante o dia. Neste método de operação, o meio de cultura fresco é alimentado a uma taxa
constante e a mesma quantidade de cultivo de microalgas é retiradocontinuamente. A
alimentação cessa durante a noite, mas a agitação do cultivo deve continuar para impedir a
sedimentação da biomassa (MOLINA Gb.et al., 1999). Tanto quanto 25% da biomassa
produzida durante o dia pode ser perdida durante a noite por causa da respiração. A extensão
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desta perda depende do nível de luz sob a qual a biomassa foi cultivada, a temperatura de
crescimento, e da temperatura durante a noite. Segundo expõe CHISTI, 2007, os únicos
métodos viáveis de produção em larga escala de microalgas são lagoas Raceway (TERRY E
RAYMOND, 1985; MOLINAGa, 1999) e fotobioreatores tubulares (MOLINAb G. Eet al,
1999; TREDICI, 1999; SÁNCHEZ MIRÓN et al, 1999).
A biomassa microalgal é obtida principalmente a partir do cultivo em laboratório ou industrial
em sistemas fechados (fotobioreatores) ou lagoas aeradas alimentadas com meio de cultura
(BOROWITZKA, 1999) (Figura 2.24 e 2.25).

Figura 2.24 Produção de microalgas em tanques aerados em Kona, Havaí, EUA.
Fonte: Muñoz e Guieysse (2006).

Figura 2.25 Obtenção de microalgas em fotobioreatores em escala de bancada. Autotrófica (verde) e
heterotróficamente (amarelo).
Fonte: Xu et al. (2006).
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Raceway ponds
Os receway ponds são usados para o cultivo de microalgas desde os anos 50, pelo que os
conhecimentos inerentes a esta tecnologia estão já bem consolidados. Os tanques utilizados
são geralmente constituídos por canais de recirculação independentes, os quais formam um
loop fechado, tipicamente com cerca de 20-30 cm de profundidade, e com recirculação e
agitação promovidos pela ação de pás. Em termos de área, este tipo de instalações ocupa entre
0.5-1 ha. até 200 ha. no caso de cultivos extensivos (ANTUNES. R.; SILVA. I. C. 2010).
Durante o dia, o cultivo é alimentado de forma continua pela parte inicial, onde a roda de
paletas começa a gerar o fluxo. A retirada de rejeitos e microorganismos se realiza pela parte
traseira da roda. O sistema de roda que gera a circulação possui um tempo de operação de 24
h, para evitar desta maneira a sedimentação do cultivo (ARCEO, A. A. 2010).
O cultivo de microalgas para a produção de biodiesel em raceway ponds tem sido largamente
avaliado em estudos financiados pelo Departamento dos Estados Unidos visto que constitui
uma metodologia menos dispendiosa que os fotobioreatores em termos de custos de
construção e manutenção. Contudo, este tipo de cultivo, embora apresente produtividades
geralmente superiores a 10 g de peso seco/m2d, mantém-se aquém do rendimento dos
fotobiorreactores. Uma vez que um sistema aberto é sujeito a flutuações diárias e sazonais de
temperatura, as perdas para a atmosfera por evaporação tornam também a utilização do
CO2menos eficiente, o que conduz a uma produtividade sub-ótima. Adicionalmente, a
contaminação por algas e microrganismos que se alimentem de algas, afeta também a
eficiência da produção de biomassa (OILGAE, 2012). Uma produção por período muito longo
acaba sendo contaminada e por isso, essa não é a forma mais indicada para obtenção de
compostos puros a partir de alga para indústria farmacêutica, de cosméticos ou alimentícia
(ARCEO, A. A. 2010).
De forma geral, a concentração de biomassa em sistemas abertos permanece em níveis baixos
devido a que o cultivo está deficientemente misturado e os feixes luminosos não podem
penetrar na “zona oticamente escura” (ARCEO, A. A. 2010).
Contudo, os lagos de cultivo aberto apresentam algumas vantagens: não competem por terra
agricultável e podem ser construídos em terras com produção marginal, requerem menos
consumo energético para manutenção, operação e limpeza e podem retornar um balanço
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energético favorável. É por isso que este tipo de sistema é geralmente encarado como a base
para a cultura de microalgas em larga escala para a produção de biodiesel, embora estejam
ainda a serem ottimizadas as condições para cultura das espécies-chave para a produção de
biodiesel (OILGAE, 2012).
Fotobioreatores
Ao contrário dos receway ponds, os fotobioreatores permitem essencialmente culturas de
espécies únicas de microalgas por durações prolongadas. Os fotobioreatores têm sido usados
com sucesso para a produção de grandes quantidades de biomassa de microalgas (MOLINAb
G. Eet al.1999; TREDICI, 1999; PULZ, 2001; CARVALHO et al. 2006).

Os cultivos são realizados em sistemas fechados, em painéis de forma plana ou em forma de
serpentinas, espirais ou cilindros, construídos com tubos de plástico, vidro ou policarbonato.
Os tubos formam o sistema coletor de luz solar, no interior dos quais uma solução de
microalgas é circulada, advindas de um reservatório, onde o ar (contendo CO2) é alimentado,
conforme pode ser visto na Figura 2.26, a alimentação é mantida constante, durante os
períodos de sol. Subsequentemente à passagem pelos tubos, parte do inoculo é removido
como produto e o restante recirculado à coluna de separação de gás. Água, CO2 e os
nutrientes necessários são providos de forma controlada, enquanto oxigênio tem que ser
removido (BORGES. F. C. 2010). Os tubos coletores de luminosidade são orientados de
forma a maximizar a captação de luz solar, no sentido norte-sul, e têm 0,10 m ou menos em
diâmetro, sendo esse diâmetro limitado para que a luz penetre profundamente na cultura,
assegurando uma elevada produtividade do fotobiorreator (CHISTI, 2007), além de isso uma
série de tubos é colocada de forma vertical, como um portão, a fim de aumentar a área de
captura solar.
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Figura 2.26 Esquema de fotobiorreator com passagem horizontal em tubos paralelos.

Fonte: CHISTI, 2007

Uma variação deste tipo de arranjo é feita pela disposição dos tubos paralelamente em plano
perpendicular ao chão, para aumentar o número de tubos em uma área dada, essa variante é
conhecida como “de cerca” como se mostra na Figura 2.27 (BORGES. F. C. 2010). De forma
geral os fotobioreatores podem ser classificados quando ao formato em: planos, tubulares ou
verticais (tubulares em coluna) (ARCEO, A. A. 2010).
Nos fotobioreatores é possível controlar as condições de cultivo (quantidade de nutrientes,
temperatura, iluminação, pH etc.). Isto implica uma elevada produtividade, viabilizando a
produção comercial de uma série de compostos de elevado valor agregado (NICHOLS, B.
W.,1965, TEIXEIRA, C., 2007, ABALDE, J. et al, 1995).
Os fotobioreatores fechados foram desenhados justamente para superar as limitações dos
lagos abertos. Seu ponto forte principal é a baixa contaminação exterior, o que possibilita
cultura e obtenção de monoculturas e compostos para farmácia e alimentação. Também
podem ser utilizados para variedades mais sensíveis, que de outra forma sucumbiriam num
ambiente selvagem, em competição ou contaminado. Os fotobioreatores fechados produzem
biomassa de forma mais densa, o que reduz os custos de colheita, mas ainda assim sua
montagem e manutenção é mais cara que o cultivo aberto (ARCEO, A. A. 2010).
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Figura 2.27 Esquema fotobiorreator com arranjo de tubos em “cerca”.

Fonte: CHISTI, 2007

Os fotobioreatores fechados planos possuem grande área exposta e um fino meio de cultura, o
que cria camadas finas de algas, absorve bastante luz solar, possui alta eficiência
fotossintética e são indicados para cultura em massa. Embora, os fotobioreatores fechados
tubulares têm limitação no comprimento do reator, por causa do efeito de acumulação de
gases durante os tubos. Enquanto os fotobioreatores fechados em coluna são os mais
proveitosos, segundo indica a literatura, pois apresenta melhor mistura, melhor taxa de
transferência de gás carbônico, e mais controlável meio de crescimento, são de baixo custo,
compactos e fácil de operar. São aerados de baixo para cima e iluminado de fora para dentro
ou até mesmo por fibra óptica (internamente) (ARCEO, A. A. 2010).
Comparação dos Raceway Ponds e fotobioreatores
Um estudo realizado por CHISTI no ano 2007 corrobora as vantagens da produção de
microalgas em fotobioreatores, em detrimento aos tanques de recirculação. Na Tabela 2.11
são comparados os métodos de produção de biomassa de microalgas para ambos os sistemas,
tomando como base de cálculo a produção de 100 t de biomassa para os dois sistemas.
Considera-se que os dois sistemas adsorvem quantidades idênticas de CO2, desprezando-se as
quantidades perdidas para a atmosfera.
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A produtividade volumétrica de fotobioreatores é 13 vezes maior que tanques. Se considerada
a produtividade por área, a produtividade no primeiro caso é 100%. As necessidades de área
também favorecem aos fotobioreatores, que é aproximadamente 30% inferior, assumindo uma
produtividade igual entre os dois equipamentos.
Os custos de separação também é uma vantagem dos fotobioreatores, pois o inoculo é 30
vezes mais concentrado que nos tanques de recirculação, portanto a separação da biomassa da
água é facilitada (MOLINA GRIMA et al., 2003).
Tabela 2.11 Comparação dos métodos de produção de raceway ponds e fotobioreatores
Variável
Facilidade
do Raceway ponds
fotobiorreator
Produção de biomassa anual 100,000
100,000
(Kg)
Produtividade volumétrica (Kg 1,535
0,117
-3 -1
m d )
Produtividade areal
0.048ª
0.035b
-2 -1
c
(Kg m d )
0.072
Concentração da biomassa em
caldo (Kg m-3)
Medida de Diluição (d-1)
Área precisada (m2)
Colheita de óleo (m3ha-1)
Consumo anual de CO2 (Kg)
Sistema geométrico

Número de unidades

4.00

0.14

0.384
5681
136.9d
188,333
132
tubos
paralelos/unidad; 0.06 m
diâmetro do tubo
6

0.250
7828
99.4d
188,333
978 m2/tanque; 12 m largo, 82 m
comprimento, 0.30 m profundidade
8

abaseada

na área de instalação
b baseada na atual área do tanque
c baseado na área projetada dos tubos dos fotobioreatores
d baseado em 70% em peso de óleo (wt) na biomassa
e
baseado em 30% em peso de óleo (wt) na biomassa

Fonte: CHISTI, 2007

Para a implementação detalhada na Tabela 2.11, o custo estimado de produção para cada
quilograma de biomassa é US $ 2.95 e US$ 3.80 para fotobioreatores e tanques de
recirculação, respectivamente. Esses valores não contabilizam os custos de fornecimento do
CO2. A metodologia utilizada para estimar estes custos foi a de MOLINA GRIMA,
BELARBI et al., 2003. Se a capacidade anual de produção de biomassa ultrapassar 10.000
toneladas, os custos de produção por quilograma reduzem para US$ 0.47 e US$ 0.60, para
fotobioreatores e tanques de recirculação, respectivamente, por causa da economia de escala
(CHISTI, 2007).
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No entanto, os fotobioreatores têm várias desvantagens que necessitam ser consideradas e
resolvidas. Suas principais limitações incluem: sobreaquecimento, bio-incrustantes, acúmulo
de oxigênio, dificuldade de ampliação, alto custo de construção, operação do cultivo algal e
danos às células pelo estresse de cisalhamento (shear stress) e deterioração do material
utilizado para aproveitar a iluminação natural. Adicionalmente, o custo da produção de
biomassa algal em fotobioreatores pode ser maior que em tanques. Isto dependerá do destino
que será dado à biomassa microalgal (obtenção de químicos de alto ou baixo valor no
mercado) (BRENNAN e OWENDE, 2010; MATA et al., 2010). Devido ao exposto acima, os
fotobioreatores podem não ter um impacto significativo em um futuro próximo sobre qualquer
produto ou processo que possa ser obtido nos tanques aerados abertos.
Sistema de Iluminação por Fibra Ótica
Considerando os atuais problemas mencionados antes em relação aos fotobiorreatores,
atualmente está sendo pesquisado no Greentec, pela pesquisadora Deusa Angélica M.P. da
Ponte, um novedoso sistema de cultivo de microalgas. Se propõe um tipo diferente de
fotobiorreator, tipo container cilíndrico, de volume similar aos convencionais, mas,
exatamente por ser um container, ocupa uma área menor. A iluminação interna do
fotobiorreator será feita através de um feixe de fibras óticas plásticas (POFs) que recebem a
luz solar através de lentes focadas na extremidade do feixe. Estas lentes são montadas em um
sistema de rastreamento solar que permitirá o aproveitamento direto da luz solar, desde o
nascer até o por do Sol. O grande diferencial deste sistema de iluminação proposto está no
fato de que será possível usar, na construção dos fotobiorreatores, materiais não transparentes,
muito mais baratos do que o atual em uso (policarbonato) e com maior durabilidade como o
PVC, por exemplo, sem incorrer em gastos adicionais de energia para isso (Da Ponte, D.A.
2014).
Na Unidade Piloto que está se desenvolvendo no Greentec, se montou um novo sistema de
cultivo de microalgas usando um fotobiorreator fechado, tanque cilíndrico não transparente,
com sistema de iluminação interna que consiste basicamente em uma lente de Fresnel e um
feixe de fibras óticas cuja terminação polida e plana é posicionada no foco da lente. A coleta
de luz será promovida pela lente associada a um rastreador do sol. A seguir são detalhadas em
duas partes o PBR proposto.
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-A Lente de Fresnel associada ao rastreador solar e seus componentes
O efeito de concentração de luz, em torno de 300 vezes, deve ser cuidadosamente controlado
para evitar excesso de calor na ponta do feixe de POF. Caso tenha excesso de calor, será
utilizado um filtro de infravermelho.
As lentes deverão ter seu eixo sempre voltado para o Sol, para manter seu foco centrado no
feixe de fibras óticas, desde seu nascimento até o pôr do sol. Para isso se utilizam motores
para girar os eixos da montagem das lentes de Fresnel. Durante a fase inicial se tem utilizado
a Montagem Equatorial por ser mais simples de controlar já que o motor terá uma velocidade
constante e o ajuste do Sol nascente, de acordo com o período do ano, será efetuado
manualmente cerca de uma vez por semana.
O projeto do rastreador é mostrado na Figura 2.28, devendo ser instalada a quantidade de
lentes necessárias para iluminar um tanque com uma determinada capacidade. Nesse segundo
momento, ao rastreador será adicionado um motor a mais para efetuar os dois movimentos
necessários para rastreamento do sol.

Figura 28. O desenho técnico em 3D do PBR em um projeto piloto em andamento no LIF.

Fonte: Da Ponte, D.A. 2014
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Um motor de passo com redução será suficiente para mover todo o conjunto. Um sistema
microprocessado em torno de um microcontrolador ARDUINO acoplado a um driver que
efetuará todo o controle de movimento em função da posição solar, ao longo de todo o ano. O
software utilizado foi desenvolvido pelo laboratório de Instrumentação e Fotônica –
LIF/COPPE que adaptou um software desenvolvido pela National Renewable Energy
Laboratory

Center

(O

software

está

http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/solpos/aboutsolpos.html)

no
para

endereço:
calcular

a

posição solar (acesso disponível em 23/07/2014). O rastreamento solar permitirá um aumento
de cerca de 57% na captação de luz, comparado a lente fixa. Isso graças à razão
trigonométrica entre as duas áreas (Mousazadeh et al., 2009).
-Dentro do Tanque
Na outra extremidade do feixe estará o cultivo que se deseja iluminar, e o feixe é aberto nesta
região distribuindo a iluminação por pontos individuais de luz. A distribuição das fibras
dentro do tanque plástico será realizada através de um arranjo que proporcionam a separação.
A Figura 2.29 mostra o desenho parcial da peça.
O cálculo da quantidade estimada de luz necessária para o cultivo de microalgas, em
dependência da capacidade dos tanques, assim como as perdas por conta da condução da fibra
ótica, de acordo com o comprimento da fibra, são aspectos que deverão ser bem avaliados
para o adequado funcionamento do sistema.

Figura 2.29. Arranjo para distribuição das POF dentro do cultivo, para iluminação do cultivo.
Fonte: Da Ponte, D.A. 2014
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Em termos de distribuição da iluminação dentro do tanque dois métodos estão sendo testados:
o método convencional de distribuição pontual e discreta pela ponta da POF e o método de
distribuição gradual, ao longo da fibra óptica.
Em resumo, pode-se dizer que o modelo proposto possui as seguintes vantagens adicionais,
além do uso de materias não transparentes, quando comparado ao sistema de cultivo
convencional, open - ponds: a) sistema com menos contaminação; b) ocupação pequena de
área, trazendo maior facilidade de instalação; c) maior versatilidade na integração a uma
biorrefinaria; d) opção de ciclos claro e escuro, o que favorece o aumento lipídico, tão
fundamental para produção de biodiesel; e) versatilidade de aumento da quantidade de luz
como aumento de área captada de energia solar, o que favorece a obtenção de anti-oxidantes
como carotenóides, astaxantina entre outros.
2.4.2. Colheita ou separação
A extração e processamento dos produtos obtidos das microalgas constituem as áreas mais
problemáticas relativamente à utilização de algas para a produção de biocombustíveis,
principalmente devido ao custo do processo de recuperação dos produtos a partir de soluções
diluídas (ANTUNES. R.; SILVA. I. C. 2010).
Para o emprego na elaboração de alimentos, bem como para a extração de alguma substância
de interesse, é necessário primeiramente separar a biomassa do meio de cultura. O processo
de separação envolve uma ou mais etapas sólido-líquido (MOLINA GRIMA, 2004).
Diversas metodologias podem ser utilizadas para a colheita de microalgas. Os custos de
colheita da biomassa representam cerca de 20-30 % do custo total. Atualmente, a colheita da
biomassa de microalgas baseia-se em processos de sedimentação em campos gravitacionais,
centrifugação, fracionamento de espuma, floculação, filtração por membrana e separação com
ultra-som. (MIRON. S. et al. 2003; CARLSOON, BEILEN et al. 2007).
2.4.3. Secagem ou desidratação
Uma vez que ocorre a separação a biomassa é desidratada. Para tanto, podem ser empregadas
diversas técnicas, dentre os mais comuns têm-se a secagem com spray (spray-drying)
(pulverização da amostra em uma câmara submetida a uma corrente de ar quente), tambor de
secagem (drum-drying) (transferência de calor para a amostra através das paredes internas do
cilindro do tambor), liofilização (congelamento da amostra e remoção da umidade por
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sublimação) e secagem ao sol. A secagem ao sol é mais utilizada para biomassas com um
baixo teor de umidade e a secagem com spray não é economicamente viável para produtos de
baixo valor, como biocombustíveis e proteínas. A liofilização tem sido utilizada para secagem
de microalgas em pesquisas laboratoriais. No entanto, este método é muito caro para ser
utilizado em uma escala comercial para a recuperação de produtos microalgais. Em alguns
casos, a extração com solvente de biomassa seca tem demonstrado uma maior recuperação de
metabólitos intracelulares do que a biomassa úmida. Produtos intracelulares como óleos
podem ser de difícil extração de biomassas úmidas de células não rompidas. Mas são
extraídas facilmente se a biomassa for seca anteriormente (BRENNAN e OWENDE, 2010;
MOLINA GRIMA et al., 2003; MOLINA GRIMA, 2004; MATA et al., 2010).
Além de conservar a biomassa algal, a secagem auxilia na ruptura celular das microalgas para
a liberação dos metabólitos de interesse (MOLINA GRIMA et al., 2003; MATA et al., 2010).
2.4.4. Extração do óleo
Seguidamente, para que haja uma extração eficaz dos materiais contidos no exterior das
células, é necessário proceder à disrupção celular. Embora existam diversas metodologias
para a disrupção celular, o critério fundamental é a maximização do valor dos materiais
obtidos. A disrupção mecânica das células é geralmente o método por excelência uma vez que
evita a contaminação química da preparação, preservando simultaneamente a maior parte da
funcionalidade do material celular. A etapa final no processo de extração consiste no
fracionamento dos extratos, geralmente com recurso a solventes orgânicos, a recolha dos
óleos. (MIRON. S. et al. 2003)
Vários métodos podem ser utilizados, dependendo da parede das microalgas e da natureza dos
produtos a serem obtidos, os quais podem utilizar a ação mecânica ou não-mecânica (por
exemplo, congelamento, solvente orgânico, choque osmótico e reações ácidas, básicas e
enzimáticas). O rompimento aumenta profundamente a biodisponibilidade e a assimilação dos
pigmentos das células. O ultra-som pode ser utilizado para romper células de microalgas
suspensas em pequenas quantidades de biomassa, mas este não é aplicável ao uso em grandes
escalas. O tratamento com álcalis é outro método efetivo de ruptura da parede celular, mas
geralmente não é adequado para produtos sensíveis como proteínas. No entanto, a ruptura
alcalina pode ser utilizada para isolar ácidos graxos livres de microalgas. (MOLINA GRIMA
et al., 2003; MATA et al., 2010).
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Após empregar alguns dos métodos anteriormente mencionados, as substâncias de interesse
são então recuperadas e, na maioria dos casos, sofrem algum processo de purificação, como
ultrafiltração, cromatografia ou fracionamento (MOLINA GRIMA, 2004).
Segundo ARCEO, A. A. 2010 a extração do óleo das microalgas é um tópico polêmico
atualmente debatido em virtude de seu alto custo e pode determinar a sustentabilidade do
biodiesel de microalgas (PÉREZ. 2007). De acordo com este autor, há cinco métodos bem
conhecidos para extrair o óleo das sementes oleaginosas, e estes métodos também devem
aplicar-se bem para as microalgas:
1. Prensagem: processo simples que consiste em usar uma prensa para extrair uma grande
porcentagem (70-75%) de óleos das microalgas. A extração do óleo é realizada comprimindo
as microalgas contidas em determinado volume aplicando pressão mecânica adequada.
Muitos fabricantes comerciais de óleos vegetais usam uma combinação de pressão mecânica e
de solventes químicos para extrair o óleo.
2. Extração por solventes: o óleo de microalgas pode ser extraído usando produtos químicos
como benzeno e o éter etílico; entretanto, um produto químico popular para a extração por
solvente é o hexano, que é relativamente barato. A desvantagem em usar solvente para a
extração do óleo são os perigos inerentes envolvidos na manipulação dos produtos químicos.
O benzeno é classificado como cancerígeno; os solventes químicos apresentam perigo de
explosão. A extração por solvente com hexano pode ser usada isoladamente ou em conjunto
com o método de prensagem de óleo. Depois que o óleo é extraído, a polpa restante pode ser
misturada ao ciclohexano para extrair o óleo remanescente. O óleo dissolve-se na
ciclohexano, e a polpa é filtrada da solução. O óleo e o ciclohexano são separados por
destilação. Estes dois estágios (prensagem e solvente juntos podem extrair mais de 95% do
óleo total contido nas microalgas.
Também o etanol é um solvente bom para extração, porém, extrair alguns contaminantes
como açúcares, aminoácidos, sais, proteínas hidrofóbicas e pigmentos que não são desejáveis
na composição dos lipídeos. Outro dos métodos mais utilizados na literatura é o equipamento
de soxhlet, que apresenta algumas vantagens em relação aos outros métodos como estar em
constante contato com a amostra, o solvente estar sempre sendo renovado, metodologia
simples e sem posterior procedimento para obtenção do óleo. O equipamento de soxhlet
também foi utilizado para extração do óleo da Chlorella prototecoides na presença de hexano
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como solvente extrator e sob um tempo de 10 horas e temperatura de 60ºC. (WU,Q.; MIAO,
X. 2006) O método de soxhlet é sem dúvida o mais utilizado para extração de óleos devido a
sua grande eficiência apresentada perante as matrizes vegetais e animais.
Em microalgas, a fração lipídica pode sofrer alterações em sua composição de acordo com a
polaridade do solvente utilizado para sua extração (Tabela 2.12) (MOLINA,G. E. et al. 1999).
Os triacilgliceróis por estarem ligados por forças de Van der Waals, podem ser extraídos com
solventes apolares como hexano e de média polaridade como o clorofórmio (NELSON, J.G,
1991). Para a extração dos lipídeos com solvente normalmente utiliza-se a biomassa
liofilizada, sendo a liofilização um eficiente método que reduz qualquer tipo de degradação da
matéria-prima (OH, H.M. 2010).

Tabela 2.12 Composição da fração lipídica das microalgas de acordo com o solvente extrator

Fonte: VIÊGAS, C. V. 2010. (Baseado em MOLINA,G. E. et al. 1999)

VIÊGAS, C. V. 2010 em sua tese de mestrado, fez um estudo da extração dos lipídeos
utilizando solventes com diferentes polaridades, clorofórmio, hexano, etanol, metanol e a
mistura de clorofórmio:metanol (2:1 v/v, Bligh & Dyer), a fim de definir qual o mais
apropriado para extração dos lipídeos. O hexano foi escolhido por ser um solvente
amplamente utilizado na indústria química para extração de óleo, segundo o método IUPAC
1.122. (IUPAC. 1979). O hexano é considerado como o solvente ideal para esta extração por
ser um solvente apolar. O metanol e o etanol também foram escolhidos como solventes, pois
estes seriam vantajosos por simplificarem os processos de extração e síntese de biodiesel. O
etanol é oriundo de uma fonte renovável, e Brasil é o segundo maior produtor mundial, já o
metanol é um solvente tóxico, sendo produzido na sua maior parte a partir do petróleo. A
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mistura clorofórmio:metanol (2:1 v/v) já foi amplamente utilizada na literatura para extração
de lipídeos de diferentes matérias-primas, embora, cabe salientar, que a utilização de
clorofórmio como solvente apresentaria uma desvantagem se aplicado em larga escala, devido
à sua toxicidade. Os métodos de extração foram realizados em diferentes tempos e sob
agitação magnética, banho de ultrassom e soxhlet. A partir das variáveis propostas para a
extração dos lipídeos da microalga Chlorella pyrenoidosa, a autora foi verificando se o teor de
lipídeos e o perfil graxo sofreriam modificações de acordo com os diferentes métodos. Na
Figura 2.30 são demonstrados os processos utilizados para extração dos lipídeos e
identificação dos ácidos graxos segundo VIÊGAS, C. V. 2010.
Segundo esse estudo (VIÊGAS, C. V. 2010), dos métodos utilizados para a extração, a
agitação magnética foi mais efetiva do que com o banho de ultrassom, pois a agitação
magnética permitiu uma melhor dispersão do solvente no interior da célula. A mistura de
clorofórmio: metanol (2:1 v/v) foi o solvente extrator que apresentou o melhor resultado entre
os ensaios (~20 % de lipídeos), enquanto que o hexano apresentou os piores rendimentos na
extração (1 % de lipídeos). Estes resultados mostram que a quantidade de triacilgliceróis
(óleo) nas microalgas é baixa e que a fração graxa está na forma de lipídeos polares. Para
extração com hexano, o método AM4 (Agitação Mecânica, tempo de 24 horas) foi o mais
eficiente na extração do óleo de microalgas, embora, para os métodos AM4 e AM3 (Agitação
Mecânica, tempo 2 horas) na presença de solventes polares, não houve variação significativa
na quantidade de lipídeos obtidos. No entanto, com o uso do método AM3 teríamos uma
economia de tempo e de energia em relação à extração com o método AM4 (tempo de 24
horas).
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Figura 2.30 Sequência de procedimentos utilizados para extração dos lipídeos.
Fonte: VIÊGAS, C. V. 2010

3. Extração fluída supercrítica: este método pode extrair quase 100% de todo o óleo por si
mesmo. Entretanto, necessita de equipamento especial para o confinamento e a aplicação de
pressão. Neste processo é utilizado CO2, que é liquefeito sob pressão e aquecido ao ponto
supercrítico em que tem as propriedades de um líquido e do gás. Este fluido líquido atua então
como poderoso solvente para extração do óleo.
4. Extração enzimática: esse processo usa enzimas para degradar a parede celular da
microalga com água que age como solvente, facilitando o fracionamento do óleo. O custo
deste processo é estimado ser muito mais elevado do que a extração por hexano.
5. Choque osmótico: é uma redução repentina na pressão osmótica, que pode causar a ruptura
das paredes das células das microalgas em solução. O choque osmótico é usado para liberar
componentes celulares, tais como óleo, proteínas, etc.
Também deve se fazer menção ao método de pulsos de pressão, conhecido na literatura como
método de homogeneização a alta pressão (HAP). É sabido que na Universidade de ViçosaMG é usado um homogeneizador de leite para o rompimento celular através do processo de
compressão e descompressão.
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O processamento HAP é um processo em base continua que utiliza fundamentalmente um
homogeneizador de alta pressão com o intuito de romper células, princípio largamente
utilizado nas aplicações de biotecnologia. O produto é bombeado por dois intensificadores
de pressão, sendo forçado a fluir através de uma válvula de homogeneização. Isto
produz uma velocidade muito elevada através do orifício, e a expansão resultante é a
responsável pela ruptura de células de microrganismos, causando mínimas alterações nas
células do alimento (CAMPOS, F.P. et al.2003). O termo “alta pressão” descreve a tensão
dada ao produto antes da etapa de homogeneização. O produto, então, passa através de um
orifício concêntrico onde a velocidade torna-se extremamente alta (até mesmo acima da
velocidade do som) e a pressão extremamente baixa, causando a evaporação do fluido, e
começando o fenômeno de cavitação (POPPER; KNORR, 1990). A pressão de trabalho é
atingida entre o intensificador de pressão e a válvula primária de homogeneização (após a
qual ocorre a maior despressurização). A pressão é aplicada ao produto por um período de
tempo da ordem de alguns milissegundos. Processamentos utilizando pressões da ordem de
200 MPa podem atingir reduções de 5 ciclos logarítmicos em microrganismos relevantes
ao processamento de alimentos, segundo estudo de Romeo Toledo, professor Ciência
de alimentos na Universidade da Geórgia (MERMELSTEIN, 1999).
2.4.5. Produção de Biodiesel
O preço da matéria prima para a produção de biodiesel tem influência direta no custo final
deste bicombustível, em geral, cerca de 70-80% do custo é proveniente da matriz utilizada
para a produção (SHI H., 2008). A fim de reduzir o custo, uma série de esforços têm sido
realizados, como a seleção de matérias- prima mais econômicas ou mediante a simplificação
de processos.
Uma vez que os óleos são extraídos a partir da pasta de microalgas, são depois transformados
em biodiesel e glicerina onde geralmente são utilizados os métodos da transesterificação
(alcalina ácida ou enzimática) ou a hidroesterificação. Ambos apresentam a suas vantagens e
desvantagens.
Transesterificação
A transesterificação é a reação entre um óleo vegetal com um álcool de cadeia curta como
metanol e etanol para formar monoésteres e glicerol. Esta reação é reversível e um excesso de
álcool é usado para deslocar o equilíbrio para a formação de produtos. Estequiometricamente,
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a reação de transesterificação requer 3 mols de álcool para cada mol de triglicerídeo para
produzir 1 mol de glicerol e 3 de ésteres. Industrialmente, por se tratar de processo reversível
são utilizados pelo menos 6 mols para cada 1 mol de triglicerídeo. Para que a reação de fato
aconteça, o primeiro passo é a conversão dos triacilgliceróis à diglicerídeos, em seguida, a
conversão de diglicerídeos à monoglicerídeos e, por fim, monoglicerídeos se convertem em
monoésteres alquilicos e glicerol (FUKUDA, H. et al. 2001).
Dentre os vários tipos de catalisadores estudados para a reação de transesterificação, os mais
tradicionais são as bases e ácidos de Brønsted, sendo os principais exemplos os hidróxidos e
alcóxidos de metais alcalinos e os ácidos sulfúrico, fosfórico, clorídrico e organossulfônicos
(SUAREZ, P. A. Z. ET al. 2007).
É reconhecido na literatura que a catálise básica tem problemas operacionais quando o óleo
vegetal apresenta altos teores de ácidos graxos livres, pois são formados sabões que, além de
consumirem parte do catalisador durante sua formação, acabam gerando emulsões e
dificultando a separação dos produtos (ésteres e glicerina) no final da reação. O mesmo ocorre
quando existe quantidade considerável de água no meio reacional. Este contaminante leva à
formação de ácidos graxos pela hidrólise dos ésteres presentes (MA, F.; HANNA, M.A.
1999).
Em geral, bases como os hidróxidos de sódio e de potássio são as mais utilizadas como
catalisadores em uma concentração de 1 % em relação à massa do óleo (FUKUDA, H. et al.
2001). Considerando o alto índice de ácidos graxos livres presentes no óleo das microalgas, a
catálise básica não é indicada para o processo de transesterificação (WU, Q.; MIAO, X.
2006).
A transesterificação utilizando metanol no estado supercrítico poderia, portanto, ajudar na
simplificação do processo de conversão, reduzindo potencialmente o custo do processo
global, minimizando consequentemente os custos do produto final (KASTEREN J.M.N,
2007). Este método também pode ser considerado vantajoso para uso com microalgas, tendo
em vista a dificuldade da extração e purificação do óleo destas.
Como se apresenta na Figura 2.31 o catalisador metilato de sódio e o metanol são adicionados
ao óleo no misturador (M4). A corrente combinada de óleo, metanol e catalisador é aquecida à
temperatura de reação antes de ser introduzida no reator (R4). A mistura reagida flui para o
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decantador (D2), onde as fases de biodiesel e glicerina se separam por diferença de densidade.
A fase pesada (corrente de glicerina) é então escoada para o misturador para a sua purificação.
A fase leve (biodiesel) é transferida para o reator (R5), onde é adicionado mais metanol e
catalisador, a fim de completar a reação de transesterificação. A descarga deste reator é feita
para o decantador (D3) (ENCARNAÇÂO, A. P. 2008).

Figura 2.31 Reação de Transesterificação
Fonte: ENCARNAÇÂO. A. P. 2008

Do decantador D3 o biodiesel segue para o misturador (M5) (Ver Figura 2.32), onde água e
ácido são adicionados à corrente de biodiesel para neutralizar qualquer catalisador
remanescente e complementar a separação das fases. O misturador de biodiesel é
descarregado continuamente no decantador (D4), onde a fase de glicerina, mais pesada, é
outra vez separada da fase mais leve de biodiesel. O biodiesel é lavado com água aquecida no
misturador (M6) e separado no decantador (D5). A água recuperada nessa etapa é utilizada
para diluir o ácido concentrado. (ENCARNAÇÂO, A. P. 2008).

Figura 2.29Transesterificação: Purificação do Biodiesel
Fonte: ENCARNAÇÂO, A. P. 2008
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Recentemente foi publicado um estudo avaliando as principais condições operacionais da
transesterificação in situ de microalgas (EHIMEN E., 2010). Neste, foram consideradas as
seguintes variáveis: volume de metanol (20, 40, 60, 80, 100 mL) em relação à biomassa (15g),
temperatura (23, 30, 60, 90 0C), tempo de reação (entre 1 e 12 horas) e a agitação do meio
reacional (sem agitação, agitando na primeira hora, agitando com intervalos de 1 hora e
agitação constante, todos em 500 rpm). Além disso, o efeito da umidade da biomassa da
microalga no processo de conversão também foi estudado. Os melhores resultados da
transesterificação in situ foram encontrados quando foi utilizado 60 mL de metanol com 15 g
de biomassa microalgal, a temperatura de 60 0C, chegando a 92% de conversão com 1 hora de
reação e agitação constante (EHIMEN E. 2010). Em relação à umidade estes mesmos autores
puderam observar que esta variável afetou negativamente no processo, sendo que o valor
limite para inibir a reação foi encontrado acima de 31.7(base seca). Da mesma forma,
chegando à conversão de 81.7% com 0.7% (base seca) de umidade. Desta forma o processo
de secagem da biomassa não pode ser negligenciado, sendo observados melhores valores de
conversão quando se utiliza amostras completamente secas. A investigação do teor de
umidade para o processo de transesterificação in situ da biomassa microalgal é de extrema
importância, uma vez que sua secagem é um dos passos mais importantes na economia do
processo de produção de biodiesel de microalgas. Avalia-se que cerca de até 30% do total dos
custos de produção estejam associados a este parâmetro (BECKER E. 1994).
Hidroesterificação
O processo de hidroesterificação tem se apresentado como nova alternativa para a produção
de biodiesel. Vários estudos já foram realizados sobre a cinética da reação, catalisadores,
matérias-primas diversas e custos de produção e instalação de uma planta de
hidroesterificação. (LIMA LEÃO, L. 2007; GONÇALVES, J. A. 2007; ENCARNAÇÃO, A.
P. 2008; GOMES, M. M. R. 2009; LEÃO, L. S. 2009)
A hidroesterificação consiste em uma reação de hidrólise de qualquer triglicerídeo, formando
ácidos graxos e glicerol, seguida de uma reação de esterificação dos ácidos graxos, resultando
em ésteres (biodiesel) e água (KUSS, V. V. 2012).
A reação de hidrólise eleva a acidez da matéria-prima e torna desnecessária a remoção dos
ácidos graxos livres, que é realizada no refino. Sendo assim, qualquer matéria-prima graxa
(gordura animal, óleo vegetal, óleo de fritura usado, borras ácidas de refino de óleos vegetais,
entre outros) pode ser utilizada neste processo, independente da acidez e da umidade. A
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possibilidade de utilizar matéria-prima nestas condições é o grande diferencial em relação ao
processo tradicional de transesterificação que, inevitavelmente, gera sabões e afeta o
rendimento das plantas e dificulta a separação do biodiesel e da glicerina. A Figura 2.33
apresenta as etapas gerais do processo de hidroesterificação (ENCARNAÇÃO, A. P. 2008).

Figura 2.30 Processo de Hidroesterificação
Fonte: KUSS, V. V. 2012

Os trabalhos realizados até então, buscando-se a produção de um biodiesel oriundo de
microalgas, apontaram como maior dificuldade para uma produção economicamente viável, o
alto custo de produção da biomassa seca e da extração do óleo. Ambos os aspectos podem ser
resolvidos mediante a utilização do processo de hidroesterificação, ficando como se mostra na
Figura 2.34(ARCEO, A. A. 2010).
Tais mudanças são apropriadas quando são utilizadas águas residuais para o cultivo das algas.
Para cultivos que visam obter o valorizar todos os componentes das microalgas, pode ser que
este processo não seja o mais adequado, as altas temperaturas utilizadas podem trazer
consequências nefastas para as proteínas e vitaminas que ainda contém o “CAKE” de algas. O
processo de hidroesterificação (hidrólise seguida de esterificação) se insere neste contexto
como uma alternativa ao processo convencional de produção de biodiesel (ARCEO, A. A.
2010).
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Figura 2.31 Esquema conceitual modificado do processo de produção de biodiesel a partir de microalgas
(hidroesterificação).
Fonte: JAAKKO POYRY TECNOLOGIA, 2010.

A hidrólise ácida favorece a completa transformação dos triacilglicerídeos, presentes em óleos
de baixa acidez em ácidos graxos livres, que podem ser esterificados para forma ésteres
(biodiesel), pelo processo de esterificação. Pode também ser realizada a partir de qualquer
matéria-prima, independente do teor de ácidos graxos livres e da umidade encontrados. Após
a hidrólise o processo de esterificação pode ser realizado com os ácidos graxos formados. O
glicerol não sofre qualquer alteração por parte de interações com o metanol ou com o
biodiesel, uma vez que é removido ao final do processo de hidrólise. A esterificação gera
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então o biodiesel e como subproduto a água, que pode ser reutilizada no processo de hidrólise,
fechando o ciclo (ARCEO, A. A. 2010).
Um dos fatores mais importantes no processo econômico para a produção de biodiesel a partir
de microalgas é o custo e a eficiência do método de extração (HALIM,R.et al. 2012). Neste
sentido, a aplicação da hidrólise in situ da biomassa pode ser uma opção a considerar. Esta
técnica tem sido utilizada com sucesso em diferentes óleos vegetais como o óleo de soja e
mamona (LIMA,L. 2007). No entanto estudos deste processo em biomassa de microalgas são
escassos.
Angel Almarales Arceo em sua tese de doutorado fez um estudo que aportaram alguns
resultados interessantes ao respeito, garantindo que é possível a utilização do processo de
hidroesterificação in situ da biomassa algal, com as respectivas vantagens econômicas deste
fato (ARCEO, A. A. 2012). Ele também conclui que para que uma biomassa de microalgas
possa ser utilizada no processo de hidroesterificação deve ter como mínimo 80% de umidade,
para facilitar a liberação dos ácidos graxos na etapa de hidrólise e porque a concentração de
biomassa é um fator limitante no processo, se não o manuseio da mesma torna-se difícil pela
formação de uma pasta de microalgas que impede a agitação eficaz do sistema.
Outro estudo feito pelo Laboratório Kolbe de Síntese Orgânica, Universidade Federal do Rio
Grande (FURG) também demonstra que o processo de hidroesterificação apresenta
rendimentos satisfatórios quando comparado aos processos de extração/transesterificação e
transesterificação “in situ” já estudados e que, além disso, este novo processo descarta a etapa
de secagem da biomassa, o qual é um dos principais gargalos para o aumento de escala da
produção de biodiesel de microalga. (Vauchinski, L. et al.2011)
O processo de hidroesterificação (hidrólise seguida de esterificação), uma vez que quando
realizada na presença de catalisadores apropriados, pode favorecer elevadas conversões
reacionais, menor tempo de reação, menor gasto de energia, assim como facilidades na
separação do catalisador do produto formado e na separação entre os ácidos graxos e o
glicerol, e principalmente a diminuição da viscosidade dos óleos de microalgas, trazendo
como vantagem o fato de poder ser realizado com matérias-primas de alta acidez, eliminando
os impasses observados com a especulação nos preços de mercado das matérias primas
utilizados em processos de produção de biodiesel (ARCEO, A. A. 2012).
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Custos de ambos os processos: Transesterificação e Hidroesterificação.
Uma planta de grande porte para a produção de biodiesel através da transesterificação
apresenta custos em torno de US$ 70.ton-1 (capacidade elétrica, vapor, produtos químicos e
trabalho) de biodiesel (DEDINI/BALLESTRA & CROWN IRON, 2007). No processo de
hidroesterificação (hidrólise seguida de esterificação) na ausência de catalisadores
homogêneos e ácidos inorgânicos de lavagem, os custos de operação ficam em torno de US$
35.ton-1.Em uma planta de biodiesel de 100.000 toneladas/ano este processo está em torno de
US$ 3.5 milhões por ano.
Atualmente o mercado conta com uma elevada gama de matérias-primas, que podem ser
usados e transformados em padrões internacionais do biodiesel com rendimentos bastante
elevados (98%). O processo de transesterificação não pode ser eficientemente aplicado a
materiais crus. Aproximadamente 80% dos custos de gastos de fabricação do biodiesel é
atribuído aos custos com matérias-primas.
Estudos do processo de hidroesterificação são dificilmente encontrados na literatura. LIMA
LEÃO, L.2007, estudando o processo de hidroesterificação dos óleos de mamona e soja,
obteve as maiores conversões, para a esterificação do ácido graxo de mamona (87,24%) e
para o ácido graxo de soja (92,24%), na presença de catalisador (20%), temperatura (200°C) e
maior razão molar (3). CHENARD, et al., (2009) estudaram este mesmo processo com óleo
de Pinhão Manso puro e misturado com óleo de mamona, obtendo conversões de 86.60% e
88.35% respectivamente.
Como cerca de 80% do custo de produção do biodiesel é proveniente do custo da matériaprima, a hidroesterificação permite um significativo salto na viabilidade de um projeto de
biodiesel. Na tabela 2.13 se apresenta um estudo comparativo em relação aos custos
operacionais dos processos: Hidroesterificação x Transesterificação (50,000 mton/ano).
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Tabela 2.13 Comparação dos custos operacionais entre as tecnologias Transesterificação e Hidrólise +
Esterificação (50,000 mton/ano)
.

Transesterificação

Hidrólise + Esterificação

Químicos (¢/L)

4

1

Energia (¢/L)

1

2

Custos Operacionais (¢/L)

5

3

Fonte: CRUZ, Y. R, ARANDA, D. G. 2011

Custos de biodiesel de microalgas
Vastos estudos estão sendo feitos para se tentar obter a viabilidade econômica no biodiesel de
microalgas em larga escala utilizando-se piscinas abertas (raceway) e produção em
fotobioreatores (Benemann J, Oswald W, 1996). Muitas pesquisas publicadas apresentam
resultados diferentes, para o custo de produção e venda do biodiesel de microalgas. Segundo
Benemann o custo estimado para o barril de óleo de microalgas pode variar de $39 - $69,
onde estes cálculos foram feitos com base no cultivo de 400 hectares em tanques abertos,
usando a liberação de CO2 puro a partir da liberação de uma termoelétrica onde a previsão de
produtividade é de 30-60g m2 dia-

1

de biomassa de microalga com um rendimento

aproximado de 50% de lipídeos (KOWALSKI, S. C. 2010).
Pesquisas realizadas pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos por meio do “Aquatic
Species Program” chegaram à conclusão de que o bio-óleo de microalgas só era
economicamente viável quando o preço do barril de petróleo fosse superior a U$ 60,00
(COYLE. E, W, 2010).
Outros estudos afirmam que ainda o biodiesel de microalgas é financeiramente inviável e que
o valor estimado é de U$ 7.gal-1, enquanto que o valor de biodiesel de girassol é de U$
3,16.gal-1 (SOLAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE, 1984).
Segundo CHISTI, 2007 o custo para se produzir um kg de biomassa de microalgas é de U$
2,95 em fotobioreatores e U$ 3,80 para produção em piscinas abertas. Estas estimativas
pressupõem que o CO2 está disponível sem custo e que as matrizes algais receberam água e
luz solar. Quando a produção de biomassa aumenta para aproximadamente 10.000 ton. por
ano o custo do kg reduz-se a cerca de U$ 0,47 para produção em fotobioreatores e U$ 0,67
para produção em piscinas abertas por causa da economia de escala.
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Ainda segundo o mesmo autor que partiu do princípio que a biomassa de microalgas contém
30% de óleo por peso, o litro de óleo teria um custo de aproximadamente U$ 1,40 para
produção em fotobioreatores e U$ 1,81 para piscinas abertas, com o custo final do bio-óleo de
U$ 2,80/L.
Quando estes custos de produção do biodiesel de microalgas foram comparados aos custos de
biodiesel produzido pelo óleo de Palma, que é o óleo mais barato, que é vendido a um preço
médio de U$ 465.ton-1 ou cerca de U$ 0,52.L-1, se percebe que o custo do bio-óleo ainda é
bem superior (CHISTI, 2007).
A Valcent Products Inc. desenvolveu biorreatores verticais de alta densidade para produção de
microalgas através de um sistema planejado para trabalhar em circuito fechado e usar pouca
energia e água. Nos testes de operação contínua feitos, o rendimento foi de 150.000
galões/acre/ano (cerca de 1,5 milhão de litros/hectare). O custo de produção foi de 13
centavos de dólar/ litro segundo o site biodieselbr (NOGUEIRA, N. S. 2010).
O custo de produção de biomassa de algas seco num biorreator tubular tem sido dado como
US$ 32.16 por Kg (MOLINA GRIMA. E.et al. 2003). Algumas estimativas indicam que os
sistemas de reatores fechados só serão capazes de competir com o petróleo ao preço de US $
800 por barril (US $ 5 por litro) (BROERE, W. 2009). Solix Biofuels desenvolveu
tecnologias para a produção de óleo derivado de algas, mas custa aproximadamente 32,81
dólares o galão (mais de US $ 8 por litro) (KANELLOS, M. 2009).
Com relação ao investimento inicial de uma planta de produção de biodiesel a partir de
microalgas, pode-se utilizar como referência uma planta construída em terras da Valcent,
localizadas na área de El Paso, Texas pela Empresa Global Green Inc., que concordou em
financiar uma planta piloto de demonstração que tem um custo estimado de US$2.500.000
(Site biodieselbr, acesso em agosto/2009).
O NREL nos EUA concluiu que os sistemas abertos são a única solução econômica para
produção em grande escala e um estudo de Auburn University novamente concluiu que os
sistemas abertos eram o único sistema econômico (SHEEHAN, J. 1998) (PUTT, R. 2007).
Segundo um projeto envolvendo Murdoch University, em Perth, Austrália Ocidental, o custo
de produção de óleo das algas, cultivadas em lagoas salinas abertas, tem sido relatado abaixo
de US $ 4 por quilo reduzido de US $ 12 o quilo em um ano, mas seu objetivo é diminuí-lo
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para menos de US $ 1 por quilo para ser competitivo. (LEWIS, D. 2009). Uma revisão do
potencial de algas marinhas como uma fonte de biocombustível na Irlanda tem estimado que o
custo da matéria-prima para biodiesel a partir de algas cultivadas em tanques abertos em
Israel é mais de $ 2.80/kg e concluíram que uma redução de custos de pelo menos um fator de
cinco é necessária e que os custos de cultivo existentes só podem justificar a extração de
componentes de nicho de alto valor (BRUTON, T.et al. 2009).
Segundo MILLEDGE, J.J. 2010, muitos admitem que a indústria de cultivo de algas para
biocombustíveis não pode ser rentável por si só. É necessário o aproveitamento de coprodutos
de alto valor agregado, tais como "nutracêuticos", fertilizantes e a produção de energia a partir
de resíduos de biomassa de algas " (DONOVAN, J.; STOWE, N. 2009).

2.5. ANÁLISE DE CENÁRIO
Em um ambiente de constantes transformações econômicas e políticas e com o avanço
tecnológico, as empresas devem ser ágeis para enfrentar os desafios e aproveitar as
oportunidades que aparecem. Dentro desse contexto, surge a teoria de cenários, que procura
auxiliar nessas decisões do administrador.
A análise de cenário é um importante meio para avaliar os riscos e antecipar os momentoschave de mudança, possibilitando ao administrador tomar uma decisão no presente
considerando a visão de longo prazo de sua empresa.
Dentro dos principais métodos de cenário encontram-se os que aparecem na Tabela 2.14 junto
com uma breve descrição.
Tabela 2.14 Principais métodos de análise de cenários utilizados
Principais Métodos de Cenários

Observações

Lógica Intuitiva (GBN: Global
Business Network)

Dá aos administradores, através do desenvolvimento de cenários, bases para
a percepção sobre futuros alternativos que requerem tomadas de decisões. Se
propõem 8 passos para a construção do cenário. Um dos principais objetivos
da Lógica Intuitiva é sua integração com o planejamento estratégico
Desenvolvida pelo Futures Group, baseada na projeção independente de
variáveis-chave que são depois ajustadas pelo impacto da ocorrência de
certos eventos. O planejamento estratégico não é abordado diretamente.
Pode ser classificada como uma abordagem future forward.
Aplicada pela empresa de consultoria norte- americana Battelle desde 1980.
Trata-se de uma adaptação da Análise do Impacto Cruzado e modelada para
utilização em computadores. É descrita como future backward, ou seja, a
imagem final é projetada e só depois são estudadas as forças necessárias e
suas evoluções para se chegar neste cenário imaginado. Não há uma
integração efetiva do processo de cenários com o planejamento estratégico

Análise dos Impactos Tendenciais

BASICS – Battelle Scenario
Inputs to Corporate Strategy
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Análise Prospectiva

Future Mapping

INTERAX – Interative CrossImpact Simulation

da empresa, dependendo majoritariamente dos patrocinadores do projeto
para a efetiva utilização dos cenários na formulação das estratégias.
Método francês de cenários descrito em diversas etapas. Seu
desenvolvimento se deu entre 1974 e 1979. Este método considera a
integração entre a construção do cenário e o planejamento estratégico. É
classificada como uma abordagem future backward já que primeiramente é
escolhida a imagem final para o futuro antes de analisar-se a combinação
necessária de eventos e estratégias dos agentes para alcançá-lo.
Desenvolvido pela Northeast Consulting Resources, Inc. (NCRI) é uma
reação às técnicas cada vez mais complexas utilizadas na elaboração de
cenários. Fazem parte da abordagem duas suposições, uma delas que o
futuro depende das ações dos participantes e outra que os esforços em
perseguir a vantagem competitiva causarão mudanças estruturais na maioria
das indústrias.
Computadorizado, o modelo permite o acesso a um banco de dados com
informações sobre 100 eventos e 50 tendências. Foi desenvolvido por 500
especialistas através do contínuo estudo da técnica Delphi sobre importantes
tendências e eventos futuros. Integra-se ao planejamento estratégico e
possibilita efetuar a análise de problemas potenciais na identificação dos
indicadores-chave e na elaboração dos cenários.

Fonte: Elaboração própria (baseado em DA SILVA, I. P. e OLIVA, F. L. 2005)

Neste estudo será feito a Análise dos Impactos Tendenciais, pois é baseada na projeção
independente de variáveis - chave, que podem ser ajustadas posteriormente de acordo com o
impacto da ocorrência de certos eventos. A integração com o planejamento estratégico não é
abordada diretamente por este método, sendo que sua efetiva utilização depende basicamente
do poder expositivo dos construtores de cenários e de sua aceitação por parte dos tomadores
de decisões. A Análise dos Impactos Tendenciais pode ser classificada como uma abordagem
future forward uma vez que primeiramente são identificadas as forças motrizes e eventos
relevantes que podem afetar o rumo atual das variáveis, seguidamente são feitas hipóteses
sobre seu comportamento e finalmente desenhados os cenários correspondentes a cada
evolução escolhida.
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS E TÉCNICAS

Um dos objetivos desta pesquisa é avaliar alguns cenários para produção de biodiesel a partir
de microalgas em relação a sua viabilidade econômica.
Com esse objetivo utilizou-se a metodologia de análise de cenários: Análise dos Impactos
Tendenciais (mostrada no Item 2.5). Segundo BOROUSH M. A. e THOMAS, C. W., 1992,
pode ser dividida em três principais estágios, subdivididos em etapas (Ver Figura 3.1). Em um
primeiro estágio, denominado Preparação, definem-se o foco e identificam-se as forças
motrizes. Em seguida, no estágio número dois, ou Desenvolvimento, constroem-se um
conjunto de cenários, escolhem se os cenários alternativos a serem detalhados e preparam-se
projeções para cada um deles. Finalmente, no último estágio, chamado Apresentação e
Utilização, cria-se a documentação e traçam-se as implicações de cada cenário.

1.Preparação
Forças motrizes

2.Desenvolvimento
Construção,
escolha e projeção
dos cenários

3.Apresentação
Utilização

e

Implicações dos cenários

Figura 3.1 Estágios da metodologia Análise dos Impactos Tendenciais segundo BOROUSH M. A. e
THOMAS, C. W. 1992
Fonte: Elaboração Própria

O primeiro estágio foi avaliado nos capítulos 1 e 2 deste trabalho. A partir de aqui, se
prosseguirá para os estágios 2 e 3, nos quais se definirão os cenários a estudar, e
posteriormente se fará uma análise económica a partir de indicadores financeiros para avaliar
suas possíveis implicações.
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Serão analisados três cenários: a utilização de água residual, a comercialização do CO2
capturado pelo processo e o aproveitamento da biomassa residual que oferece coprodutos de
alto valor agregado.
Para que um investimento seja factível é necessário que se crie valor para seus proprietários,
isto é, quando vale mais no mercado do que seu custo de aquisição. Para cumprir tal alvo se
faz preciso uma análise econômica que inclui avaliar economicamente as diferentes
alternativas, determinando orçamento capital, estrutura capital e margem de contribuição para
realizar a comparação entre as alternativas. Na Figura 3.2 se apresenta a metodologia geral a
seguir para tal analise. A avaliação será complementada com uma análise de sensibilidade de
algumas variáveis com o objetivo de definir os parâmetros críticos. Para a confecção dessa
metodologia tomou-se como base fundamental o estabelecido no Manual para a Preparação de
Estudos de Viabilidade Industrial da ONUDI (Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial) (ONUDI, 1994). Também se consultaram outros documentos
como o Manual para a preparação e apresentação de projetos de investimento do Ministério
de Planificação e Cooperação da Divisão de Planificação, Estudos e Investimentos
(MIDEPLAN) de Chile (MIDEPLAN, 2000) e os Princípios de Administração Financeira do
Ross, Westerfield, Jordan (ROSS, WESTERFIELD, JORDAN. 2002).
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Investimento fixo

Custos de partida da
planta

Investimento

Capital de Giro

Custo Variável

Orçamento de
Capital
Custos
Operacionais

Custo fixo

Avaliação
Economica

Receitas

Estrutura de
Capital

Analise da
Margem de
contribuiçao

Figura 32 Metodologia a seguir para a avaliação econômica.

Fonte: Elaboração própria~

3.1. PREMISSAS

Os cenários serão caracterizados a partir de dados da literatura e/ou dados obtidos dos
relatórios técnicos do projeto: Otimização de cultivo de microalgas para obtenção de matériaprima em fotobiorreator para produção de biodiesel, realizado conjuntamente entre o
Laboratório de Tecnologias Verdes-GreenTec da Escola de Química e o Laboratório de
Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias-LETC do Insitituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, esta pesquisa utilizará
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informações de trabalhos realizados pelos membros dos grupos antes mencionados, assim
como outras experiências de artigos publicados na internet.
Foram tomadas como referência usinas de produção de biodiesel com capacidade de produção
de 100 mil ton.ano-1. A partida da planta, no Ano 1, utiliza 50% da capacidade total. Cada
mês há um incremento de 5%, alcançando a capacidade plena em novembro (Tabela 3.1).
Tabela 3.1. Cargas percentuais de produção no ano 1

3.1.1.Processo de produção
3.1.1.1. Matérias primas e insumos:
As espécies de microalgas selecionadas para o estudo serão as utilizadas no Greentec que
geralmente são as clorofíceas Monoraphidium ou Scenedesmus sp.
Embora existam empresas como Solazyme que utiliza diferentes linhagens de microalgas
melhoradas geneticamente para maximizar a produção de óleos com características prédeterminadas, esta pesquisa é regida pelas experiências do Laboratório GreenTec, onde se
utilizam linhagens de microalgas de espécies comumente encontradas em ambientes aquáticos
brasileiros com potencial para produção de biodiesel. No entanto, não restam dúvidas, que
enquanto as espécies selvagens em média possuem apenas entre 5-20% de óleo, as
melhoradas geneticamente podem gerar mais de 50% (www.solazyme.com. 2013), o que
poderia favorecer positivamente a economia do processo em grande escala.
Neste estudo será considerado que somente 20% da biomassa seca são lipídeos convertíveis
em biodiesel. Segundo a literatura, como se mostra no Capítulo 2, o teor de lipídeos totais nas
microalgas pode oscilar entre 20-50 % aproximadamente, entre esses lipídeos totais existem
outros que não serão transformados em biodiesel, por este motivo se decidiu considerar 20%
sendo mais conservadores, independentemente que depois seja feita uma análise de
sensibilidade considerando outros valores possíveis. Será considerado que o 100 % desse
valor será convertido em biodiesel, pois assume-se que o 100 % desse óleo pode virar
biodiesel por ser em grande escala, mesmo se saiba que na prática não é bem assim, e que
geralmente podem se obter valores de conversão de 96 ou 98 %.
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Em relação aos insumos utilizados para o preparo dos meios de cultivo, existem duas opções
que serão avaliadas economicamente no posterior capítulo: o Meio ASM-1 de GORHAM et
al., 1964 (Tabela 3.2) e o Meio BG-11 Modificado por Leonardo Balcellar-Cenpes/Petrobras
preparado a partir do Meio BG-11 de ANDRESEN, R.A 2005 (Tabela 3.3).
Tabela 3.2. Substâncias utilizadas para a preparação do Meio de Cultivo ASM-1.
Substância

Composição (g.l-1 de
cultivo)

NaNO3
MgSO4.7H2O
MgCl2.6H2O /
CaCl2.2H2O
KH2PO4
Na2HPO4.12H2O
FeCl3
H3BO3
MnCl2.4H2O
ZnCl2
CoCl2.6H2O
CuCl
Na2EDTA.2H2O

0,17
0,049
0,041
0,029
0,017
0,0356
0,00065
0,00248
0,00039
0,000335
0,000019
0,0000014
0,00824

Fonte: GORHAM et al., 1964
Tabela 3.3 Meio de Cultura BG-11 modificado

Substância

Composição (mg.L-1de
cultivo)

Sulfato de Manganés
Ácido Bórico
Sulfato de Zinco
Sulfato de Cobre
Molibdato de Sódio
Cloreto de Cobalto
Ácido Cítrico
Cloreto Férrico
Ureia
Fosfato Monoamónico
Sulfato de Manganésio
ETDA (dissódico)

0,017
2,86
0,22
0,079
0,391
0,04
6
6
140
14
45
1

Fonte: Modificado por Leonardo Barcellar (CENPES) baseado em ANDRESEN, R.A 2005
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Os insumos utilizados para o processo de hidroesterificação serão:
-Metanol (Álcool) anidro com 99,8 % de pureza
-Nióbia fosfatada (H3PO4/Nb2O5) (catalisador cedido pela CBMM: Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração)
No caso do Cenário 3 (para a separação de co-produtos de valor agregado) serão utilizados
também os seguintes insumos:
-Hexano (solvente)
-Solução hidroalcoólica: preparo com Etanol hidratado e KOH
-H2SO4 (para a hidrólise ácida)
As utilidades que serão consideradas para o processo de hidroesterificação se mostram a
seguir (segundo ENCARNAÇÂO, A. P. 2008):
-Água
-Energia elétrica 60Hz
-Vapor de 15Kgf/cm2
-Ar de instrumento
-Nitrogênio
3.1.1.2. Tecnologia:
Os estudos serão realizados referenciados no funcionamento atual de um conjunto de 30
fotobioreatores que conformam o sistema de cultivo usado na planta piloto do Laboratório
GreenTec da Escola de Química/UFRJ descritos nos relatórios técnicos (ARANDA, D;
AZEVEDO, S. 2010). Cada sistema está composto pelos seguintes elementos:
 1Sistema de tratamento de água.
 30 Fotobioreatores de janela de 110 litros cada um (Ver Figura 3.3). Distribuídos em 3
unidades independentes com 10 fotobiorreatores cada uma, totalizando 1100
litros/unidade (Figura 3.4)
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 3 Bombas de recirculação de cultivo do tipo monofuso.
 3 Sistemas automáticos de controle de pH a partir da injeção de CO2.
 3 Sistemas de controle de temperatura utilizado (3 maquinas de refrigeração, 3
serpentinas de aço inoxidável)


3 Ponto de Injeção de Ar comprimido.

 1 Centrífuga (Vazão: 400-500 L/h).

Figura 3.3 Esquema do fotobiorreator de janela
Fonte: ARANDA, D. A.; AZEVEDO, S. M., 2010
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Figura 3.4 Esquema do fotobiorreator de janela
Fonte: ARANDA, D. A.; AZEVEDO, S. M., 2010

Além disso será preciso um laboratório para o preparo dos inóculos aos fotobiorreatores.
Nesse laboratório também será realizado todo o monitoramento do crescimento dos cultivos
de microalgas.
A rota tecnológica para a extração dependerá do cenário que se quisesse estudar, os quais
serão definidos em detalhe posteriormente neste item no apartado Cenários.
3.1.1.3 Recursos humanos:
Assume-se que a fábrica trabalhará 24 horas/dia durante 330 dias ao ano, o que significa 7920
horas produtivas. Os 35 dias restantes serão destinados para manutenção da planta.
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Os recursos humanos necessários para tomar conta do processo de produção de biodiesel,
levando em consideração a experiência atual e o estudo de outras experiências de fábricas
consultadas se define a seguir: Assumindo 3 turnos ao dia de 8 horas, são precisos 12
operadores por dia (4 operadores/turno), os quais trabalharão dias alternos. Por esse motivo se
precisarão 24 operadores. No processo de cultivo de microalgas se deveriam designar mais 2
operários. Além disso se necessitarão de 8 analistas administrativos, dois engenheiros e um
diretor.
3.1.2. Fluxograma do Processo de Produção de Biodiesel baseado em microalgas no
Laboratório de Tecnologias Verdes (GreenTec)

O primeiro passo para começar os cálculos é fazer um levantamento de informações e dados
do cenário base. Depois se faz preciso modelar como ocorreria o processo em larga escala
para uma capacidade de 100 mil ton.ano-1 de biodiesel. Consultaram-se, além dos relatórios
técnicos mostrados até o momento, os dados da bibliografia, de trabalhos publicados e
estimações baseadas na experiência do pessoal que trabalha no laboratório.
Na Figura 3.5 mostra-se um fluxograma onde são representadas as etapas consideradas no
cenário base, assim mesmo aparecem representadas aquelas operações que seriam precisas no
caso do cenário 3, onde deve ocorrer primeiramente o processo de saponificação para extrair
os carotenoides resultante na fase insaponificável, e por outro lado é possível aproveitar a
biomassa residual obtida após a centrifugação para a produção de hidrolisados proteicos;
enquanto com a fase aquosa (sabão) deve-se fazer uma hidrólise ácida seguida da
esterificação para obter os ácidos graxos com os que pode se obter o biodiesel e também
podem ser separados os ácidos graxos poli-insaturados (DHA, EPA). A obtenção de outros
coprodutos de valor agregado como os ácidos graxos poli-insaturados DHA e EPA poderia
ocorrer através de alguma metodologia descrita no item 2.3.3.1. A extração dos hidrolisados
proteicos será representada no seguinte Item 3.1.3 segundo DA SILVA GORGÔNIO. C. M.
2010. Os dados relativos às especificações técnicas dos equipamentos, consumos de insumos,

matérias primas e utilidades, assim como saída de produtos aparecerão detalhadas
posteriormente.
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Meio

ASM- 1 ou Meio
BG-11 Modificado

Nutrientes

Água
Tratamento de água
Sistema de Tratamento de
Água
Sistema automático de
Controle de pH: phmetro,
válvula
solenoide,
flujómetro

Preparação
do
médio de cultivo
Cepa
CO2

1

Cultivo
(Fotobiorreator)
Tempo: ~7 dias

H2O

Concentração
de biomassa
(centrífuga)

2
Biomassa úmida:
Biomassa seca(10 %)--20 % de
lipídios
H2O (90 %)
Se não fosse cenário 3

Cenário 3
ou

Água de
resfriamento

Solução
hidroalcoólica
KOH
Biomassa úmida

Álcool
(metanol)

3

Catalisador
(nióbio
fosfatado)

4

Centrifugação
Biomassa
residual úmida

Vapor
ÁrAr dede
instrume
Instrumento
nto

Saponificacão: T=80°C, 1 hora

3

Hidroesterificação
Colunas
de
destilação
reativa
H2O
Mistura de glicerina
e biomassa residual

Biodiesel

Hexano

6
Sabão

Separação
das fases

5

Produção de
hidrolisados protéicos

Fração Insaponificável
(Antioxidantes+hexano)
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H2SO4
(quantidade molar
estequiométrica)

8

Acidulação
Agitação magnética
T=80°C 2 horas

7

Evaporação
de solvente
Hexano
recuperado

Hexano
Água
destilada

9

Lavagem,
separação
e secagem
Resíduo de ácido
sulfúrico,
água+K2SO4
Hexano
recuperado

Ácidos
graxos

10
Água do processo
Água de resfriamento
Álcool (metanol)
Catalisador (Nióbio
Fosfatado)
Vapor
Ár de Instrumento

Antioxidantes
(Carotenoides)

Extração
produtos
agregado

de
code valor

Separação de ácidos
graxos poli-insaturados

11

Esterificação T=200°C, 1h

H2O

Biodiesel

Figura 3.5 Diagrama do processo assumido para a produção de biodiesel a partir de microalgas.

Fonte: Elaboração Própria

O 20 % representa os lipídeos que serão transformados posteriormente em biodiesel. Para o
Cenário Base será considerado que o 100 % desse valor será convertido em biodiesel, já que
se está assumindo uma larga escala. Considera-se como referência o dado fornecido pelos
especialistas do Laboratório de que por cada litro de cultivo de biomassa podem ser obtidos
geralmente 2 g de biomassa seca por dia, mas deve se considerar cultivo contínuo coletando
diariamente 50% do volume de cada unidade de 10 fotobiorreatores. Claro que esse valor de
produtividade varia de acordo com as condições de cultivo (condições climáticas e meio de
cultivo utilizado).
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Nesta avaliação foram considerados os médios de cultivo ASM 1 (Gorham et al., 1964) e BG11 Modificado, apresentados no item 3.1.1 deste Capítulo.
A biomassa úmida será processada pela tecnologia de hidroesterificação (hidrólise seguida de
esterificação) como segue nas Figuras 3.6 e 3.7. A biomassa é aquecida e alimentada na base
da coluna (c1). O vapor é alimentado no topo da mesma coluna e são obtidos água e glicerina
e biomassa residual na base da torre e ácido graxo no topo. O ácido segue, a uma temperatura
de aproximadamente 300 °C, para a coluna de esterificação (c2) (LIMA, L. L. 2007).

Ácidos Graxos

Vapor
C1

Biomassa úmida
de microalgas
Vapor

300C
Glicerina, água e
biomassa residual

Figura 3.6 Processo de Hidrólise.
Fonte: Adaptação de ENCARNAÇÃO, A. P. 2008

Os ácidos graxos são alimentados pelo topo da coluna de destilação reativa (c2), recheada
com o catalisador nióbio fosfatado, em contracorrente com o metanol (TAYLOR, R.;
KRISHNA, R. 2000). O metanol se calcula por estequiometria (ácido graxo/metanol de 1:1),
no caso do catalisador se calcula em % m/m em relação à massa de ácido graxo, neste caso
assumira-se de 20% m/m de catalisador. A reação de esterificação e a destilação ocorrem
simultaneamente no mesmo equipamento. Em contato com o catalisador, os reagentes são
transformados em produtos e continuamente separados nos pratos que representam múltiplos
estágios de equilíbrio. A reação é continuamente deslocada, podendo-se atingir conversões
quase que completas. Não há necessidade de etapas de aquecimento ou resfriamento. O
biodiesel é obtido na base da torre e a água, evaporada, é obtida no topo da coluna e retorna
para a etapa de hidrólise (GONÇALVES, J. A. 2007).
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Ácido Graxo

Água

C2

Metanol

Biodiesel

Figura 3.7 Processo de Esterificação.
Fonte: ENCARNAÇÃO, A. P. 2008

A glicerina proveniente da reação de hidrólise geralmente é concentrada em um evaporador
onde parte da água é perdida por evaporação e a outra parte da água retorna para a etapa de
hidrólise. No entanto, neste caso da hidrólise de biomassa a glicerina não é possível separá-la
da biomassa.
Cabe destacar que o processo de hidroesterificação não gera efluentes ou resíduos. Toda água
gerada no processo de esterificação é consumida pelo processo de hidrólise.
3.1.3. Cenários
Baseado nas premissas anteriores definem-se os seguintes cenários:
Cenário Base: Produção de biodiesel a partir da biomassa úmida de microalgas, utilizando
rota tecnológica de hidroesterificação, conforme está sendo feito atualmente no Laboratório
de Tecnologias Verdes (GreenTec): sem aproveitamento de água residual, sem
aproveitamento dos coprodutos, e não comercializando os créditos de carbono obtidos por
conceito de absorção de CO2.
Neste cenário e nos cenários seguintes será considerada uma produção nominal de 100 mil
ton/ano de biodiesel.
Cenário 1:
Produção de biodiesel a partir de microalgas utilizando uma fonte de água residual suína,
tomando como base as experiências obtidas pela Universidade espanhola de Málaga em
conjunto com a Escola de Química da UFRJ, onde esteve envolvido o pesquisador Ángel
Almarales Arceo do Laboratório Greentec (Ver Item 2.3.2). A rota de produção de biodiesel
será a hidroesterificação in-situ da biomassa úmida.
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Cenário 2:
Produção de biodiesel tomando-se como referência um modelo de aproveitamento do CO2
emitido nos gases de chaminés, a partir do redirecionamento para tanques de cultivo de
microalgas. Este método de recuperação foi desenvolvido por KADAM, 1997, citado por
BORGES. F. C. 2010 (Ver item 2.3.2).
Serão consideradas plantas com emissões típicas de termelétricas com potencias de 50 e 500
MW. A informação relativa às emissões de esse tipo de plantas será baseada no faraônico
Complexo industrial e portuário de Suape, onde está sendo implementado um pólo de
termelétricas a combustíveis fosseis. Por exemplo, já está funcionamento a UTE temoPernambuco (grupo Neoenergia) no Município de Ipojuca, que possui uma potência instalada
de 532 MW liberando 5.000 ton/dia de CO2. Assim como a UTE Termo Cabo (Grupo
EBrasil), localizada no distrito industrial do Município de Cabo de Santo Angostinho e
conectada ao Sistema Interligado Nacional, com uma potência instalada de 50 MW que emite
800 ton/dia de CO2 (COSTA, H. S. 2012).
Será considerada uma eficiência de recuperação de 99% do CO2 emitido das chaminés e uma
eficiência de absorção de 40 % para o crescimento de microalgas como descrito no Item 2.3.2
(BORGES. F. C. 2010).
A rota para a produção de biodiesel também será a hidroesterificação in-situ da biomassa
úmida.
Cenário 3
Produção de biodiesel a partir da biomassa úmida de microalgas com aproveitamento de
coprodutos de valor agregado, tais como: Antioxidantes (Carotenoides), Ácidos graxos poliinsaturados (DHA e EPA) e hidrolisados proteicos.
Neste cenário a produção de biodiesel será realizada através da rota tecnológica de
“Saponificação – Acidulação – Esterificação” da biomassa úmida de microalgas. Esta rota
permite a extração dos coprodutos antes mencionados, prévia à produção do biodiesel. Não
sendo possível a separação da glicerina da mistura resultante.
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Para esta análise serão considerados os resultados obtidos pelos pesquisadores do GreenTec,
descritos nos trabalhos de Díaz, G.C, et al., 2014 e Cruz, Y.R, et al., 2013. Seguindo a
metodologia descrita no fluxograma da Figura 3.8
3 litros de sln. hidroalcoólica
de KOH ao 8% por cada 10 kg
de biomassa úmida alimentada

Biomassa úmida de
microalgas com aprox.
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Figura 3.8. Rota tecnológica de “Saponificação – Acidulação – Esterificação” da biomassa úmida de
microalgas
Fonte: Díaz, G.C, et al., 2014 e Cruz, Y.R, et al., 2013

A reação de saponificação da biomassa úmida de microalgas para a extração dos antioxidantes
(carotenoides) é realizada em reator batelada, do tipo autoclave, feito em aço inoxidável,
utilizando 3 litros de solução hidroalcoólica (etanol hidratado) com 8% de KOH por cada 10
kg de biomassa úmida (umidade de aproximadamente 90%). As condições de reação são:
temperatura de 80 ºC durante uma hora, pressão de 9 psi e agitação aproximada de 200 rpm.
A reação de saponificação dos triglicerídeos e ácidos graxos livres presentes na biomassa de
microalgas é caracterizada pelas seguintes reações (Figura 3.9):
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Figura 3.9. Reações de formação de sabão
Fonte: PINTO et al, 2005

Para facilitar a separação dos componentes de interesse o produto da reação é centrifugado,
separando-se assim a fase líquida da biomassa sólida.
Posteriormente, adiciona-se hexano à fração líquida com o objetivo de separar a fração não
saponificável, formada fundamentalmente por antioxidantes (carotenoides), do sabão. A fase
superior contendo o hexano com os antioxidantes (carotenoides) é processada em evaporador
rotativo para recuperação de 90% do hexano adicionado e a fase inferior (sabão) passa para a
etapa de acidulação. Nas linhagens de microalgas avaliadas nos trabalhos referenciados (Díaz,
G.C, et al., 2014 e Cruz, Y.R, et al., 2013) os antioxidantes (carotenoides) extraídos
representam aproximadamente 2% em relação à biomassa seca.
Na etapa de acidulação realiza-se a neutralização da quantidade de Hidróxido de potássio
(KOH) adicionado na etapa de saponificação. Para isso é adicionado ácido sulfúrico. A
quantidade de ácido a ser utilizada é calculada estequiometricamente conforme se mostra a
seguir:
2KOH + H2SO4

1 mol de KOH

2H2O + K2SO4

________ 56 g

X mol de KOH ________ XXg (quantidade de KOH adicionada na saponificação)

Determinando desta forma a quantidade de KOH utilizada na saponificação em mol (X).
Segundo a reação há 2 mol de KOH por cada mol de H2SO4 mol de H2SO4= mol de KOH/2 Através desta relação é possível determinar a quantidade de ácido sulfúrico em mol (Y),
necessários para neutralizar a quantidade de KOH utilizado na saponificação.
1 mol de H2SO4 __________ 98 g de H2SO4
Y mol de H2SO4 __________ YY g de H2SO4
g de H2SO4 = YY
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Para determinar a quantidade de ácido sulfúrico a utilizar em unidades de volume utilizam-se
as seguintes equações:
Densidade = Massa/Volume
Volume = Massa/Densidade
Volume = YY g de H2SO4 / 1,84 g/cm3
Volume= YYY ml
As condições da reação de acidulação são: temperatura de 80 ºC durante uma hora, pressão de
9 psi e agitação aproximada de 200 rpm.
Concluída a reação de acidulação adiciona-se hexano para separar os ácidos graxos.
Considera-se que 100% dos lipídeos convertíveis em biodiesel, presentes na microalga, foram
convertidos em ácidos graxos. Por tanto, a quantidade de ácidos graxos obtida por esta rota
tecnológica representa aproximadamente 20% em relação à biomassa seca.
A partir desta mistura de ácidos graxos são separados os ácidos graxos poli-insaturados DHA
e EPA. Seguindo umas das metodologias descritas no item 2.3.3.1, pudendo ser selecionada a
extração com fluidos supercrítica por mostrar-se promissora na literatura estudada.
Nesta etapa considera-se que 6% dos ácidos graxos extraídos correspondem aos poliinsaturados DHA e EPA. Para definir este valor foram utilizados os resultados dos estudos
realizados por Chauton, M.S, et al., 2015 que assumem valores idênticos aos de Norsker, et
al., 2011.
Os demais ácidos graxos, 94% dos ácidos obtidos na etapa de acidulação, são esterificados e
convertidos em ésteres (Biodiesel) utilizando as seguintes condições: razão molar álcool:ácido
graxo 10:1, 4% de catalisador (H2SO4) em relação à massa de ácidos graxos, 1 hora de reação
a 200 ºC.
Considera-se que 100% dos ácidos graxos esterificados foram convertidos em biodiesel,
conforme mencionado no item 3.1.1.1.
Depois da etapa de saponificação é realizada uma centrifugação onde é separada a biomassa
residual sólida rica em proteínas. Parte destas proteínas podem estar desnaturadas devido à
exposição a condições diferentes daquelas em que foram produzidas, como as variações de
temperatura e pH que acontecem durante a etapa de saponificação. Para um melhor
aproveitamento destas proteínas e uma melhor absorção pelo organismo humano se propõe
neste trabalho produzir hidrolisados protéicos utilizando a tecnologia descrita na Figura 3.10.
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MISTURA TORTA DE BIOMASSA ÚMIDA
Ajuste de pH

(2:100 p/v)

HIDRÓLISE ENZIMÁTICA (5h)
(E:S 1 - 3% e 37 -45ºC)
INATIVAÇÃO DA ENZIMA
(75ºC / 10minutos)

CENTRIFUGAÇÃO
(5000rpm / 15minutos)

HIDROLISADO PROTÉICO

RESÍDUO INSOLÚVEL

Figura 3.10 Fluxograma do processo de obtenção do hidrolisado protéico da torta de biomassa de
microalgas.
Fonte: Adaptado de DA SILVA GORGÔNIO. C. M. 2010

3.2. DEFINIÇÕES PARA A ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A avaliação econômica financeira constitui a etapa do Estudo de Viabilidade onde se medem
em que magnitude os benefícios obtidos com a execução do projeto superam os custos e
gastos em que se incorrem. Os resultados desta avaliação indicarão a rentabilidade do
projeto.A seguir se definirão alguns conceitos que serão usados na análise econômica
financeira, tais como: orçamento de capital, estrutura capital e demonstrações financeiras.
Posteriormente se definirão os indicadores financeiros que serão analisados, e como será
realizada uma análise de sensibilidade para a definição dos gargalos e parâmetros críticos.
3.2.1. Orçamento Capital
O orçamento capital dá uma medida dos investimentos a serem realizados no longo prazo.
Para seu cálculo é necessário definir todos os custos de implantação e concretização das
operações duma planta de biodiesel a partir de microalgas (investimento e custos
operacionais) bem como as receitas que serão geradas.
3.2.1.1. Investimento
Investimento é o recurso destinado à implantação da infraestrutura produtiva e sua
operacionalização. Tal recurso é calculado pelo somatório dos custos de investimento fixo,
custos de partida da planta e capital de giro.
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O investimento fixo refere-se ao montante necessário para adquirir um terreno e
equipamentos, obras de infraestrutura e implantação de unidades auxiliares de processo, como
as de tratamento de água e produção de utilidades. Representa o capital requerido para a
fabricação da planta desde a aquisição até a instalação de todos os equipamentos, incluindo as
unidades auxiliares. Tais instalações e equipamentos possuem uma vida relativamente longa e
representam os ativos permanentes da empresa.
O valor desses ativos no mercado é variável, e depende da tecnologia utilizada, da capacidade
instalada e do fabricante. Para o presente estudo, o investimento fixo será estimado utilizando
como base o investimento para levar à pratica a produção de biodiesel a partir de microalgas,
no Laboratório de GreenTec da Escola de Química, baseado nos 30 módulos de cultivos
atuais, esses valores serão multiplicados até atingir a capacidades de produção de 100 mil
ton.ano-1 de biodiesel. Alguns valores dos equipamentos serão recolhidos das cotações mais
atuais dos fornecedores e outros investimentos serão baseados em experiências industriais.
Deverá ser feito um balanço de carga-capacidade para calcular a quantidade de equipamentos
necessários para o processo todo, levando em consideração as capacidades do equipamento
utilizado atualmente no laboratório. Essa informação será encontrada nos relatórios técnicos e
auxiliada pela literatura ou por unidades industriais típicas.
Será considerada uma verba para os serviços de engenharia e de gerenciamento de
implantação do projeto, a razão de 2% do valor total de Máquinas e Equipamentos.
Cabe ressaltar que o percentual utilizado considera que parte dos trabalhos de engenharia já
estão inclusos no pacote de fornecimento do fabricante dos equipamentos.
Mesmo assim, será considerada uma verba para contingências em valor equivalente a 20% do
valor total dos investimentos em Máquinas e Equipamentos, Obras Civis e Veículos. Tal
verba objetiva cobrir os pequenos itens de investimento eventualmente não considerados, bem
como absorver eventuais imprecisões nos valores projetados para os investimentos.
Em relação aos custos de partida da planta inclui-se a capacitação de funcionários além de
reservar capital para possíveis perdas de rendimento durante adaptações do processo.
Essas despesas incluirão os elementos seguintes:

126

 Estudos de Pré-investimento e Pesquisa: Estudos preparatórios de investimento, assim
como de projetos, desde Ideias Conceptuais até Engenharia Básica (Projeto Técnico).
Estudos de desastres e impacto ambiental. Pesquisa e desenvolvimento. Estudos
técnicos aplicados.
 Capacitação e adestramento: Custos da capacitação e adestramento, incluídos gastos
de viagens, diárias, salários e estipêndios. Contratação de pessoal estrangeiro ou
nacional para assistência técnica.
 Start up da planta: Gastos ou perdas operacionais em que se incorra durante o período
dos testes de funcionamento da instalação.
 Outros: Gastos prévios não quantificados anteriormente como taxa de juros por
empréstimos durante o período de construção (inclui seguros e gastos bancários),
organização da promoção e comercialização, rede de vendas e abastecimento, assim
como salários e seguridade social correspondente ao período prévio à produção e de
gestão da execução.
O Capital de giro consiste nos recursos monetários indispensáveis à operação, produção e
comercialização da empresa. Visa o financiamento da produção e das vendas. É a diferença
entre os ativos circulantes (dinheiro disponível em caixa, estoque de produtos, e contas a
receber em um prazo menor que um ano) e os passivos circulantes (salários, contas a pagar
aos fornecedores, impostos, e demais contas a vencer em menos de um ano).
Capital de giro = ativo circulante – passivo circulante
3.2.1.2. Custos Operacionais
Os custos operacionais dividem-se em custos variáveis e custos fixos. Os custos variáveis são
os gastos proporcionais à produção e compreendem os custos de matérias primas, insumos e
utilidades e os custos de manutenção.
Os dados serão adquiridos e calculados a partir dos consumos do processo produtivo em nível
piloto sobre todo para as etapas de cultivo e colheita, com auxílio da literatura e baseado em
dados de unidades industriais típicas de processamento do óleo para a produção de biodiesel.
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Para o cálculo do custo de uma determinada matéria prima ou insumo (mpi) pode ser utilizada
a Equação 3.1.

Cmpi = Dmpi x Pmpi

Equação 3.1

Onde:
 Cmpi: é o custo de uma determinada matéria prima ou insumo (mpi) em R$.ano-1.
 Dmpi é a demanda da matéria prima ou insumo (mpi) em t.ano-1.
 Pmpi é o preço da matéria prima ou insumo (mpi) em R$.t -1.
O custo total com matérias primas pode ser calculado através da Equação 3.2.

CMP = ∑ (Cmpi)

Equação 3.2

Onde:
 CMP é custo total com matérias primas e insumos em MR$.ano-1.
 Cmpi é o custo de uma determinada matéria prima ou insumo (mpi) em MR$.ano-1.
Por enquanto para o cálculo de custos com utilidades pode ser utilizada a Equação 3.3.
Onde:

Equação 3.3:

 Cui é o custo com a utilidade ui em MR$.ano-1.
 Dui é a demanda da utilidade ui conforme unidades na Tabela 3.4.
 Pui é o preço da utilidade ui conforme unidades na Tabela 3.4.
 1000 refere-se à conversão entre mil e milhão.
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Tabela 3.4 Unidades de consumo e preço de utilidades.

Fonte: ENCARNAÇÃO, A. P. 2008

Então, para determinar o custo total com utilidades pode-se usar a Equação 3.4

CU= ∑ (Cui)

Equação 3.4

Onde:
 CU é custo total com utilidades em MR$.ano-1.
 Cui é o custo com a utilidade ui em MR$.ano-1.
Os custos com reparo e manutenção de instalações e equipamentos dependem da idade da
planta e da periodicidade de manutenções preventiva e corretiva. Foi utilizada uma mesma
taxa de R$16,95 por tonelada de biodiesel produzido para as plantas de transesterificação e
hidroesterificação, estimada atualmente por empresas produtoras de biodiesel. Para cálculo
dos custos com reparo e manutenção será utilizada a Equação 3.5.

Equação 3.5

Onde:
 CM é o custo com reparo e manutenção em R$.ano-1.
 B é a produção de biodiesel em t.ano-1.
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 tr é a taxa de reparo e manutenção em R$.t-1 de biodiesel produzido.
Finalmente, o custo variável é a soma dos custos com matéria prima, utilidades e manutenção,
segundo a Equação 3.6
Equação 3.6

Onde:
 CV é o custo variável em MR$.ano-1
 CMP é o custo com matéria prima e insumos em MR$.ano-1
 CU é o custo com utilidades em MR$.ano-1
 CM é o custo com reparo e manutenção em MR$.ano-1
Os custos fixos referem-se aos gastos que não variam com o nível de produção. Engloba os
custos caixa e os custos não caixa, porém apenas os custos caixa são desembolsáveis.
Os custos caixa são as despesas com pessoal. As despesas com pessoal são representadas
pelos salários e encargos da equipe de trabalho. O custo anual considera 13° salário e
encargos adicionais de 106% do salário. Para o cálculo do custo com salários e encargos foi
utilizada a Equação 3.7.

Sci= SBci x 13 x (1+e)

Equação 3.7

Onde:
 Sci é o custo com salários e encargos do cargo ci em R$. ano-1
 SBci é o salário básico mensal do cargo ci em R$. mês-1
 e é o percentual relativo aos encargos trabalhistas
 13 refere-se aos 12 meses do ano mais o 13°salário
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Para o cálculo do custo caixa (despesas com pessoal) pode ser utilizada a Equação 3.8

Equação 3.8

Onde:
 CP é custo com pessoal em R$.ano-1
 Sci é o custo com salários e encargos do cargo ci em R$.ano-1
 Nci é a quantidade de funcionário no cargo ci
Os custos não caixa são decorrentes da depreciação, que é a perda de valor, deterioração ou
obsolência dos ativos imobilizados da empresa tais como máquinas, móveis, imóveis e
instalações. Ao longo do tempo, com o desgaste natural ou por uso na produção, os ativos vão
perdendo seu valor. Essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente até
que esse ativo tenha seu valor reduzido a zero. Embora não seja um custo desembolsado, seu
valor permitiria refazer a indústria após o seu prazo de vida útil.
O cálculo da depreciação obedece a critérios determinados pelo Governo, através da
Secretaria da Receita Federal, artigo 305 do RIR/99 e, seguindo o método linear de
depreciação, a taxa é constante ao longo de todo o tempo de vida útil estimado para o bem
(Tabela 3.5) (Portal Receita Federal, acesso em 2014).
Tabela 3.5 Prazos e taxas de depreciação.

Fonte: Portal Receita Federal, acesso em 2014.

Também é possível e muito praticada no mercado a depreciação de estudos de projetos em
implementação que ainda não estejam gerando ganhos, a uma taxa de 4%. Para o cálculo da
depreciação foi utilizada a Equação 3.9.
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Equação 3.9

Onde:
 Da é a depreciação anual
 I é o valor do investimento
 td é a taxa anual de depreciação
Finalmente, o custo fixo é igual ao custo caixa (despesas com pessoal) mais custo não caixa
(depreciação) (Equação 3.10) e custo operacional é a soma dos custos fixo e variável
(Equação 3.11).

CF = CP + Da

Equação 3.10
Equação 3.11

Onde:
 CF é o custo fixo.
 CP é o custo caixa (despesas com pessoal).
 Da é a depreciação anual
 CO é o custo operacional.
 CV é o custo variável.
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3.2.1.3. Receitas

Para o cálculo da Receita serão utilizadas as formulas seguintes em dependência do cenário
analisado. A Equação 3.12 permitirá o cálculo da Receita no caso do Cenário Base e Cenários
1a e 1b. A Equação 3.13 permitirá o cálculo para os Cenários 2a e 2b e a Equação 3.14
corresponderá ao cálculo da receita dos Cenários 3a e 3b.

R = Rb

Equação 3.12

R2 = Rb+Rc

Equação 3.13

R3 = Rb+Rp+Ro+Rbc

Equação 3.14

Onde:
 R é a receita total em MR.$.ano-1 para o Cenário Base e Canários 1a e 1b
 R2 é a receita total em MR.$.ano-1 para o Cenário 2a e 2b
 R3 é a receita total em MR.$.ano-1 para o Cenário 3a e 3b
 Rb é a receita de Biodiesel em MR.$.ano-1
 Rc é a receita pela venda de créditos de carbono em MR.$.ano-1
 Rp é a receita pela venda de hidrolisados proteicos em MR.$.ano-1
 Ro é a receita pela venda de ácidos graxos poli-insaturados (DHA e EPA) em
MR.$.ano-1
 Rbc é a receita pela venda de carotenoides em MR.$.ano-1

Equação 3.15
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Onde:
 Rb é a receita pela venda de Biodiesel em R$.ano-1
 B é a produção de biodiesel em t.ano-1
 Pb é o preço do produto em R$.L-1


d é a densidade do biodiesel em g.mL-1

 1000 correspondem ao fator de conversão entre mL e L

Rc = C xPc

Equação 3.16

Onde:
 Rc é a receita de créditos de carbono em R$.ano-1
 C é a absorção de CO2 em t.ano-1
 Pc é o preço do crédito de carbono em R$.ton-1

Rp = P xPp

Equação 3.17

Onde:
 Rp é a receita pela venda de hidrolisados proteicos em R$.ano-1
 P é a produção de hidrolisados proteicos em t.ano-1
 Pp é o preço de hidrolisados proteicos em R$.ton-1

Ro = O x Po

Equação 3.18
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Onde:
 Ro é a receita dos ácidos graxos poli-insaturados (DHA e EPA) em R$.ano-1


O é a produção dos ácidos graxos poli-insaturados (DHA e EPA) em t.ano-1



Po é o preço dos ácidos graxos poli-insaturados (DHA e EPA) em R$.ton-1

Rbc = Bcx Pbc

Equação 3.19

Onde:
 Rbc é a receita de antioxidantes (carotenoides) R$.ano-1


Bc é a produção de carotenoides em t.ano-1

 Pbc é o preço dos carotenoides em R$.ton-1

3.2.2. Estrutura de Capital

A estrutura de capital refere-se às fontes de financiamento do projeto, deve se analisar a
combinação específica entre capital de terceiros e capital próprio que a empresa utiliza para
financiar suas operações.
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel conta com apoio do Programa de
Apoio Financeiro a Investimentos do Biodiesel, implantado pelo BNDES, o qual oferta
crédito para custeio, investimento e comercialização. O BNDES financia até 80% do valor do
investimento (Tabela 3.6) a ser pago em até 10 anos, com taxa de TJLP (taxas de juros de
longo prazo) somada a 3% ao ano, para grandes empresas sem selo social. (MONTEIRO, N;
ARANDA, D. 2006)
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Tabela 3.6. Programa de apoio financeiro do BNDES

Fonte: MONTEIRO, N.; ARANDA, D. 2006

A taxa de juros de longo prazo (TJLP) foi instituída pela Medida Provisória nº 684, de
31.10.94, publicada no Diário Oficial da União em 03.11.94, sendo definida como o custo
básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES. A taxa tem período de vigência de um
trimestre-calendário e é calculada a partir da meta de inflação calculada prorata para os doze
meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional; e do prêmio de risco. É fixada pelo Conselho
Monetário Nacional e divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao
de sua vigência, como se mostra na Tabela 3.7. O valor considerado será o valor obtido desde
abril a junho de 2015 (6 %) que somada aos 3% referente ao porte da empresa e ao fato da
mesma não possuir selo combustível social, obtém-se uma taxa de juros de aproximadamente
9% ao ano.
Tabela 3.7 Evolução TJLP (% a.a.)

2015
ABRIL a JUNHO
JANEIRO a MARÇO
2014
OUTUBRO a DEZEMBRO
JULHO a SETEMBRO
ABRIL a JUNHO
JANEIRO a MARÇO
Fonte: Site do BNDES. 2015

6%
5,5%
5%
5%
5%
5%
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O cálculo do pagamento de empréstimo será feito considerando o investimento, a dívida ao
BNDES pela percentagem financiada, amortização (cujo prazo de pagamento será de 9 anos,
começando desde o segundo ano) e a taxa de juros exposta anteriormente.
3.2.3. Analise da Margem de Contribuição
A margem de contribuição permite determinar quanto está contribuindo um determinado
produto à empresa. Permite identificar em que medida é rentável seguir com a produção de
um determinado produto ou projeto.
No processo de produção se incorrem em custos fixos, custos variáveis e adicionalmente se
espera uma margem de lucro. A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda
menos os custos variáveis. É considerado também como o excesso de receitas com respeito
aos custos variáveis, excesso que deve cobrir os custos fixos e o lucro.
Se a margem de contribuição se determina excluindo das vendas os custos variáveis, então a
margem de contribuição é quem deve cobrir os custos fixos e o lucro esperado pelo
investidor.
Para o cálculo da margem de contribuição se utilizará a Equação3.30, a mesma pode ser
calculada de forma unitária, ou seja, por tonelada de biodiesel vendida, ou a nível total.
Equação 3.30

Donde:
•

MC: Margem de Contribuição

•

R: Receitas

•

CV: Custo Variável

A margem de contribuição é uma poderosa alternativa para a tomada de decisões, pois
permite comparar a viabilidade econômica de diferentes alternativas, por isso será de grande
utilidade nesta pesquisa.
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3.2.4. Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade é uma técnica que permite de forma controlada conduzir
experimentos e investigações com o uso de um modelo de simulação. Esta permite avaliar
impactos associados: (a) às alterações dos valores das variáveis de entrada e dos parâmetros
do sistema, e (b) das mudanças estruturais em um modelo. Estes impactos são determinados
por meio de análises das variáveis de saída. Portanto, ela tem por finalidade avaliar o grau de
risco do empreendimento e identificar os componentes mais críticos para o sucesso ou
insucesso do projeto.
A análise é feita manipulando apenas uma variável e fixando as outras de forma a verificar a
sensibilidade da estimativa de uma variável resposta desejada às mudanças.
Os parâmetros críticos são aqueles que, ainda variando pouco, causam grande perturbação nos
resultados da avaliação econômica. No caso da produção de biodiesel, serão considerados,
inicialmente para essa análise os preços de matérias- prima, insumos, utilidades e produtos
que representam maiores desembolsos, investimento fixo e capital de giro. A análise de
sensibilidade irá sinalizar quais são as variáveis críticas para o sucesso dos projetos.
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4. RESULTADOS
4.1. Orçamento Capital
4.1.1. Investimento
O investimento fixo
Na Tabela 4.1 mostra-se o orçamento (R$) necessário para adquirir máquinas, equipamentos e
obras de infraestrutura. Neste estudo não serão considerados como investimento os preços dos
terrenos. As informações foram obtidas a partir da experiência dos pesquisadores do
laboratório Greentec na instalação do sistema de cultivo proposto, formado por: 30 módulos
de fotobiorreatores, sistemas de controle de temperatura, sistemas de controle de pH e sistema
de recirculação. Alguns dos valores dos equipamentos foram estimados a partir das cotações
atualizadas dos fornecedores e outros foram calculados baseados no Estudo de Viabilidade do
Complexo Produtor de Biodiesel BIOBRAX, Município UMA, Salvador de Bahia, realizado
em março 2008 que avaliou uma planta de produção de biodiesel de 60 000 ton.ano-1 sob o
processo de hidroesterificação, fazendo algumas adequações pertinentes. As informações
apresentadas na Tabela correspondem ao Cenário Base. Posteriormente serão realizados os
ajustes necessários para os diferentes cenários propostos.
Foram realizados cálculos para conseguir quantificar os fotobiorreatores necessários para
produzir um volume de biomassa que atenda a capacidade da usina de biodiesel (100 mil
to.ano-1 ou 303,03 ton.dia-1 durante 330 dias lavoráveis). Segundo a experiência do Greentec,
em cada unidade, composta por 10 fotobiorreatores de 110 litros cada um, são produzidos
2g.L-1 de biomassa diariamente. Considerando cultivo em contínuo, coletando diariamente 50
% do volume de cada unidade de fotobiorreatores, é produzido 1,110 kg de biomassa seca
diariamente em cada unidade. Dessa massa, 20 % corresponde à fração lipídica convertível
em biodiesel. Uma unidade de 10 fotobiorreatores teria uma produtividade diária de 222 g de
lipídeos convertíveis em biodiesel. Assumindo que 100 % desse óleo será convertido em
biodiesel seria necessário instalar 1.365.000 unidades de 10 fotobiorreatores cada uma.
A água separada da biomassa na etapa de concentração, usando centrífuga, é tratada
utilizando a tecnologia de microfiltração e é totalmente re-utilizada nos cultivos.
Tabela 4.1 Investimento Fixo
Conceito de investimento

Dados obtidos

Custo Total em Reais (Para
as 1.365.000 unidades de 10
fotobioreatores cada uma)
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Equipamento
Separação

para

Cultivo

e

Fotobioreatores

R$ 11.363,5 (para
fotobioreatores)

Sistemas
de
controle
temperatura ou sistema
refrigeração1

10 15.511.177.500,00

de R$ 5.000,00 (para
de fotobioreatores)

10 6.825.000.000,00

Sistema de Controle de pH - R$ 2.500,00 (para
pontos de injeção de CO2 2
fotobiorreatores)

10 3.412.500.000,00

Ponto de Injeção
comprimido3

Bombas monofuso
inoxidável

de

de

Ar R$ 10.000,00 (para 5 2.730.000.000,00
unidades) = R$ 2.000,00 por
unidade
aço R$ 5.000,00 (para
fotobioreatores)

10 6.825.000.000,00

Sistema de tratamento de água4

R$ 1.000.000,00 (para tratar 1.000.000,00
675.675 ton de água
diariamente)

Centrífuga contínua

R$
90.000,00
(cada 1.919.610.000,00
centrifuga de 4400 L/hora)
OBS: Se requere centrifugar
750.750.000 L de cultivo/dia.
Considerando 8h/dia requerem-se
de 21.329 centrifugas

Produção de biodiesel
Equipamentos principais para a
hidrólise e esterificação

15.000.000,00

Parque Tancagem (tanque de
álcool, tanque de catalisador,
tanque de água desmineralizada,
tanque de biodiesel)5

2.331.000,00

Obras, infraestrutura, manuseio,
veículos
Instalação
elétricas/hidráulicas/ar
comp./vapor 5

3.000.000,00

Equipamento laboratório5

500.000,00

Pavimentações (11 000 m2)5

515.625,00

Instalações administrativas5

112.500,00
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Instalações de incêndios5

285.000,00

Montagem de equipamentos5

1.500.000,00

Pesagem (1 balança de 60 ton) 5

77.727,00

Pick-up cap (2 unidades de 1000
Kg) 5

133.800,00

Ônibus transportação do pessoal
(1 ónibus)5

150.000,00

Outras obras5

565.000,00

Total de Máquinas, Equipamentos,
obras civis e veículos

37.248.458.152,00

Engenharia e gerenciamento de
implementação (2% do valor
total
em
Máquinas
e
Equipamentos, Obras Civis e
Veículos)

744.969.163,04

Contingências (20% do valor
total dos investimentos em
Máquinas e Equipamentos,
Obras Civis e Veículos)

7.449.691.630,4

Total (R$)

45.443.118.945,44

1- Cotação de 1/03/2015 de ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP
2- Cotação do 28/02/2015 de ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP
3- Cotação de 24/04/2015 de SID'S TECHNICAL GAS LTDA – ME
4- Cotação PAM-MEMBRANAS 1/02/2016 (contato por e-mail)
5- Cálculos baseados no Estudo de Viabilidade no Complexo Produtor de Biodiesel BIOBRAX.
Município UMA. Bahia. Março 2008, assim como nas experiências no Laboratório GreenTec.

Fonte: Elaboração Própria

Deve se levar em conta que para a separação do cultivo, também pode ser possível utilizar em
lugar da centrífuga um sistema de microfiltração submersa. Tomando como exemplo o
equipamento de capacidade 90 L/hora, que foi adquirido por R$ 25.645,00, seria preciso um
investimento de R$ 26.740.255.208,33 para atender uma produção como a pretendida, por ser
a variante da centrífuga mais barata, representando uma economia de MR$ 24.820.645,208
com respeito à microfiltração, não foi considerada para o estudo.
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Para o cálculo dos custos com fotobiorreatores, se considera que são construídos de
policarbonato com proteção ultravioleta, material caro. Assume-se que aproximadamente um
fotobiorreator requer de 3m2 de policarbonato. O preço do material é R$ 344,35/m2, ficando
um custo de R$ 1033,05/fotobiorreator. Além de isso assume-se um 10% dos custos em
tubulações (R$ 103,3/fotobiorreator). Sendo assim, o valor de uma unidade de 10
fotobiorreatores fica em R$ 11.363,5.
Custos de partida
Serão considerados, para representar os custos de partida da planta, os salários dos
funcionários (custo fixo) relativos a um mês de trabalho e aquisição de matérias primas,
utilidades e insumos (custos variáveis) relativos a cinco dias de produção. Os custos fixos e
variáveis são custos operacionais que serão detalhados no item 4.1.2. Será usada a Equação
4.1 (ENCARNAÇÂO A P, 2008)

Equação 4.1

Onde:
CP é o custo de partida de planta
CV é o custo variável de produção da planta utilizando 100% de sua capacidade
CF é o custo fixo de produção da planta utilizando 100% de sua capacidade
330 e 5 referem-se aos dias de expediente produtivo em um ano e dias considerados para o
custo de partida da planta, respectivamente 13 e 1+1/12 referem-se ao número de salários
anuais e salários para pagamento do mês de treinamento dos funcionários, respectivamente.
O custo de Partida para o cenário Base calculado foi de MR$ 125.830,04 No item 4.4 se
mostrarão os resultados para os demais cenários estudados.
Capital de Giro
É considerado, de forma conservadora, que todas as aquisições de matérias primas e insumos
são pagas no ato da compra, e as contas a receber têm um prazo de dez dias para serem pagas.
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O tempo médio de estocagem de matérias primas e produtos é de dez dias (ENCARNAÇÂO
A P. 2008).
Conforme a Figura 4.1, no primeiro mês de produção serão realizadas duas compras de
matérias primas e insumos, referentes a vinte dias de produção, antes de haver o recebimento
pelo primeiro lote de produto vendido.

Figura 4.1 Estratégia de compra e venda no primeiro mês de produção
Fonte: ENCARNAÇÂO A P. 2008

Serão utilizadas as Equações 4.2 e 4.3 para determinar os custos operacionais e receitas
respectivamente, relativos a 10 dias de produção, sob as diferentes condições de carga de
produção do primeiro ano.

Equação 4.2

Onde:
Cm é custo operacional de 10 dias de produção no mês m
CV é o custo variável de produção da planta utilizando 100% de sua capacidade
CF é o custo fixo de produção da planta utilizando 100% de sua capacidade
p é a carga percentual de produção no mês m do Ano 01
330 e 10 referem-se aos dias de expediente produtivo em um ano e aos dias de estoque de
matéria prima, respectivamente.
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Equação 4.3
Onde:
Rm é a receita de 10 dias de produção no mês m
R é a receita total de produção da planta utilizando 100% de sua capacidade
p é a carga percentual de produção no mês m do Ano 01
330 e 10 referem-se aos dias de expediente produtivo em um ano e prazo de venda do
produto, respectivamente.
A origem e o detalhamento dos custos operacionais e receitas utilizando 100% da capacidade
da planta serão detalhados nos itens 4.2 e 4.3 respectivamente.
O Capital de Giro então poderá ser calculado como segue na Equação 4.4. O cálculo do
capital de giro pode ser simplificado para a soma dos gastos referentes aos primeiros vinte
dias de produção. A partir do vigésimo dia, o gasto com matéria prima, insumos, utilidades,
salários e manutenção poderão ser cobertos com o capital recebido pelas vendas sempre que
estas sejam maiores que os custos.

Equação 4.4

Onde:
CG é o capital de giro
C1 é o custo de 10 dias de produção no mês 01 (Janeiro)
n é o número de vezes que esse custo C1 ocorre antes que seja recebida a venda do primeiro
lote de produto enquanto a receita seja maior que os custos.
O custo dos dez primeiros dias de produção para o Cenário Base seria de Cm = MR$
125.662,593 enquanto a Receita seria de MR$ 3.738,076. Se pode apreciar que os custos
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superam as receitas tornando-se inviável o cálculo do Capital de Giro, não se considerando
então para o cálculo do Investimento Total.
O investimento Total então seria de MR$ 45.568.948,98 para o Cenário Base segundos os
cálculos.
4.1.2. Custos Operacionais
4.1.2.1. Custo variável
Matérias Primas, insumos e utilidades
Matérias primas e insumos
Em relação às linhagens de microalga, considerando que já existe um banco de linhagens
previamente selecionadas no Greentec, não se assumirá nenhum custo por enquanto.
Os dados de consumo dos insumos da hidroesterificação são baseados em índices de
indústrias que hidrolisam gorduras, óleos e resíduos oleosos (SGS, em Ponta Grossa-PR;
Irgovel – Indústria Rio Grandense de Óleos Vegetais, em Pelotas-RS; e ICSG – Indústria
Campineira de Sabão e Glicerina, em Campinas - SP) e de planta de esterificação de ácidos
graxos residuais (Agropalma, Belém-PA). (ENCARNAÇÃO, A. P. 2008)
Os preços dos insumos utilizados tanto para o meio de cultivo ASM-1 como para o processo
de hidroesterificação foram obtidos pela cotação de um fornecedor: EQUIP-LAB (Produtos e
equipamentos de laboratório LTDA) cotação No. 0307/2012 do mês de junho 2012. A seguir
mostra-se a tabela 4.2 com tal informação.
Tabela 4.2 Preços dos insumos utilizados.

Insumos

UN

Preço (Reais)

n-hexano 95 % PA

Frasco 1L

65,34 $/fr

Álcool metílico PA

Frasco 1000 ml

11,88 $/fr

Álcool

etílico

absoluto Frasco 0,1 L

35,80$/fr

anidro 99,8%
CuCl

cloreto

de

cobre Frasco 250 g

214,50 $/fr

(OSO) Anidro PA
ZnCl2 cloreto de zinco PA

Frasco 500 g

Cloreto de manganês (OSO) Frasco 500 g

54,45 $/fr
194,00 $/fr
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PA (4 H2O)
Ácido Bórico cristalizado Frasco 100 g

19,63 $/fr

PA ACS
Nitrato

de

sódio

cristal Frasco 500 g

19,30 $/fr

Sulfato de magnésio anidro Frasco 01 kg

16,83 $/fr

reagentes ACS

PA ACS (7H2O)
Cloreto de magnésio (6H2O) Frasco 500 g

8,91$/fr

PA
Cloreto de cálcio (2H2O) PA Frasco 500 g

8,08 $/fr

ACS
Fosfato

de

potássio Frasco 1000 g

56,10 $/fr

monobásico anidro PA
(Hidrogênio

fosfato

de

potasio)
Fosfato de sódio bibásico Frasco 500 g

21,94 $/fr

(2H2O) PA
(Hidroegênio

fosfato

disodico)
Cloreto de ferro II (ICO) PA

Frasco 500 g

77,55 $/fr

CoCl2 (6H2O)

Frasco de 100 g

181,50 $/fr

Na2 ETDA. 2H2O

Frasco 500 g

33,00 $/fr

Nióbio fosfatado 1

Ton

30.000,00 $/ton

Ácido Sulfúrico (H2SO4)2

Ton

832 $/ton

(cloreto ferrico FeCl3

ou 2

)

Fonte: Elaboração própria baseada na Cotação No. 0307/2012 e COMPANHIA BRASILEIRA DE
METALURGIA E MINERAÇÃO.
1
Contato telefonico com PROCAT, fevereiro 2016.
2
ENCARNAÇÂO A.P,2008.

Os consumos dos insumos utilizados para o meio de cultivos ASM-1 se apresentam na Tabela
4.3 e foram calculados usando a informação obtida de relatórios do pessoal que trabalha no
laboratório de microalgas baseados no Meio ASM-1 de GORHAM et al., 1964. Na tabela é
calculado o consumo anual e as despesas anuais dos insumos tomando em conta os dados
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oferecidos na Tabela 4.2, e considerando que deve se cultivar 1.515.150.000 litros de
cultivo.ano-1.
Tabela 4.3 Consumo de insumos utilizados no meio de cultivo.
Substância

(Nº 54) NaNO3

Consumo/li Consumo
tro
de Total/anual
cultivo
(Kg.ano-1)

Preço/Kg
(R$.Kg-1)

Despesa
anual
(MR$.ano-1)

0,17 g

257.575,500

38,60

9.942,41

(Nº 63)MgSO4.7H2O

0,049 g

72.242,35

16,83

1.215,83

(Nº 34) MgCl2.6H2O /

0,041 g

62.121,15

17,82

1.106,99

(Nº 30) CaCl2.2H2O

0,029 g

43.939,35

16,16

710,05

(Nº 41) KH2PO4

0,017 g

25.757,55

56,10

1.444,99

0,0356 g

53.939,34

43,88

2.366,85

(Nº 70) FeCl3

0,00065 g

984,84

155,10

152,74

(Nº 26)H3BO3

0,00248 g

3.757,57

196,30

737,61

(Nº 35) MnCl2.4H2O

0,00039 g

590,90

388,00

229,27

(Nº 11) ZnCl2

0,000335 g

507,57

108,00

54,81

(Nº 32) CoCl2.6H2O

0,000019 g

28,78

1.815,00

34,11

0,0000014 g

2,12

858,00

1,82

0,00824 g

12.484,83

66,00

823,99

Total

18.821,47

(Nº
69)Na2HPO4.12H2O

(Nº 31) CuCl
(Nº 39)
Na2EDTA.2H2O

Fonte: Elaboração própria (baseada Meio ASM-1 (GORHAM et al., 1964))

No item 4.6.1 se realiza uma análise de sensibilidade para identificar como influencia a
utilização do outro meio de cultura BG-11 modificado no Custo Total com insumos.
Os índices técnicos utilizados são de tecnologias que utilizam rotas metílicas. Assim, o álcool
utilizado como matéria prima é o metanol. Deve-se levar em consideração que na
hidroesterificação não há qualquer pré-tratamento da matéria prima. Além disso, não existem
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etapas de neutralização do biodiesel uma vez que apenas catalisadores heterogêneos são
utilizados no processo. O preço do Nióbio Fosfatado foi obtido mediante contato telefônico
com especialistas do PROCAT (fevereiro, 2016), ficando em torno a R$ 30.00.kg-1. Os dados
de consumo dos insumos a hidroesterificação referem-se, respectivamente, aos índices
técnicos e aos valores médios de indústrias, já citados. Na tabela 4.4 aparecem os consumos
de metanol e nióbico fosfatado referentes a uma produção anual de 100 000 ton.ano-1, mesmo
como as despesas anuais em Miles de Reais ao ano que foram calculadas segundo os dados
oferecidos na Tabela 4.2 (Preços dos insumos).
Tabela 4.4 Despesa anual com insumos da hidroesterificação

Insumos

Consumo anual

Preço (R)

Despesa anual (MR$)

(Referente à produção anual
de 100 mil toneladas
biodiesel1)

Metanol

35 Kton.ano-1

1,10 $. L-1

38.500,00

20 Kton/ano-1

30.000 $. ton-1

600.000,00

Total

638.500,00

Anidro
Nióbio
Fosfatado

1

Segundo experiências dos especialistas Greentec: considerando que é consumido no processo 20 % de nióbio
fosfatado em relação ao óleo (matéria prima) e 35% de Metanol anidro em relação à massa dos ácidos graxos.
(Consultados em fevereiro 2016)

Fonte: Elaboração própria.

Utilidades
Para o cultivo das microalgas precisa-se das seguintes utilidades: água, CO2, e energia
elétrica. Considerando que o cultivo é de forma contínua onde diariamente se tira 50% do
cultivo dos fotobiorreatores e é reposta a mesma quantidade de água, e que além de mais
existe um sistema de tratamento de água que elimina 99,5% de microrganismos e de sólidos
em suspensão e permite reduzir o consumo de água, considerando-se somente uma perda do
10 % do volume dessa agua recuperada; então pode se calcular que o consumo de água seria
de 75.075.000 L.dia-1, representando um custo de 78.288,21 MR$.ano-1, considerando o preço
da água 3,16 $.ton-1. Os cálculos estimados demonstram que o fato de reutilizar a água saída
após a centrifugação representa uma economia no processo de 704.593,89 MR$.ano-1. Na
tabela 4.5 mostra-se uma estimação dessas utilidades.
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Tabela 4.5 Custo com utilidades do Cultivo das microalgas
Utilidades

Preço

Consumo anual

Despesa anual (MR$.ano-1)

Àgua1

R$ 3,16 / m3

24.774.750 t. ano-1

78.288,21

Energia elétrica2

R$ 0, 25.kWh-1

55.787.179,39 KWh.ano-1

13.946,80

CO2 3 e 4

R$ 8000.tCO2-1

941.780,00 t CO2.ano-1

7.534.240,00

Total

7.626.475,01
1

: www.odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-25
2
: Cálculos estimados baseados em ZARDA I, 2011
3
: Preço baseado nos cilindros de 25 Kg usados no Laboratorio
GreenTec/EQ com custo em R$ 200/cilindro
4:
Consumo baseado em CHISTI,Y. 2007

Fonte: Elaboração Própria

Para a operação das plantas de produção de biodiesel por hidroesterificação, são necessários
água de processo, água de resfriamento, energia elétrica, vapor de 15kgf/cm², ar de
instrumento e nitrogênio líquido (ZHANG, Y et al. 2002). A água utilizada no processo é
desmineralizada. A água utilizada no resfriamento das correntes é clarificada. Ar de
instrumento é utilizado em bombas, válvulas e outros equipamentos. O nitrogênio
proporciona a inertização de vasos, colunas e demais equipamentos, por isso é frequentemente
usado no armazenamento do biodiesel obtido, em depósitos com cobertura de nitrogênio, com
o propósito de evitar sua oxidação, mesmo são utilizadas injeções de nitrogênio para evitar a
degradação durante o transporte (ONGALLO, E et al. 2008). O vapor é produzido em
caldeiras a partir de água desmineralizada e é utilizado para aquecer outras correntes e no
processo. A pesar que a água utilizada para o resfriamento e para as caldeiras não possa ser
proveniente de águas residuais pelas suas características, no caso do sistema de resfriamento,
a água se mantem numa caixa isopor e constantemente passa pelo serpentin de resfriamento e
volta para a mesma caixa, por isso não será considerada como água gastada.
Os custos de utilidades são médias aproximadas, praticadas no Pólo Industrial de Camaçari –
BA. Os dados de consumo seguem médias dos valores praticados nas indústrias SGS, Irgovel,
ICSG e Agropalma, para a hidroesterificação. (ENCARNAÇÂO, A. P. 2008)
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A Tabela 4.6 apresenta os preços das utilidades e os respectivos consumos dos mesmos para o
processo de hidroesterificação.
Tabela 4.6 Utilidades do processo de hidroesterificação.

Utilidades

Consumo
de
utilidades Despesa
(MR$.ano-1)
(processo hidroesterificação).

Preço

anual

(Referente à produção anual de 100 mil
toneladas biodiesel)1
R$ 3,16 .t-1

20.833t.ano-1

65,83

R$ 1,04 .t-1

500 t.ano-1

0,52

R$ 0,25. Wh-1

39.048 kWh.ano-1

9,76

Vapor de 15kgf/cm²

R$ 87,51 . t-1

68.724 t.ano-1

6.014,04

Ar de instrumento

R$

2.000 Nm³h.ano-1

0,218

500.000 m³.ano-1

1.453,50

Total

7.543,86

Total (descontando a água de processo e

7.477,52

Água do processo
(se fosse in-situ não
seria preciso)

Água

de

resfriamento

Energia

elétrica

60Hz

-1

0,109.Nm³h

Nitrogênio

R$ 2,907 / m³

a água de resfriamento)
1

Segundo ENCARNAÇÂO, A. P. 2008

Fonte: Elaboração Própria

Para o Cenário Base, se descontássemos a água do processo de hidroesterificação por ser insitu, além da água de resfriamento, obteríamos um valor total de custos com utilidades de
7.477,52 MR/ano.
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Despesas de manutenção
Como foi explicado no Item 3.2.1.2, foi utilizada uma taxa de R$16,95 por tonelada de
biodiesel produzido. Levando em conta que a planta incrementará sua produção com o passar
dos meses, os custos com manutenção se comportarão como segue na Tabela 4.7, fazendo no
primer ano um total de R$ 1.306.557,698, ascendendo para um valor de R$1.694.993,22 em
anos posteriores quando a planta estiver produzindo sempre a 100 % de sua capacidade.
Tabela 4.7 Estimação dos custos com manutenção no primeiro ano de produção
Mês

1

Carga
Produção

50%

Produção
(ton.)

4166.7

Custos
Manutenção
R$)

2
55%

3
60%

4
65%

4583.3 4999.99 5416.6

5

6

7

8

9

10

11

12

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

5833.3

6249.9

6666.66

7083.3

7500.0

7916.7

8333.3

8333.3

70625.6 77686.9 84749.8 91811.4 98874.4 105935.8 112999.9 120061.9 127125 134188.1 141249.4 141249.4

Fonte: Elaboração Própria
A seguir mostra-se as tabelas resumo para o Cenário Base e para Cenário 1, 2 e 1+2(Tabela 4.8, 4.9,
4.10, 4.11) onde aparecem os valores totais dos insumos e utilidades assim como os de manutenção
conformando-se o valor total dos custos variáveis.
Tabela 4.8. Custos Variáveis Totais do Cenário Base.
Insumos e utilidades
Insumos Cultivo1

Despesas estimadas MR$.ano-1

Insumos Hidroesterificação

18.821,47 (Meio ASM-1)
12.695,63 (Meio BG-11 Mod.)
638.500,00

Utilidades Cultivo

7.626,475,01

Utilidades Hidroesterificação

7.477,52

Custo total com Insumos e Utilidades
Custos com Manutenção
Custo Variável Total
1

8.291.274,00 (considerando Meio ASM-1)
8.285.148,16 (considerando Meio BG-11 Mod.)
1.694,99
8.292.968,99 (considerando Meio ASM-1)
8.286.843,15 (considerando Meio BG-11 Mod.)

: Levando em conta uma das duas alternativas de meios de cultivos.

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 4.9. Custos Variáveis Totais do Cenário 1.
Insumos e utilidades
Insumos Cultivo1

Despesas estimadas MR$.ano-1

Insumos Hidroesterificação

18.821,47 (Meio ASM-1)
12.695,63 (Meio BG-11 Mod.)
638.500,00

Utilidades Cultivo

7.548.186,8

Utilidades Hidroesterificação

7.477,52

Custo total com Insumos e Utilidades
Custos com Manutenção
Custo Variável Total

8.812.985,79 (considerando Meio ASM-1)
8.206.859,95 (considerando Meio BG-11 Mod.)
1.694,99
8.214.680,78(considerando Meio ASM-1)
8.208.554,94(considerando Meio BG-11 Mod.)

1

: Levando em conta uma das duas alternativas de meios de cultivos.

Fonte: Elaboração própria
Tabela 4.10. Custos Variáveis Totais do Cenário 2.
Insumos e utilidades
Insumos Cultivo1

Despesas estimadas MR$.ano-1

Insumos Hidroesterificação

18.821,47 (Meio ASM-1)
12.695,63 (Meio BG-11 Mod.)
638.500,00

Utilidades Cultivo

92.235,01

Utilidades Hidroesterificação

7.477,52

Custos com Manutenção

757.034,00 (considerando Meio ASM-1)
750.908,16 (considerando Meio BG-11 Mod.)
1.694,99

Custo com Recuperação do CO2

1.883,56

Custo Variável Total

760.612,55 (considerando Meio ASM-1)
754.486,71 (considerando Meio BG-11 Mod.)

Custo total com Insumos e Utilidades

1

: Levando em conta uma das duas alternativas de meios de cultivos.

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 4.11. Custos Variáveis Totais do Cenário 1+2.
Insumos e utilidades
Insumos Cultivo1

Despesas estimadas MR$.ano-1

Insumos Hidroesterificação

18.821,47 (Meio ASM-1)
12.695,63 (Meio BG-11 Mod.)
638.500,00

Utilidades Cultivo e Separação

13.946,8

Utilidades Hidroesterificação

7.477,52

Custos com Manutenção

678.745.79 (considerando Meio ASM-1)
672.619.95 (considerando Meio BG-11 Mod.)
1.694,99

Custo com Recuperação do CO2

1.883,56

Custo Variável Total

682.324.34(considerando Meio ASM-1)
676.198.5 (considerando Meio BG-11 Mod.)

Custo total com Insumos e Utilidades

1

: Levando em conta uma das duas alternativas de meios de cultivos.

Fonte: Elaboração própria

4.1.2.2. Custo fixo
Mão-de-Obra
As despesas com pessoal são representadas pelos salários e encargos das equipes de trabalho.
Os cargos requeridos no horário administrativo são 1 diretor, 2 engenheiros e 8 analistas. Para
a operação contínua das plantas são considerados 24 operadores, assumindo 3 turnos ao dia de
8 horas, são precisos 12 operadores por dia, os quais trabalharão dias alternos. Além de mais
se precisam de mais 2 operários que atendam o cultivo das microalgas. O custo anual
considera 13° salário e encargos adicionais de 106% do salário. Os salários dos engenheiros
foram regulados segundo o reajuste do piso salarial dos engenheiros - Lei 4.950-A de
22/04/66, foi considerado o salário mínimo profissional 2013. Em relação aos operadores se
considerou a informação obtida em julho de 2012 no site empregos.com.br, sendo
considerado o máximo salário que pode obter um operador de produção, levando em conta
que terão que trabalhar com uma tecnologia diferente e nova. Foi utilizado o salário médio de
Diretor Administrativo nesse mesmo site. No caso dos analistas, o salário varia conforme os
diferentes tipos de especialistas, foi considerado o valor de 2000 Reais como média.
Utilizaram-se as Equações 3.7 e 3.8 do Item 3.2.1.2, o resultado mostra-se na Tabela 4.12.
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Tabela 4.12 Custo com pessoal.

Funções

Pessoas

Salário

Base Custo com Salário

(R$/mês)

(R$.ano-1)

Diretor

1

16.723,00

447.841,94

Engenheiro

2

6.102,00

326.823,12

Analistas

8

2.000,00

428.480,00

Operadores

26

1.801,00

1.254.000,28

Total

35

26.626,00

2.457.145,34

Fonte: Elaboração própria

Depreciação
Como foi explicado no Item 3.2.1.2 a depreciação obedece a critérios determinados pelo
governo, seguindo o método linear de depreciação, a taxa é constante ao longo de todo o
tempo de vida útil estimado para o bem. Determinou-se como segue na Tabela 4.13:
Tabela 4.13 Custos com Depreciação
Bem

Investimento (R$)

Taxa depreciação
ao ano

Depreciação anual
(R$)

Duração

Imóveis
construções

e 6.555.852,00

4%

262.234,08

25 anos

Móveis
máquinas

e 37.241.618.500,00

10%

3.724.161.850,00

10 anos

20%

56.760,00

5 anos

Total

3.724.480.844,08

Veículos

283.800,00

Fonte: Elaboração própria

Então utilizando a Equação 3.10 do Item 3.2.1.2 pode se concluir que os custos fixos seriam
de 3.726.937,98 MR$.ano-1.
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4.1.3. Receitas

O preço do biodiesel será baseado nos dados oferecidos por ABIOVE2, 2015, onde se mostra
que a média até agosto de 2015 era de 2.089,06 R$/m3, sendo que o preço em agosto de 2015
ficou em 2.171,77 R$/m3.
Supondo anualmente uma produção de 100.000 ton. de biodiesel, o que equivale a
113.600.000 de litros de biodiesel por ano ou 113.600,00 m3, então pode se dizer que a receita
anual referente ao biodiesel será de 246.713,07 MR$.ano-1.
4.2. Estrutura de Capital
Para assumir o empreendimento, será considerado um financiamento do 80% do investimento
fixo com o BNDES e o restante (20% do investimento fixo, custo de partida da planta e
capital de giro) será financiado com capital próprio (o que se definirá posteriormente).
Em relação ao investimento fixo, este começa a ser amortizado no ano 2 e é finalizado no ano
10, conforme Tabela 4.14. Segundo o explicado no Item 3.2.2, a taxa de juros considerada é
de 9%.
Tabela 4.14 Investimento fixo ($MR)
Anos

1

2

3

4

5

3.271.904,56 3.271.904,5
6
Dívida Final 36.354.495,1 32.315.106,
56
80

12.118.16
4,79

9

10

11

3.271,904,56 7.311.292,9 6.947.747,9 6.584.202, 6.220.658, 5.857.113. 5.493.568, 5.130.023, 4.766.478, 4.402.933, 0,00
1
6
98
03
08
13
18
22
27

Juros (9%)

16.157.55
3,14

8

Pagamento

4.039.388,
35

20.196.94
1,49

7

36.354.495,1 36.354.495, 32.315.106, 28.275.71
56
156
80
8,19

Amortização

24.236.32
9,84

6

Dívida

8.078.776, 4.039.388, 0,00
44
35

4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 4.039.388, 0,00
35
35
35
35
35
35
35
35
2.908.359,6
1
28.275.718,
19

2.544.814,
63
24.236.32
9,84

2.181.269,
68
20.196.94
1,49

1.817.724,
73
16.157.55
3,14

1.454.179,
78
12.118.16
4,79

1.090.634,
83
8.078.776,
44

727.089,8 363.544,9 0,00
7
2
4.039.388, 0,00
0,00
35

Fonte: Elaboração própria

4.3. Análise de Cenários
Nesta epígrafe mostram-se os resultados que poderão ser obtidos para os diferentes cenários
estudados fazendo uma comparação respeito ao Cenário Base.
Cenário 1
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Para o caso do Cenário 1 referente ao aproveitamento de água residual, o consumo de água
para o cultivo poderia ser descontado. Os testes realizados pela a Universidade de Málaga,
Espanha apontam resultados positivos em relação ao uso destas águas. Isso traria para este
estudo uma economia nos custos variáveis totais de aproximadamente MR$ 78.288,21 ao ano
o que representa aproximadamente um 0.94%.
Cenário 2
Um dos objetivos desta tese é valorar a conveniência de aproveitar o CO2 emitido por
diferentes indústrias, neste item será feito uma análise das variações nos custos e receitas que
esta nova alternativa proporcionaria, e depois se realizará no item 4.6.2 uma comparação entre
as margens de contribuição de ambos cenários.
O Cenário 2 é baseado na recuperação de CO2 a partir de gases de chaminés para
redirecionamento a tanques de cultivo de microalgas citado por BORGES. F. C. 2010 (Ver
item 2.3.2), foi considerada uma eficiência de recuperação de 99% do CO2 emitido das
chaminés e uma eficiência de absorção de 40 % para o crescimento de microalgas.
Pode ser assumido o custo operacional de US $ 1,00 por tonelada de CO2 recuperado,
incluindo as etapas de coleta e redirecionamento de CO2 para os tanques. Os custos de
implementação desses processos podem variar de acordo com o dimensionamento dos
compressores e tubulações, projetados de acordo com as caraterísticas das emissões de cada
chaminé (BORGES. F. C. 2010). Essa informação se resume na Tabela 4.15, aonde é
determinada também a produção potencial de biomassa algal, levando em conta o planteado
por CHISTI,Y. 2007 que para 100 000 Kg.ano-1 de biomassa se consume para o crescimento
das mesmas 188.356 Kg.ano-1 de CO2, ou seja, 1,88356 Kg de CO2. Kg-1 de biomassa.
Tabela 4.15. Produção potencial de biomassa microalgal a partir da recuperação de CO2 de plantas

típicas
Planta
(potência
MW)

Emissões
em CO2
(ton./dia)

Recuperação

Custo

de Produção

CO2- 99 %) Recuperação -US $ potencial
(ton. /dia)

1/ton. (US $/dia)

biomassa
(ton./dia)

532

5 000

4 950

4 950,00

1 051,20

50

800

792

792,00

168,19

Fonte: Elaboração própria

de
algal
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Então, se for implementado o Cenário 2, se incorreria em custos por recuperação de CO2 de
941.780,00 USD$.ano-1, aproximadamente 1.883.560 $R.ano-1, embora as despesas com
utilidades se reduziriam significativamente em MR$ 7.534.240,00, ou seja, se reduziriam em
aproximadamente 99,43% anualmente.
Considera-se que um crédito equivale a uma tonelada de CO2. De acordo com o relatório
divulgado por duas organizações americanas do setor de mercado ambiental ¨Ecosystem
Marketplace¨ e ¨Bloomberg New Energy Finance (BNEF)¨ em 2011, o preço médio
ponderado dos créditos negociados no mercado OTC foi de US $ 6.tCO2e-1 = R$12.tCO2e-1.
Como para o crescimento das microalgas se precisam 1,88356 Kg de CO2. Kg-1 de biomassa
(CHISTI,Y. 2007), e baseado no nível de produção proposto serão produzidas 631 100
toneladas de biomassa por ano, ou seja, 631.100.000 Kg de biomassa, então se absorverão
118.871.630,57 kg de CO2.ano-1 = 118.871,63 toneladas de CO2.ano-1. Por esse conceito a
receita estimada pela venda dos créditos de carbono poderia ser de R$1.426.459,57.ano-1.
Análise comparativo entre os Cenários 1, 2 e 1+2.
Utilizando a expressão 4.1 se obtiveram os seguintes valores para o Custo de Partida da Planta
nos diferentes cenários estudados (Tabela 4.16). Na Tabela 4.17 se construiu uma matriz que
mostra a economia que representa cada cenário em relação aos demais.
Tabela 4.16. Custos de Partida para os cenários: Base, 1, 2, 1+2.

Cenários

Cenário Base

Custo de Partida 125.830,04

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1+2

124.631,41

11.673,74

10.487,67

(MR $)
Fonte: Elaboração Própria
Tabela 4.17. Matriz: Economia que representam os diferentes cenários estudados em relação aos Custos de
Partida.

Cenário Base

Cenário Base

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1+2
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Cenário 1

1.199,00 MR

Cenário 2

114.156,3 MR

112.957,67 MR

Cenário 1+2

115.342,37 MR

114.143,74 MR

1.186,07 MR

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 4.18 aparecem os resultados dos cálculos dos Custos e as Receitas dos 10 primeiros
dias de produção, podendo-se apreciar que em todos os casos os custos superam as receitas
inviabilizando o cálculo do Capital de Giro. Por esse motivo, e além de mais, por serem
cálculos acadêmicos serão desconsiderados no cálculo do Investimento Total que
normalmente é calculado pela somatória do Investimento Fixo, os Custos de Partida da Planta
e o Capital de Giro.
Tabela 4.18. Cálculo do Capital de Giro

Cenários

Cenário Base

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1+2

Cm ($MR)

125.662,593

12.353,96

11.506,29

10.320,22

3.738,076

3.738,076

3.759,31

3.759,31

Custo dos 10 primeiros dias de
produção

R ($MR)
Receita dos 10 primeiros dias
de produção

CG

Não pode ser calculado porque em todos os casos CR

Fonte: Elaboração Própria

Na tabela 4.19 mostram-se o Investimento Total para cada cenário estudado.
Tabela 4.19. Investimento Total

Cenários

Cenário Base

45.568.948,98
Investimento
Total ($MR)
Diferencia
com respeito
ao
cenário
Base ($MR)
Fonte: Elaboração Própria

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1+2

45.567.750,35

45.454.792,68

45.453.606,61

-1.198,63

-114.156,3

-115.342,370
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Cenário 3
Em relação ao Cenário 3 foram consideradas as vendas dos coprodutos de valor agregado que
podem ser extraídos. Neste item ainda não será considerado a venda de biodiesel que poderia
ocorrer simultaneamente, sendo considerado posteriormente no item 4.6.2. Serão estudadas as
variantes citadas a seguir:
3a) Venda de ácidos graxos poli-insaturados DHA/EPA
3b) Venda de Antioxidante (carotenoides)
3c) Venda de Hidrolisados Proteicos
3a) Segundo BRENNAN e OWENDE (2010), o preço dos ácidos graxos poli-insaturados
DHA é de 43 Euros.grama-1, no entanto CHAUTON, M.S, et al., 2015 considera o preço de
venda do DHA/EPA de 8 USD.Kg-1 como o preço atual do DHA/EPA proveniente de peixe.
Autores como BECKER, 1988; BROWN, 1991; BECKER, 2004 afirmam que os ácidos
graxos correspondem à maior fração dos lipídios e, em algumas espécies, os PUFAs
(“polyunsaturated fatty acids”) representam entre 25 e 60% dos lipídios totais.
Embora, para os cálculos considerou-se o artigo de (Chauton, M.S. et al., 2015) onde a fração
de ácidos graxos poli-insaturados (EPA e DHA) foi fixada como 6% m/m da biomassa seca e
a produção de lipídeos totais como 20 % m/m (Fradique et.al, 2013; Norsker et al., 2011;
Pérez-López et al. 2014; Zhang and Richmond, 2003).
Nesses dados fornecidos por Chauton, M.S. et al., 2015 a partir de estudos realizados na
Espanha, se apresentaram para os painéis planos os menores custos unitários de produção em
comparação com as outras tecnologias já conhecidas, atingindo um valor de 39,1 USD.Kg-1
de base seca de DHA/EPA. Esse estudo foi realizado sobre o caso base de três sistemas de
cultivo de 100 hectares. O custo total de produção da biomassa reportado foi de 2,34 USD.Kg1

de biomassa seca. Com esses valores assumidos, considerando uma taxa de cambio de

1USD=3,22 Reais (Março 2015), pode-se obter uma Receita de R$ 151.360.Kg-1 de DHA e
EPA (Base Seca) e uma Margem de Contribuição de R$ 151.234,10.Kg-1 de DHA e EPA
(Base Seca).
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3b) Em relação aos antioxidantes, geralmente é encontrado numa fração inferior a 2% da
massa seca (ABALDE et al., 1995). Estes compostos vêm sendo aplicados comercialmente
como antioxidantes naturais, podendo atuar como pró-vitamina A, e seu preço varia entre
US$ 300,00 e US$ 3.000,00 por quilograma.
Considerando que por cada litro de cultivo podem-se obter 2 g de biomassa seca (segundo as
experiências do Laboratório de GreenTec), considerando que diariamente seria coleitado 50%
da capacidade dos fotobiorreatores (750.750.000 litros de cultivo.dia-1) poderia se obter
30.303,030 kg.dia-1 de antioxidante, a um preço de 300 USD.Kg-1 (no cenário mais
pessimista), poderia se obter uma Receita de aproximadamente 9.659.999,90 MR$.ano-1 pela
venda de 30.303,030 kg de antioxidante por dia. A Receita unitária seria 966 R$.Kg-1 de
antioxidante vendido.
No item 4.6 se realizará uma análise de sensibilidade, variando as variáveis preço e
produtividade de biomassa seca.
3c) Em relação aos hidrolisados proteicos, existe uma variação na literatura no teor de
proteínas que pode ser obtido da biomassa microalgal. Está muito relacionado com a espécie e
com as condições de cultivo, mas geralmente oscila entre 20-60%. O preço das proteínas
solúveis para alimentação humana é de €5/kg e para alimentação animal é €0,75/kg segundo
WIJFFELS RH, et al. 2010.
Nesta análise se trabalhou com um 20% de teor de proteína e um preço de € 0,75/Kg (R$
3,0375.kg-1) para destinar à alimentação animal, sendo assim a Receita prevista seria de
303.750,00 MR/ano aproximadamente.
A continuação se apresentará na tabela 4.20 uma comparação entre as Receitas prováveis para
os Cenários 3a), 3b), 3c) (ácidos graxos DHA e EPA, antioxidantes (carotenoides) e
hidrolisados proteicos respectivamente) nas variantes mais pessimistas considerando
produtividade de 20% de biomassa seca. Posteriormente será realizada uma análise de
sensibilidade variando alguns fatores.
Tabela 4.20. Receita provável dos cenários 3a), 3b) y 3c)

Produção

Cenário 3a

Cenário 3b

Cenário 3c

60.000.000 kg.ano-1

9.999.999,9 kg.ano-1

100.000.000 kg.ano-1
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Preço

25,76 R$.kg-1

966,00 R$.kg-1

3,0375 R$.kg-1

Receita

1.545.600,00 MR$.ano-1

9.659.999,90 MR$.ano-1

303.750,00 MR$.ano-1

Fonte: Elaboração Própria

Conforme resultados da tabela, o cenário de melhor resultado é o 3b, apesar de ser o de menor
produtividade, devido ao alto preço de venda dos carotenoides. É claro que é necessário
analisar os custos operacionais específicos para cada cenário, porém nesta tese não foi
possível obter todos os dados. Também é importante considerar a viabilidade técnica atual
que apresentam cada uma das alternativas.
4.4. Identificação e discussão dos gargalos na produção de microalgas associado ao
conceito de biorrefinaria
4.4.1. Estudo de sensibilidade
A seguir se apresenta uma avaliação de várias alternativas e seu possível impacto nos
resultados.
Meio de Cultura BG-11 modificado
Para o Meio BG-11 modificado utilizou-se a cotação de EQUIP-LAB Nº0421/2013 e a
Nº0017/2014. Em relação ao Meio BG-11 Modificado, uma vez calculados os consumos
anuais dos insumos requeridos, arrojou-se um custo total com insumos de 12.695,63
MR$.ano-1. Se comparado com o Meio ASM-1, pode se apreciar que o Meio BG-11
Modificado representa uma economia de 6.125,84 MR$.ano-1, reduzindo-se os custos com
insumos em 32,54% ao ser utilizado o Meio BG-11 Modificado (representando o 67,45% dos
custos com insumo do Meio ASM-1). Isso ocorre devido a que esse meio utiliza fontes de
nitrogênio não convencionais como ureia de valor inferior no mercado (7,80 R$.kg-1). Como
se observa na figura 4.2, o preço da ureia vem decaindo em 2016.
Em relação às outras fontes de nitrogênio que podem ser usadas, a uréia apresenta altos níveis
de concentração (44% a 46% N). Tem como vantagem o menor custo por quilograma de N,
mas comumente mostra maior perda de N por volatilização (acima de 30%). Apresenta alta
concentração de N, é de fácil manipulação, o que a torna potencialmente superior a outras
fontes, do ponto de vista econômico (www.scotconsultoria.com.br, 2010).
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Figura 4.2. Preço da Ureia em reais por tonelada nos últimos 10 anos.

Fonte: www.indexmundi.com

Recirculação da água
Considerando que o cultivo é de forma contínua onde diariamente se tira 50% do cultivo dos
fotobiorreatores e é reposta a mesma quantidade de água, e que existe um sistema de
tratamento de água que elimina 99,5% de microrganismos e de sólidos em suspensão que
permite reduzir o consumo de água, considerando-se somente uma perda do 10 % do volume
dessa agua recuperada; então pode se calcular que o consumo de água seria de 75.075.000
L.dia-1, representando um custo de 78.288,21 MR$.ano-1 (considerando o preço da água 3,16
$.ton-1). Os cálculos demonstram que o fato de reutilizar a água saída após a centrifugação
representa uma economia no processo de 704.593,89 MR$.ano-1, ou seja de aproximadamente
90% ao ano.
Aumento da produtividade lipídica
O aumento da porcentagem de produtividade de óleo de 20% a 30% representaria um
incremento da produção em 50 000 ton/ano aproximadamente, com respeito ao Cenário Base,
sendo a produtividade diária de 333 g de lipídeos convertíveis a biodiesel por unidade de 10
fotobiorreatores cada. Isto representaria uma Receita total de 370.069,60 MR/ano, ou seja, um
incremento de MR$ 123.356,536 na Receita pela Venda de Biodiesel (50% do valor da
Receita para o Cenário Base).
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Fazendo outra análise, supondo que a produção de biodiesel anual se mantém igual (100 mil
ton.ano-1), se a produtividade lipídica passa a 30%, então seriam necessárias 910.000 unidades
de 10 fotobiorreatores, ou seja, 66,66% da quantidade que se requereria no cenário base. Essa
redução do número de fotobiorreatores em 455.000.000, reduziria o investimento com
fotobiorreatores em MR$ 5.170.392,5. Supondo que o investimento fixo total se reduziria
também a 66%, então o valor de investimento ficaria em torno aos MR$ 29.992.458,503,
reduzindo-se em 34% do valor total.
Aumento da concentração de biomassa seca
Concentração 3g.L-1
No caso do Cenário Base considerou-se que por cada litro de cultivo de biomassa se podia
obter 2 g de biomassa seca. Se esse valor aumentasse para 3g, então se produziria diariamente
330 g de lipídeos convertíveis a biodiesel por cada unidade de 10 fotobiorreatores. Se fixamos
a quantidade de unidades de fotobiorreatores calculadas para o cenário base então o volume
de produção de biodiesel aumentaria a 148.648,5 ton.ano-1, o que significa um aumento de
48,64 % na produtividade de biodiesel.
Agora, considerando o mesmo volume de biodiesel, se aumentasse a concentração de
biomassa seca a 3g.L-1, se necessitariam 918.273 unidades de 10 fotobiorreatores, caindo essa
quantidade a 67,27% do que preciso no cenário base. Ou seja, se precisariam 446.728
unidades a menos aproximadamente. Isto representaria uma economia de MR$ 5.076.393,62
aproximadamente, reduzindo em 32,72% o valor do investimento por conceito de
fotobiorreatores.
Concentração 5g.L-1
Se a concentração aumentasse a 5g/l, então se produziria diariamente 550g de lipídeos
convertíveis a biodiesel por cada unidade de 10 fotobiorreatores. Considerando a mesma
quantidade de fotobiorreatores calculados para o cenário base, então se poderiam obter
147.747,5 ton a mais de biodiesel por ano.
Se considerarmos o mesmo volume de produção de biodiesel do cenário base (100 000
ton.ano-1) se necessitariam 550.964 unidades de 10 fotobiorreatores aproximadamente, o que
significa uma redução a 40,36% da quantidade originalmente calculada, ou 814.037 unidades

163

a menos. Isto representa uma economia de 9.250.302,29 MR por conceito de fotobiorreatores,
reduzindo-se 59,63% o valor de investimento com fotobiorreatores.
Aproveitamento dos coprodutos de valor agregado (Cenário 3)
Cenário 3a
Realizou-se uma análise de sensibilidade levando em consideração o artigo de (Chauton, M.S.
et al., 2015) onde a fração de ácidos graxos poli-insaturados (EPA e DHA) se duplica de 6% a
12 %. Posteriormente se leva a um valor de 30% como demonstrado por (Meireles et al.,2003)
e como prevê para o futuro o artigo de (Chauton, M.S. et al., 2015).
A continuação se apresenta o estudo da sensibilidade da variável produção de ácido graxo
poli-insaturado (DHA e EPA) em função do incremento do conteúdo de ácido graxo poliinsaturado (DHA e EPA) da biomassa seca, considerando esta de 1.515,15 ton/dia com 20 %
de produtividade de óleo e produção de biodiesel de 100.000 ton/ano (Ver Tabela 4.21).
Tabela 4.21. Sensibilidade da produção de DHA/EPA segundo a produtividade de ácido graxo poliinsaturado (DHA e EPA) na biomassa seca.
Conteúdo de DHA/EPA

Produção DHA/EPA

Variabilidade

Ton/dia

Ton/dia

6%

90,909

--

12%

181,818

+ 90,909

30%

454,545

+363,636

Fonte: Elaboração própria

É importante destacar que como afirmado por Chauton M.S. et al. 2015, os estudos de
sensibilidade mostram que os custos de produção são mais sensíveis ao incremento da
produtividade da biomassa e componentes que às medidas de redução de custos. Por isso, a
redução de custos mais significativa observa-se quando os cenários de redução técnica dos
custos são combinados usando uma cepa com maiores conteúdos de EPA e DHA na biomassa
seca, em quanto a produtividade de biomassa fica constante.
A seguir mostra-se o estudo da sensibilidade da Receita com a venda de ácido graxo poliinsaturados (DHA e EPA) variando a concentração da biomassa seca (2g.l-1, 3g.l-1 e 5g.l-1
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respectivamente), avaliando os diferentes preços achados na literatura: 43 €.grama-1 (valor do
DHA de microalgas), 8 USD/kg e 2400 USD/ton respectivamente (valor atual e futuro de
DHA e EPA proveniente de peixe). Os cálculos baseiam-se na produtividade de 6% de ácido
graxo poli-insaturado (DHA e EPA) (Ver Tabela 4.22).
Tabela 4.22. Sensibilidade da Receita pela venda dos ácidos graxos poli-insaturados (DHA e EPA)
para diferentes concentrações de biomassa seca e preços.
Preço
Concentração

43 €.g-1 ≈151.360 R.kg-1

8 USD/kg≈25,76 R.kg-1

2400 USD.ton-1 ≈7,728 R.kg-1

2g/l

4.499.887.392,00
MR.ano-1

765.837,07 MR.ano-1

229.751,12 MR.ano-1

3g/l

6.749.831.088,00
MR.ano-1

1.148.755,60 MR.ano-1

344.626,68 MR.ano-1

5g/l

11.249.718.480,00
MR.ano-1

1.914.592,68 MR.ano-1

574.377,80 MR.ano-1

Taxa de câmbio: 1USD=3,22 R; 1€=3,52 R

Fonte: Elaboração própria.

Como se pode apreciar no caso do preço em 43 €.grama-1 se obteria a maior receita, embora
essa possibilidade é muito remota e pouco viável porque entra em competição com os ácidos
poli-insaturados obtidos de peixe que possuem um preço inferior no mercado, atualmente em
8 USD/kg. Logicamente, aprecia-se que quanto maior a concentração da biomassa maior é o
volume de DHA e EPA que pode ser obtido. O rendimento de ácidos graxos poli-insaturados
(DHA/EPA) de microalgas depende da densidade de biomassa que pode ser alcançada por
volume ou por área de cultura. Das duas variantes estudadas referidas aos preços de 25,76
R$.Kg-1 e 7,728 $R.kg-1, a melhor variante seria para uma concentração de 5g.l-1 e um preço
de 25,76 R.Kg-1.
Cenário 3b
A seguir se apresentam os resultados da quantidade de antioxidante (Betacaroteno) que seria
possível produzir considerando três concentrações de biomassa seca no cultivo de microalgas:
2g.l-1, 3g.l-1 e 5g.l-1. Os cálculos das possíveis receitas são feitos com dois valores de preços:
o mínimo de 300 USD/kg e o máximo 3000 USD/kg. Ver Tabela 4.23 e 4.24.
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Tabela 4.23. Produção Anual possível de antioxidantes (carotenoides) para diferentes concentrações
de biomassa.
Concentração
biomassa seca

da Produção de antioxidantes
(carotenoides)
(2%
da
biomassa seca)

2g.l-1

9.909.900 kg.ano-1

3g.l-1

14.864.850 kg.ano-1

5g.l-1

24.774.750 kg.ano-1

Fonte: Elaboração própria
Tabela 4.24. Receita Anual com a Venda de Antioxidantes (carotenoides) para diferentes
concentrações de biomassa.

Concentração da Biomassa
seca

Preço
300 USD/Kg=966 R.kg-1

3000 USD/kg=9660 R.kg-1

2g.l-1

9.572.963,40 MR.ano-1

95.729.634,00 MR.ano-1

3g.l-1

14.359.445,10 MR.ano-1

143.594.451,00 MR.ano-1

5g.l-1

23.932.408,50 MR.ano-1

239.324.085,00 MR.ano-1

Fonte: Elaboração própria

Pode se afirmar que a concentração de biomassa influi positivamente na produtividade de
antioxidantes (carotenoides) e que no melhor dos casos, para uma concentração de 5g/l, a
Receita poderia oscilar entre 23.932.408,50 MR.ano-1 e 239.324.085,00 MR.ano-1
considerando a faixa de preços mais provável.
Cenário 3c
No item 4.4 foram realizados os cálculos num cenário mais pessimista. Neste, modifica-se a
variável produtividade de proteínas, resultados mostrados na Tabela 4.25. Note-se que
conforme se comentou no item 4.4, a porcentagem de proteínas oscila entre 20 e 60% em
relação à biomassa seca. No entanto, neste caso os cálculos foram realizados considerando o
aproveitamento da biomassa residual que representa 80% da biomassa seca inicial. Esta
biomassa residual pode ser vendida diretamente como ração para peixes e camarões ou
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utilizada na produção de hidrolisados proteicos.

Para esta avaliação considerou-se uma

concentração de biomassa de 2g.l-1. Na Tabela 4.26 mostram-se também os resultados para
uma concentração de 5g.l-1.
Tabela 4.25. Sensibilidade Receitas com venda de proteína para concentração 2g.l-1.

Porcentagem de proteína Produção
na biomassa residual
Proteína (kg.ano-1)
(80% da biomassa seca
inicial)

Preço para alimentação Preço para alimentação
animal
humana
0,75 €/kg ≈2,64 R/kg

5 €/kg ≈ 17,6 R/kg

20%

79.999.920

211.119,78 MR/ano

1.407.998,59 MR/ano

60%

239.999.760

633.599,36 MR/ano

4.223.995,77 MR/ano

100% (80% da biomassa
seca inicial)

399.999.600

1.055.998,94 MR/ano

(Não procede)

Fonte: Elaboração Própria
Tabela 4.26. Sensibilidade Receitas com venda de proteína para concentração 5g/l.
Porcentagem de proteína Produção
na biomassa seca (80%
Proteína (kg.ano-1)
da biomassa seca inicial)

Preço para alimentação Preço para alimentação
animal
humana
0,75 €/kg ≈2,64 R/kg

5 €/kg ≈ 17,6 R/kg

20%

198.198.000

523.242,72 MR/ano

3.488.284,80 MR/ano

60%

594.594.000

1.569.728,16 MR/ano

10.464.854,40 MR/ano

100% (80% da biomassa
seca inicial)

990.990.000

2.616.213,60 MR/ano

(Não procede)

Fonte: Elaboração Própria

4.4.2. Analise da Margem de Contribuição
A seguir se elabora uma tabela comparativa da análise da margem de contribuição (Tabela
4.27) para os cenários 1 e 2, assim como 1+2. O cenário 3 será analisado posteriormente,
devido a que a fonte de dados recolhidos foi diferente a dos outros cenários.
Tabla 4.27. Margem de Contribuição para os cenários 1, 2, 1+2 (Meio ASM-1)

Receita
-Custo Variável
Margem de

Cenário Base
Cenário 1
Cenário 2
Análise Anual ($MR.ano-1)
246.713,07
246.713,07
248.139,529
8.292.968,99
8.214.680,78
760.612,55
-8.045.985,92
-7.967.967,71
-512.473,021

Cenário 1+2
248.139,529
682.324,34
-434.184,811
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Contribuição (MC)
-Custo Fixo
Resultado

3.726.937,98
(11.772.923,9)

3.726.937,98
(11.694.905,69)

3.726.937,98
(4.239.411,001)

3.726.937,98
(4.161.122,791)

Fonte: Elaboração própria

Como se observa a proposta do Cenário 1+2 resulta a mais econômica embora suponha uma
perda importante de 4.161.122,79 MR.ano-1 No entanto, a perda com respeito ao Cenário
Base é de 7.611.801,109 MR/ano a menos, ou seja, teve um aumento de 94,60%. Se
analisarmos independentemente o Cenário 2, representa uma economia de 7.455.494,68
MR.ano-1 em relação ao Cenário 1 e 7.533.512,89 MR.ano-1 com respeito ao Cenário Base. A
margem de contribuição aumentaria em 66,99% em relação ao Cenário Base. Embora todas
as alternativas apresentam perdas significativas, talvez devido a que os cálculos foram feitos
tomando como base os dados obtidos em escala piloto. Sem dúvidas a situação melhoraria
muito com um aumento de escala.
O cálculo anterior foi feito para o meio de cultivo ASM-1, mais como se comentou
anteriormente o Meio BG-11 modificado resulta mais económico. A seguir na Tabela 4.28 a
Margem de Contribuição para este meio de cultivo.
Tabla 4.28. Margem de Contribuição para os cenários 1,2 e 1+2 (Meio BG-11 modificado)

Receita
-Custo Variável
Margem de
Contribuição (MC)
-Custo Fixo
Resultado

Cenário Base
Cenário 1
Cenário 2
Análise Anual ($MR/ano)
246.713,07
246.713,07
248.139,529
8.286.843,15
8.208.554,94
754.486,71
-8.040.130,08
-7.961.841,87
-506.347,181
3.726.937,98
(11.767.068,06)

3.726.937,98
(11.688.779,85)

3.726.937,98
(4.233.285,161)

Cenário 1+2
248.139,529
676.198,5
-428.058,971
3.726.937,98
(4.154.996,951)

Fonte: Elaboração própria

Observe-se que para este meio de cultura no cenário 1+2 se obtém uma redução de 6.125,84
$MR.ano-1 Neste caso, no cenário 1+2, para que a margem de contribuição seja maior ou
igual que zero e se tornar viável, os custos variáveis ainda deverão se reduzir em 428.058,971
$MR.ano-1.
Tomando como referência o caso hipotético, mostrado na Tabela 4.27, para conseguir MC≥0
no melhor cenário 1+2, a produção de biodiesel deverá ser maior que 273.504,77 toneladas
por ano, ou seja, se precisariam 3.733.343,84 unidades de fotobiorreatores (de 10
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fotobiorreatores de 110 L de capacidade cada um), o que representa um aumento do número
de unidades de fotobiorreatores em 2,735 vezes com respeito ao cenário base.
Embora, fixando o número de unidades de fotobiorreatores em 1.365.000 como considerado
no cenário base, para conseguir uma produção de biodiesel de 828,80 ton.dia-1 (273.504,77
ton.ano-1), então seria preciso que a capacidade dos fotobiorreatores aumentasse a 303 L por
fotobiorreator, ou seja, aproximadamente 3,5 vezes mais do que a capacidade atual de 110 L
cada um. Dessa maneira poderia se conseguir MC≥0.
Como se aprecia na Tabela 4.27 e 4.28 a principal causa do resultado negativo se deve aos
altos custos fixos e também dos custos variáveis. Por isso se faz preciso analisar em detalhe o
que está acontecendo com eles. (Tabela 4.29 e 4.30)
Tabela 4.29. Detalhe dos Custos fixos Cenário Base.
Custos Fixos
Custos com Mão de Obra
Depreciação Total:
Imóveis e construções
Móveis e maquinas
Veículos
Custos Fixos Totais

$MR
2.457,145
3.724.480,84
262,234
3.724.161,85
56,760
3.726.937,989

Fonte: Elaboração Própria
Segundo os dados anteriores, os custos com depreciação representam 99,93% dos custos fixos
totais, sendo estes maioritariamente referentes à depreciação de móveis e máquinas (99,99%).
Este resultado deve-se ao alto custo com investimento em equipamentos que é usado para o
cultivo.
Tabela 4.30 Detalhe dos Custos Variáveis Cenário Base. (Meio ASM-1)

Insumos e utilidades
Custos com manutenção
Custo Varável Total

$ MR
8.291.274,00
1.694,99
8.292.968,99

% do valor total
99,98%
0,02%
-

Fonte: Elaboração própria
Observa-se que os custos com insumos e utilidades representam a maior porcentagem dos
custos variáveis. Os custos com utilidades representam 92,07% do total de insumos e
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utilidades, devendo-se maioritariamente aos altos custos com utilidades de cultivo, que
representam 91,98% do Custo Total com Insumos e Utilidades e 91,96% do Custo Variável
Total.
O ponto crítico dentro do custo com utilidades de cultivo é o CO2 o qual se suprimiria no
Cenário 2 e no Cenário 1+2.
Cenário 3
Baseado nas informações a seguir (Chauton M.S. et al., 2015) conformou-se a Tabela 4.31
onde se faz uma análise de sensibilidade e se determina a margem de contribuição unitária
para cada uma das possibilidades ou variantes do cenário 3a (sem considerar a venda de
biodiesel).
Consideraram-se as informações seguintes:
-Quando o conteúdo de DHA e EPA é duplicado de 6% a 12% o custo de produção cai
para 50% (de 39,1 USD.kg-1 a 19,5 USD.kg-1 de DHA e EPA).
-Quando se reduz o custo operacional e se eliminam os custos de CO2 e outros nutrientes
se apresenta um impacto de redução a 77% dos custos. Nesse caso seria de 30,24 USD
kg de DHA e EPA.
-Mantendo a produtividade de biomassa igual, mas duplicando a produtividade de óleo
DHA e EPA a 12% e diminuindo os custos de operação do cultivo, e otimizando a
eficiência fotossintética, os custos totais poderiam chegar até 30%, sendo de 11,9
USD/kg de DHA e EPA.
Tabela 4.31. Análise de sensibilidade da Margem de Contribuição unitária das diferentes variantes do
Cenário 3a.
Variantes

1

2

3

4

5

6

Preço (R.kg-1)

151.360,00

25,76

151,360,00

25,76

25,76

7,728

Custo
Produção
(R.Kg-1)

125,90

125,90

62,79

62,79

38,31

38,31

(19,5 USD.kg-1)

(19,5 USD.kg-1)

(11,9 USD.kg-1)

(11,9 USD.kg-1)

de

(39,1 USD.kg-1)

(39,1 USD.kg-1)
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Margem
de
Contribuição
(R.kg-1)

151.234,10

(100,10)

151.297,21

(37,03)

(12,78)

(30,582)

Fonte: Elaboração Própria

Legenda das variantes:
Variante
(No.)

Produtividade de óleo
DHA/EPA
6%

1
2
3
4
5
6

12%

↓Custos
operacionais,
↓CO2
e
nutrientes

X
X
X
X
X
X

X
X

Preço óleo
Preço óleo DHA/EPA
DHA/EPA
(Peixe)
(Microalga)
Atual:
Esperado:
43 €.g-1
8 USD.kg-1 2400
USD.ton-1
X
X
X
X
X
X

Observa-se que sem considerar as variantes 1 e 3, onde o preço de venda se considera
absurdo, a alternativa que apresenta melhor resultado (embora negativo) seria a variante 5.
Seria bom se fazer a seguinte pergunta: Resultaria viável levar os ácidos graxos poliinsaturados (DHA e EPA) derivados das microalgas à paridade econômica que os ácidos
graxos poli-insaturados extraídos do óleo de peixe. Poderia ser possível?
Fazendo uma simulação da variante 5 (Tabela 4.31), ou seja, considerando uma produtividade
de DHA/EPA de 12%, preço de venda de 8 USD.kg-1=25,76 $R.kg-1 e custo de produção de
38,31 R.kg-1 para o nível de produção estimado nesta tese e com 20% de produtividade de
lipídeos, sendo possível uma produção de DHA e EPA

de 59.459.400 kg.ano-1

aproximadamente 60 000 ton.ano-1, pode se obter uma Margem de Contribuição negativa de
759.891,13 MR.ano-1 já que a venda seria de 1.531.674,14 MR.ano-1 e o custo produção de
2.277.889,61 MR.ano-1. Então atualmente como estão se comportando os custos do processo
produtivo de microalgas e a obtenção de óleo DHA e EPA não resulta viavelmente econômico
por si só. Para que isto aconteça deveria se vender pelo menos 2.277.889,61 MR.ano-1 de
ácido graxo poli-insaturado DHA e EPA, e ainda não se cobririam os custos fixos. Para
atingir esse nível de venda para uma produção de aproximadamente 60 000 ton.ano-1 de DHA
/EPA existem duas alternativas:
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-Aumentar o preço de venda até 38,31 $MR.ton-1 = 38,31 $R.kg-1, mas essa opção é
pouco competitiva se comparada com a venda de óleo de peixe atual e ainda menos se
comparada com os prognósticos do preço futuro.
-Aumentar a produtividade de óleo DHA e EPA. Sendo preciso atingir uma venda de
2.298.600, 00 MR.ano-1 a um preço competitivo no mercado de 25,76 R.kg-1 (2400
USD.ton-1), então seria necessário produzir 89.231,36 ton.ano-1 ou 270,39 ton.dia-1. Para
isto acontecer, então a produtividade de DHA e EPA deveria ser a partir de 17,84 %. Ou
seja, é possível recuperar os custos de produção com uma produtividade a partir de
aproximadamente 18 %.
Comparação da margem de contribuição dos cenários 3a, 3b e 3c
A seguir se apresenta na Tabela 4.32 uma análise comparativo das variantes do cenário 3.
Considerou-se a receita pela venda de biodiesel e se assumiram os valores dos custos
variáveis e fixos para o Cenário (1+2) por não ter dados mais específicos. Os cálculos foram
feitos para uma concentração de 2g.L-1.
No caso do Cenário 3a, como parte dos lipídeos é destinada para a produção de ácidos graxos
poli-insaturados (DHA/EPA) considerou-se uma produção de biodiesel de aproximadamente
70 000 ton.ano-1 em lugar de 100 000 ton.ano-1. A produtividade considerada dos ácidos
graxos poli-insaturados DHA/EPA foi de 6% da biomassa seca. O preço de venda dos ácidos
graxos poli-insaturados DHA/EPA foi de 25,76 $R.kg-1.
Para o cenário 3b assumiu-se a venda de carotenoide ao menor preço (300 USD.kg-1) que
supõe uma menor qualidade e assim um menor custo de produção.
No cenário 3c considerou-se a venda de proteína para alimentação animal vendida
diretamente como ração de peixe e camarões, utilizando toda a biomassa residual (80% da
biomassa seca inicial)
Tabela 4.32. Comparação da margem de contribuição para as variantes do cenário 3 (MR.ano-1)

Receita
-CV
MC

Cenário 3a

Cenário 3b

Cenário 3c

938.536,22
682.324,34
256.211,88

9.821.102,93
682.324,34
9.138.778,59

1.304.138,469
682.324,34
621.814,129
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-CF
Resultado

3.726.937,98
(3.470.726,09)

3.726.937,98
5.411.840,61

3.726.937,98
(3.105.123,85)

Fonte: Elaboração Própria

Como se observa na tabela os cenários 3a e 3c apresentam um resultado final negativo, mas a
margem de contribuição em todos os casos resultou positiva, o qual é favorável se comparado
com os cenários anteriores e levando em conta o conceito de que quando a MC≥0 a
alternativa em questão pode ser executada. No entanto em ambas as alternativas (3a e 3c)
ainda os custos fixos não poderiam se recuperar. Já no cenário 3b o resultado é positivo, ou
seja, existiria lucro de 5.411.840,61 MR.ano-1.
4.4.3. Identificação e discussão dos gargalos
Apesar que a maioria dos esforços estarem dirigidos a reduzir os custos de produção das
microalgas para a produção de biocombustíveis parece mais perto a viabilidade econômica da
produção de microalgas como alimento já que os custos de processamento são menores e o
nível de preços das algas como ingrediente de alimentos é mais elevado. Por isto seria muito
útil a aplicação do conceito de biorrefinaria onde se aproveitem todas as possibilidades que
oferecem as algas. Embora, existem inúmeros desafios pela frente para conseguir essa
integração. A seguir alguns dos gargalos da produção de microalgas:
-Embora os fotobioreatores fechados produzem biomassa de forma mais densa, o que reduz os
custos de colheita, ainda sua montagem e manutenção é mais cara que o cultivo aberto,
requerendo materiais muito caros, tornando os custos de investimentos muito elevados e
assim os custos com depreciação. Suas principais limitações incluem: sobreaquecimento, bioincrustantes, acúmulo de oxigênio, dificuldade de ampliação, alto custo de construção,
operação do cultivo algal e danos às células pelo estresse de cisalhamento (shear stress) e
deterioração do material utilizado para aproveitar a iluminação natural. Adicionalmente, o
custo da produção de biomassa algal em fotobioreatores geralmente é maior que em tanques.
Isto dependerá do destino que será dado à biomassa microalgal (obtenção de químicos de alto
ou baixo valor no mercado).
-A radiação solar é um recurso natural gratuito, mas varia com o ciclo diário (em média, dez
horas de luz por dia, variando ainda o ângulo de ataque do fluxo luminoso sobre a superfície
terrestre), estação do ano e latitude, fatores esses que limitam a produção de biomassa
microalgal.
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-Limitada produtividade biológica lipídica das microalgas. Em ocasiões não pode ser
explorado o potencial fisiológico das espécies através do controle das condições de cultivo
para dirigir o metabolismo celular para a produção de lipídeos ou dos diferentes compostos de
valor agregado.
-Inadequada seleção e cria das espécies e cepas de microalgas de maneira que seja garantida a
produtividade de biomassa ou maior rendimento de lipídeos.
-Um dos pontos críticos dentre dos custos com utilidades de cultivo é o CO2, situação que
poderia ser revertida se for aplicado o Cenário 2 descrito nesta tese.
-Em relação ao cenário 3:
Ácidos graxos poli-insaturados (DHA/ EPA)
-O conteúdo total de DHA e EPA nas células pode ser mais importante que o incremento
simplesmente da produtividade de biomassa. O conteúdo de DHA e EPA tem um forte
impacto nos custos de produção. Isso se corresponde com o expressado por Davis et al.,
2011 quem fez um estudo técnico-econômico de biocombustíveis de algas onde se
demonstrou que o aumento da fração lipídica tinha um maior impacto na redução dos
custos de produção de biocombustíveis que quando a produtividade de biomassa total tinha
sido incrementada. Portanto o gargalo principal aqui seria a busca por cepas com níveis de
DHA e EPA incrementados além dos altos custos de produção de biomassa, que
logicamente diminuiriam com o aumento da produtividade biológica das microalgas, como
se mostrou na epígrafe 4.6.1.
Antioxidantes (Carotenoides)
Para a produção de carotenoides requer-se em primeiro lugar de cultivos de alta densidade
celular. Geralmente os cultivos a grande escala são realizados em três modalidades: cultivo
extensivo, intensivo, e muito intensivo (BEJERANO C. C. 2010). O requerimento limitante
para a produção extensiva é a superfície de cultivo necessária, enquanto nos sistemas muito
intensivos

onde são

desenvolvidos

fotobiorreatores

fechados

possuem

maiores

rendimentos, mas os custos são muito elevados como já se tem discutido, o que dificulta a
produção em grande escala.
Deve se levar em conta que quanto maior seja a radiação incidente por células será maior
seu conteúdo em carotenoides. Por esse motivo resulta necessário continuar as pesquisas
para lograr que a incidência de luz na célula seja optimizada. Os estudos demonstram que
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as radiações UV-A de baixa intensidade poderiam se utilizar para estimular a produção de
carotenoides (Betacarotenos e luteína).
Proteínas
Embora as microalgas apresentarem alto teor de proteína nutritiva, não ganharam
importância significativa como substituto alimentar. Os principais obstáculos são a
consistência em pó da biomassa seca, a sua cor verde-escura e seu cheiro leve a peixe, o
que limita a incorporação do material de algas em material de alimento convencional. E
por outro lado, os custos de produção de microalgas são ainda demasiado elevados para
competir com fontes de proteína convencionais.
O uso de microalgas na alimentação animal é mais recente. Um grande número de
avaliações nutricionais e toxicológicos demonstraram a aptidão de biomassa de algas como
um suplemento alimentar valioso ou substituto de fontes de proteína convencionais
(farinha de soja, farinha de peixe, farelo de arroz, etc.). Segundo MARTINS O. et al., 2002
as microalgas poderiam se utilizar como substituição a parte dos alimentos que são
fornecidos aos animais de curral.
A variação do médio de cultivo afeta tanto a produção de biomassa como de proteína. A
concentração de nitrogênio deverá ser monitorada, já que estudos têm reportado em
espécies como a Scenedesmus sp. que quanto menor seja a concentração de nitrogênio no
meio de cultivo, maior será a porcentagem de proteínas totais (ABALDE J. et al., 1996).

4.5. Propostas de variantes optimizadas técnico e economicamente. Principais desafios.

Levando em conta o exposto anteriormente, resulta obvio que se faz preciso uma abordagem
interdisciplinar complementando a experiência científica através de toda a cadeia de valor
para que cada gargalo possa ser abordado de maneira coerente.
Duas tendências estão sendo abordadas para melhorar a economia da produção de microalgas:
aumentar a produtividade dos sistemas de cultivo e a redução dos custos de capital e dos
operacionais de produção. Mas o principal foco de pesquisa tem sido aumentar a
produtividade voltada a melhoras técnicas como a melhora das cepas de produção e condições
de cultivo.
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Biorrefinaria
Considerando todos os cenários discutidos nesta tese pode-se ter a certeza que quanto maior
seja o foco em biorrefinaria melhores resultados poderão ser alcançados. A Produção de
biodiesel deverá ser integrada a outras indústrias como a produção suína e a industrias
emissoras de grandes quantidades de CO2, e ainda tentar aproveitar aqueles coprodutos de alto
valor agregado. É a única maneira de lograr tornar viável a produção de biodiesel a partir das
microalgas. Como já se demonstrou a alternativa de melhores resultados foi o Cenário 1+2,
quando sejam aproveitadas simultaneamente alguma das variantes do Cenário 3, como por
exemplo a venda da biomassa residual para ser vendida diretamente como farinha de peixe
sem custos adicionais significativos, onde foi calculado um possível lucro de 5.411.840,609
$MR.ano-1.
Cenário 3
Como o objetivo de identificar as variantes mais otimizadas economicamente, levando
somente a análise das Receitas, a continuação apresenta-se uma comparação dos resultados
dos três cenários: 3a, 3b e 3c na Tabela 4.33 onde se colocam as Receitas estimadas em
aquelas variantes mais otimistas e em aquelas mais prováveis. Se considera o nível de
produção estudado de 100 000 toneladas de biodiesel/ano e de maneira mais otimista uma
concentração da biomassa por litros de cultivo de 5g/l. Não se inclui a receita com biodiesel
já que seria a mesma para cada uma das alternativas.
Tabela 4.33. Comparação das variantes mais econômicas e prováveis do Cenário 3.

Receitas (MR/ano)
Cenários

Variante mais otimista

Variante mais provável

3a

9.572.963,40a

1.914.592,68d

3b

239.324.085,00b

23.932.408,50e

3c

10.464.854,40c

2.616.213,6f

Legenda:
a.
b.
c.
d.

Com 30% de ácido graxo poli-insaturado (DHA/EPA), preço 8USD/Kg=25,76 R/Kg
Com 2% de antioxidante (carotenoide), preço 3000 USD/Kg=9660 R/kg
Com 60 % de proteínas na biomassa residual (80% da biomassa seca inicial), preço 17,6 R/Kg
(alimentação humana)
Com 6% de ácido graxo poli-insaturado (DHA/EPA), preço 8 USD/Kg=25,76 R/Kg
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e.
f.

Com 2% de antioxidante (carotenoide), preço 300 USD/Kg=966 R/Kg
Com 80% de proteína na biomassa residual (80% da biomassa seca inicial) vendida como ração
para peixes e camarões, preço 2,64 R/Kg

Fonte: Elaboração Própria

Note-se que o cenário 3b tanto no mais otimista como no mais provável apresenta os
melhores resultados, claro que o fato de não considerar os custos de cada um dos
procedimentos para a obtenção destes coprodutos faz com que esta análise não seja definitiva.
De qualquer maneira as três variantes resultam prometedoras na busca por tornar viável o
processo de produção de biodiesel já que representariam valiosas fontes de ganhos extra.
Deve se lembrar que na alternativa 3c o custo seria mínimo porque essa biomassa residual
poderia ser vendida diretamente como alimento para peixes sem nenhum procedimento
adicional, o qual resultaria muito beneficioso para a economia do processo.
Em relação à obtenção de ácido graxo poli-insaturado (DHA/EPA) resulta um desafio
melhorar a sua produtividade biológica em microalgas, para isso se deverão considerar três
estratégias principais em correspondência com as propostas por Chauton M.S. et al., 2015:
1. Explorar o potencial fisiológico maximizando a través do controle das condições de
cultivo para dirigir o metabolismo celular à produção de lipídeos e DHA/EPA.
2. Seleção e cria de cepas com produtividade aumentada da biomassa total ou rendimento
alto de lipídeos. Deverá se continuar a busca de biodiversidade com o alvo de
estabelecer linhagens adequadas para a produção industrial.
3. Modificação genética para fortalecer a produção natural de DHA e EPA (Segundo
Muhlroth et al, 2013, a modificação genética tem o potencial de permitir uma
abordagem mais orientada ao melhoramento da cepa através de genes que
incrementam a biossíntese de EPA e DHA). Deverão se desenvolver sistemas de
modelos e ferramentas moleculares para permitir a modificação genética.
Segundo a evolução recente dos preços e projeções futuras do preço de óleo de peixe, os
dados apresentados apontam que as microalgas poderiam se converter em uma fonte viável de
DHA e EPA, podendo atingir a mesma faixa de preços que o óleo de peixe standard.
Mas para isso é preciso enfrentar um importante desafio: a redução dos custos de produção de
biomassa. Embora, um aumento de escala poderia ter um impacto significativo nesse sentido,
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fatores como bens de capital, custos variáveis de operação e taxa de juros do investimento de
capital se veriam beneficiados.
Grande escala
Para provar que o aumento de escala da produção surte efeitos positivos nos custos, se
fizeram alguns cálculos a partir de uma simulação com a utilização de alguns equipamentos
usados no cultivo com maior capacidade. Foram analisados a centrífuga e o sistema de
resfriamento.
 Centrífuga
Foram pegos dados (confidenciais) fornecidos por GEA Westfalia Separator
Brasil/GEA Mechanical Equipment em janeiro de 2014 para uma centrífuga de 150
m3/hora demonstrando uma economia de MR$ 448.510,00 com respeito à centrífuga
utilizada de capacidade 4400 L/hora de $ 90.000,00. O aumento de escala da
centrífuga reduziria o investimento de centrífuga em 23,36%.
 Sistema de resfriamento
Foram pegas cotações enviadas por Alquilabor Comercial onde uma unidade de
refrigeração com controle digital microprocessado com dois serpentins em aço inox,
tem um custo de R$ 6.000,00 e pode atender 2 unidades de 10 fotobiorreatores, isso
representaria uma economia de MR$ 2.730.000,00 com investimento de sistemas de
resfriamento (Reduzindo o investimento com sistema de refrigeração em
aproximadamente 40%).
O mesmo poderia ser feito, em posteriores estudos, para outros equipamentos como as
bombas de recirculação de cultivo, o sistema de tratamento de água dentre outros.
Sistema de cultivo com iluminação de fibras óticas
Considerando as inúmeras vantagens que podem trazer este tipo de sistema de cultivo,
estudado no Capítulo 2, neste item se realizarão alguns cálculos para demonstrar de maneira
estimada quanto poderiam se reduzir os custos em relação ao Cenário Base e os outros
cenários estudados.
Para isto é necessário considerar que um sistema é conformado por (Figura 4.3):
-1tanque de 10 000 Litros
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-Fibras óticas
-Lente

Figura 4.3. Protótipo sistema de cultivo com fibra ótica
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Apesar que temos evidencia em pequena escala, poderíamos assumir, seguindo as
experiências das pesquisas realizadas no Greentec, pela doutoranda Deusa Angelica M.P. da
Ponte, que o custo de um sistema com essa capacidade (10 000 L) seria de R$ 8 000, neste
caso não foi considerado o Rastreador. Enquanto um fotobiorreator de janela de 110 L tem
um custo de R$ 1.136,00 (10,32$/L), o sistema de fibra ótica teria um custo de 0,8 ¢/L, ou
seja, 13 vezes menos do que o fotobiorreator de janela. Tem se estimado que um sistema de
fibra ótica de 10 000 L poderia produzir a mesma quantidade de biomassa seca que uma
unidade de 10 fotobiorreatores de janela de 110 L cada um.
Investimento Total:
-Investimento fixo
A seguir apresenta-se na Tabela 4.34 o investimento estimado para implementar o sistema de
cultivo usando fibra ótica, considerando também a produção de biodiesel, da mesma maneira
que foi considerado para o cenário base no item 4.2.1.
Para isto considerou-se que o novo sistema não precisa de sistema de controle de temperatura
a diferencia do sistema com fotobiorreatores de janela. Embora seja preciso o controle de pH,
na equipe se tem pensado na possibilidade de eliminar esse sistema já que se poderia
administrar 1% de CO2 constantemente junto com o ar comprimido, pudendo prescindir do
custo de um sistema de controle de pH. A bomba necessária seria uma bomba centrífuga para
transferir o cultivo do tanque para a centrífuga. Também seria preciso um sistema de injeção
ár comprimido para a agitação do cultivo para manter o cultivo homogéneo.
Considerando a mesma produção de biodiesel que quer ser atinguida, assim como a
capacidade do sistema de cultivo e a sua produtividade de biomassa seca, seriam precisos
1.365.000 sistemas de fibra ótica de 10 000 L cada um.
Tabela 4.34. Investimento Fixo para a alternativa de sistema de cultivo com fibra ótica.
Conceito de investimento

Equipamento
Separação

para

Cultivo

Sistema de Cultivo fibra ótica

Dados obtidos

Custo Total em Reais (Para
as 1.365.000 sistemas de
fibra ótica de 10 000 L)

e

R$ 8.000,00 (por sistema)

4.591.177.500,00
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Ponto de Injeção
comprimido1

de

Ar R$ 2.000,00
sistemas)

(para

10 273.000.000,00

Bomba centífuga

R$ 5.000,00
sistemas)

(para

10 682.500.000,00

Sistema de tratamento de água2

Para tratar aproximadamente 9.090.000,00
6.141.885,75 L/dia

Centrífuga contínua

R$
90.000,00
(cada 17.448.570.000,00
centrifuga de 4400 L/hora)
OBS: Se requere centrifugar
6.824.317.500,00 L de cultivo/dia.
Considerando 8h/dia requerem-se
de 193.873 centrifugas 3

Produção de biodiesel

17.331.000,00

Obras, infraestrutura, manuseio,
veículos4

6.819.652,00

Total de Máquinas, Equipamentos,
obras civis e veículos

23.028.488.152,00

Engenharia e gerenciamento de
implementação (2% do valor
total
em
Máquinas
e
Equipamentos, Obras Civis e
Veículos)

460.569.763,04

Contingências (20% do valor
total dos investimentos em
Máquinas e Equipamentos,
Obras Civis e Veículos)

4.605.697.630,4

Total (R$)

28.094.755.545,44

1- Cotação de 24/04/2015 de SID'S TECHNICAL GAS LTDA – ME
2- Cotação PAM-MEMBRANAS 1/02/2016 (contato por e-mail). Requer-se 9,09 vezes mais de
água que no sistema de fotobiorreator de janela.
3- Requer-se centrifugar 9,09 vezes mais litros de cultivo que no sistema de fotobiorreator de
janela.
4- Cálculos baseados no Estudo de Viabilidade no Complexo Produtor de Biodiesel BIOBRAX.
Município UMA. Bahia. Março 2008, assim como nas experiências no Laboratório GreenTec.

Fonte: Elaboração Própria

Como se mostra na tabela anterior o valor do investimento fixo reduze-se em R$
17.348.363.400,00 com respeito ao sistema de fotobiorreatores de janela avaliado
anteriormente.
-Custo de Partida:
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Para determinar o custo de partida nesta alternativa de uso de fibra ótica se faz preciso
recalcular os custos fixos e os custos variáveis.
Custos fixos:
Considerando o mesmo custo de mão de obra, só resta recalcular a depreciação. Aclarando
que está sendo considerada também a produção de biodiesel como foi considerada no item
4.2.
Tabela 4.35. Depreciação quando utilizado o sistema de fibra ótica

Bem

Investimento
(R$)

Taxa anual

Depreciasção anual Duração
(R$)

4%

262.234,08

Imóveis
construções

e 6.555.852,00

Móveis
máquinas

e 23.021.668.500,00 10%

Veículos

283.800,00

25 anos

2.302.166.850,00

10 anos

20%

56.760,00

5 anos

Total

2.302.485.844,08

Fonte: Elaboração Própria

Como se observa a depreciação diminuiria significativamente em $R 1.421.995.000,00. O
custo fixo total seria então de R$ 2.304.942.998,42.
Custos Variáveis
Levando em consideração que para o cultivo utilizando fibra ótica senecessitariam 9,09 vezes
mais litros de cultivo que para os sistemas de fotobiorreator de janela, e que igualmente se
perde o 10% da água tratada, o valor do custo com utilidades no cultivo aumentaria em MR$
562.187,63 em quanto o custo com insumos para o cultivo aumentaria aproximadamente em
MR$ 102.707,64. Foi considerado o meio de cultivo BG-11 modificado por ser mais
econômico. Na tabela 4.36 apresenta-se uma comparação dos custos variáveis totais para os
cenários: Cbase, C1, C2, C1+2.
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Tabela 4.36. Custo Variável Total para os diferentes cenários utilizando sistemas de fibra ótica (MR$)

Insumos

e CBase

C1

C2

C1+2

115.403,27

115.403,27

115.403,27

115.403,27

Insumos Hidro

638.500,00

638.500,00

638.500,00

638.500,00

Utilidades

8.188.662,64

7.548.186,8

654.422,64

13.946,8

7.477,52

7.477,52

7.477,52

7.477,52

8.309.567,59

1.408.325,91

775.327,59

1.694,99

1.694,99

1.694,99

1.883,56

1.883,56

1.411.904,46

778.906,14

utilidades
Insumos
Cultivo

Cultivo
Utilidades
Hidro
Custo total com 8.950.043,43
insumos

e

utilidades
Custo

com 1.694,99

manutenção
Custo

com

Recuperação
CO2
Custo Variável 8.951.738,42

8.311.262,58

Total
Fonte: Elaboração Própria

Para determinar o investimento total que requer a aplicação do sistema de cultivo usando fibra
ótica se precisa sumar os Custos de Partida, o investimento fixo e o Capital de Giro. Como se
aprecia os valores dos custos variáveis aumentaram por isso não se determinou o Capital de
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Giro, já que as Receitas continuam sendo menores que os Custos. Na tabela 4.37 mostra-se
os custos de partida e o investimento total para cada cenário.
Tabela 4.37 Investimento Total utilizando sistema de fibra ótica para os diferentes cenários estudados.

Investimento

Fixo Custo

de

Partida Investimento

(MR$)

(MR$)

(MR$)

Cenário Base

28.094.755,54

135.797,83

28.230.553,37

Cenário 1

28.094.755,54

126.094,62

28.220.850,16

Cenário 2

28.094.755,54

21.540,81

28.116.296,35

Cenário 1+2

28.094.755,54

11.950,89

28.106.706,43

Total

Fonte: Elaboração Própria

Reduzeu-se significativamente o investimento total por causa da utilização dos sistemas de
fibra ótica, no entanto os custos variáveis aumentaram por causa do gasto de água que se
requer em maior quantidade que quando utilizado os fotobiorreatores de janela.

Venda de Biomassa Seca
Muitas das grandes empresas que no começo tinham como objetivo principal a produção de
biocombustíveis a partir de microalgas, têm entendido a importância da procura por novas
alternativas e muitas empresas têm começado a vender a biomassa seca diretamente, e
desistido de fazer biodiesel, processo que ainda não resulta viável por si só. A biomassa seca
poderia-se vender de 5-10 USD.kg-1. Estima-se que o processo de secagem da biomassa
úmida com 90% de água custaria R$0,10. Kg.-1.
Essa alternativa reduziria o investimento já que só precisaria da fase de cultivo e secagem.
Considerando o sistema estudado anteriormente utilizando fibra ótica, o investimento fixo
reduziria-se em R$ 17.331.000,00, sendo estimado um investimento fixo de R$
28.073.611.725,44.
O Custo com pessoal também poderia reduzirse, estima-se que o número de analistas e o
número de operadores poderia se reduzir à metade, requerendo um menor valor de Custo com
Pessoal de $ 1.615.905,2 R$.ano-1. A depreciação anual também se reduze a 2.300.752.744,00
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$R.ano-1 obtendo-se um Custo Fixo Total de 2.302.368,64 MR $.ano-1, diminuindo em MR$
2.574,34.
Em relação aos custos variáveis, levando em consideração que o processo de
hidroesterificação não deverá ser feito, se evitariam os custos com insumos e utilidades
relacionadas com essa etapa.
A seguir mostra-se uma tabela (Tabela 4.38) com o cálculo da margem de contribuição em
MR$ para as duas variantes de preço: 5USD (-) e 10 USD (+). Considerou a mesma taxa de
cambio que nos cálculos anteriores 1USD=3,22 R (Março 2015). Considerando que
anualmente poderia produzir-se aproximadamente 500.000.000 Kg.ano-1, a receita anual
poderia oscilar entre MR$ 8.050.000, 00 e MR$ 16.100.000,00.

Tabela 4.38. Margem de contribuição Venda de biomassa seca (sistema de fibra ótica) - MR$
Cenário1
Cenário 2
Preço Cenário Base
Cenário 1+2

Receita

-

8.050.000,00

8.050.000,00

8.051.426,46

8.051.426,46

+

16.100.000,00

16.100.000,00

16.101.426,46

16.101.426,46

8.305.760,9

7.665.285,06

772.704,46

132.228,62

-

-255.760,9

384.714,94

7.278.722,00

7.919.197,84

+

7.794.239,1

8.434.714,94

15.328.722,00 15.969.197,84

2.302.368,64

2.302.368,64

2.302.368,64

2.302.368,64

-

-2.558.129,46

-1.917,653,7

4.976.253,36

5.616.829,2

+

5.491.870,46

6.132.346,3

13.026.353,36 13.666.829,2

CV
MC

CF
Resultado

Fonte: Elaboração própria

Se aprecia que para o cenário base, ou seja, sem aproveitamento de água residual nem de CO2
industrial seria viável vender biomassa seca a partir do preço de 16,61 $R.kg-1 = 5,16
USD.kg-1 já que os custos variáveis seriam recuperados, embora não sejam recuperados os
custos fixos e não se poderia obter ganhos ainda. Para isso acontecer se deveria ter uma
receita maior que 10.608.129,54 MR$.ano-1, o que pode ocorrer se a biomassa seca é vendida
a partir de 21,22 R$.kg-1 = 6,58 USD.kg-1. É claro que se fossem aplicados algum dos
cenários 1 ou 2, ou 1+2 a chance de obter ganhos seria muito maior. Os cenários 2 e 1+2 são
muito competitivos mesmo vendendo no menor preço possível a biomassa seca.
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Cálculo para um volume de produção menor
Como foi demonstrado anteriormente o sistema de fibra ótica apresentou viabilidade
vendendo-se biomassa seca, e como neste caso não está sendo considerada a produção de
biodiesel, não será necessário um volume de produção tão grande. A seguir (Tabela 4.39 y
4.40) se mostram os resultados para dois volumes de produção, para 10 e 100 vezes menor
que o volume considerado nos cenários anteriores, ou seja, para 50.000 ton.ano-1 e para 5.000
ton.ano-1. Nesses casos o investimento reduziria-se consideralvelmente a MR$ 2.807.361,17
e MR $ 280.736, 12 respectivamente.

Tabela 4.39. Margem de contribuição Venda de biomassa seca (sistema de fibra ótica) - MR$.
Volume: 50.000 ton.ano-1 de biomassa seca.
Cenário1
Cenário 2
Preço Cenário Base
Cenário 1+2

Receita

-

805.000,00

805.000,00

805.142,64

805.142,64

+

1.610.000,00

1.610.000,00

1.610.142,64

1.610.142,64

830.576,09

766.528,50

77.270,44

13.222,86

-

-25.576,09

38.471,49

727.872,20

791.919,78

+

779.423,91

843.471,49

1.532.872,20

1.596.919,78

231.498,25

231.498,25

231.498,25

231.498,25

-

-257.074,34

-193.026,76

496.373,95

560.421,53

+

547.925,66

611.973,24

1.301.373,95

1.365.421,53

CV
MC

CF
Resultado

Fonte: Elaboração própria

Se assumiu que por ser um menor volume de produção, o número de operadores diminuiria de
13 a 9, ou seja, o custo com mão de obra diminuiria em R$ 192.923,12 em comparação com a
alternativa estudada anteriormente com a venda de biomassa usando fibra ótica.
Como se pode apreciar todos os cenários resultam viáveis desde que a biomassa seca seja
vendida ao maior preço possível no mercado. Já os cenários 1 e (1+2) podem ser viáveis em
qualquer variante de preço, pudendo-se obter um ganho máximo para o cenário (1+2) de
1.365.421,53 $MR. ano-1.

Tabela 4.39. Margem de contribuição Venda de biomassa seca (sistema de fibra ótica) - MR$.
Volume: 5000 ton.ano-1 de biomassa seca.
Cenário1
Cenário 2
Preço Cenário Base
Cenário 1+2

Receita

-

80.500,00

80.500,00

80.514,26

80.514,26

+

161.000,00

161.000,00

161.014,24

161.014,26

186

83.057,60

76.652,85

7.727,04

1.322,28

-

-2.557,6

3.847,15

72.787,22

79.191,98

+

77.942,4

84.347,15

153.287,2

159.691,98

24.285,81

24.285,81

24.285,81

24.285,81

-

-26.843,41

-20.438,66

48.501,41

54.906,17

+

53.656,59

60.061,34

129.001,39

135.406,17

CV
MC

CF
Resultado

Fonte: Elaboração própria

Se estimou que por ser um menor volume de produção (100 vezes menor), o número de
operadores diminuiria de 13 a 6, ou seja, o custo com mão de obra diminuiria em R$
337.615,46 em comparação com a alternativa estudada anteriormente com a venda de
biomassa usando fibra ótica.
Como se pode apreciar todos os cenários resultam viáveis desde que a biomassa seca seja
vendida ao maior preço possível no mercado. Já os cenários 1 e (1+2) podem ser viáveis em
qualquer variante de preço, podendo-se obter um ganho máximo para o cenário (1+2) de
135.406,17 $MR. ano-1.
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5. CONCLUSÕES
 As microalgas hoje se revelam como uma alternativa atrativa para um futuro mais

sustentável, porém, resulta uma vital necessidade otimizar os benefícios e minimizar
os inconvenientes associados à produção de biocombustíveis usando algas como
matéria-prima.
 Os trabalhos realizados até o momento, visando a produção de biodiesel a partir de

microalgas, destacam como maior dificuldade para uma produção economicamente
viável, o alto custo de produção da biomassa seca e da extração do óleo. Muitos
afirmam que ainda o biodiesel de microalgas é financeiramente inviável. Embora, é
possível ainda, diminuir os custos de produção do biodiesel a partir das microalgas,
utilizando-se processos de biorrefinaria: A recuperação dos custos vai depender dos
objetivos da produção, especialmente considerando que a maioria desses projetos em
escala industrial por fotobioreatores deveria lograr estrategicamente aumentar todos os
coprodutos resultantes do processo, além de garantir o sequestro de carbono gerado
por outras indústrias, e também a partir da utilização da água residual para diminuir os
gastos da água doce potável.
 A partir dos cálculos estimados do orçamento de capital, demonstrou-se a não

viabilidade de uma produção de biodiesel baseada nas microalgas sem implementar as
alternativas propostas nos cenários. Constatou-se que o investimento é muito elevado,
e os custos operacionais superam as receitas. Por isto resulta imprescindível começar a
pensar em novos designs para tornar os fotobiorreatores menos custosos e mais
efetivos para a produção de biomassa e lipídeos, assim como na aplicação de conceito
de biorrefinaria.
 A economia do processo de produção de microalgas pode melhorar significativamente

com o sequestro de carbono como tem sido demonstrado neste trabalho, e ainda mais
com a utilização de água residual e com o aproveitamento dos coprodutos de alto valor
agregado.
 A utilização de água residual suína traria uma economia nos custos variáveis totais de

78.288,21 MR.ano-1, em aproximadamente 0.94% por ano com respeito ao Cenário
Base.
 No Cenário 2, aproveitando as emissões de CO2 industrial, as despesas com utilidades
se reduziriam significativamente em 7.534.240,00 MR.ano-1 (99,43% por ano),
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enquanto a Margem de Contribuição aumentaria em 66,99% com respeito ao Cenário
Base.
 O Cenário 1+2, resulta ser o de melhor resultado, pode trazer uma economia nos
custos de partida de 91,66% com respeito ao Cenário Base, assim mesmo poderia
trazer um aumento da Margem de Contribuição em 94,60 % aproximadamente. O
investimento total se reduziria em 115.342,370 MR (diminuição de 0,25%).
 Para conseguir MC≥0 no cenário 1+2, a produção de biodiesel deverá ser maior que
273.504,77 toneladas por ano, precisando-se de um aumento do número de unidades
de fotobiorreatores em 2,735 vezes com respeito ao cenário base. Fazendo outra
analise, fixando o número de unidades de fotobiorreatores em 1.365.000 como
considerado no cenário base, então seria preciso que a capacidade dos fotobiorreatores
aumentara a 303 L, ou seja, aproximadamente 3,5 vezes mais do que a capacidade
atual de 110 L cada um. Dessa maneira poderia se conseguir MC≥0.
 A principal causa do resultado negativo deve-se aos altos custos fixos e variáveis. Os
custos com depreciação representam 99,93% dos custos fixos totais, sendo estes
maioritariamente referentes à depreciação de móveis e máquinas (99,99%). Este
resultado deve-se ao alto custo com investimento em equipamentos que é usado para o
cultivo. Já os custos com insumos e utilidades representam a maior porcentagem dos
custos variáveis. Os custos com utilidades representam 92,07% do total de insumos e
utilidades, devendo-se maioritariamente aos altos custos com utilidades de cultivo, que
representam 91,98% do Custo Total com Insumos e Utilidades e 91,96% do Custo
Variável Total. O ponto crítico dentro do custo com utilidades de cultivo é o CO2 o
qual se suprimiria no Cenário 2 e no Cenário 1+2.
 Dentre as variantes do Cenário 3, o cenário mais atrativo resulta ser o 3b
(carotenoides) apesar de ser o de menor produtividade, devido ao alto preço de venda
dos antioxidantes (carotenoides) no mercado, o que provavelmente traria um aumento
da Receita de até 40 vezes do valor da Receita para o Cenário Base.
 Apesar que o Cenário 3c seja o de menor receita estimada, considerando a venda de
biomassa residual diretamente como alimento de peixe (farinha de peixe), parece ser
uma alternativa muito viável e que pode garantir a rentabilidade da produção de
microalgas, aumentando o valor da Receita em 1,23 vezes com respeito ao Cenário
Base, e se combinado com o cenário 1+2 aumentaria a Receita em 5,25 vezes e
tornaria a margem de contribuição positiva.
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 Da maneira em que se apresentam os custos do processo produtivo de microalgas, a

obtenção de óleo DHA e EPA não resulta viavelmente econômico por si só. Para que
isto aconteça deveria se vender pelo menos 2.277.889,61 MR.ano-1 de ácido graxo
poli-insaturado (DHA/EPA), e ainda não se cobririam os custos fixos. Para atingir esse
nível de venda para uma produção de aproximadamente 60 000 ton.ano-1 de DHA
/EPA existem duas alternativas: primeiro, aumentar o preço de venda até 38,31
$MR.ton-1 = 38,31 $R.kg-1, ou aumentar a produtividade de óleo DHA e EPA a partir
de 18% para que seja possível recuperar os custos de produção.
 O meio de cultivo BG-11 Modificado, se comparado com o Meio ASM-1, reduziria os
custos com insumos em 32,54% (representando o 67,45% dos custos com insumo do
Meio ASM-1).
 Os cálculos estimados demonstram que o fato de reutilizar a água saída após a
centrifugação representaria uma economia no processo de 90% por ano
aproximadamente.
 O aumento da produtividade de óleo de 20 a 30 % representaria um incremento da
produção de 50 000 ton/ano a mais que no Cenário Base, ou seja, um incremento de
50% do valor da Receita pela Venda de Biodiesel. Por outro lado, mantendo a
produção de 100 000 ton de biodiesel por ano, seria necessária 66,66% da quantidade
de unidades requeridas para o cenário base, reduzindo o investimento com
fotobiorreatores em MR$ 5.170.392,5 (o investimento fixo total diminuiria em 34%).
 Se a concentração da biomassa seca aumentasse a 3g.L-1 de cultivo, provocaria um
aumento de 48,64% na produtividade de biodiesel. Por outro lado, para atingir o
mesmo volume de biodiesel do cenário base, com o aumento da concentração a 3g.L-1,
o número necessário de fotobiorreatores cairia a 67,27%, representando uma economia
de MR$ 5.076.393,62 (o investimento com fotobiorreatores diminui em 32,72%).
 Se a concentração da biomassa seca aumentasse a 5g.L-1 de cultivo, provocaria um
aumento da produtividade de biodiesel em 1,5 vezes que para o cenário base. Por
outro lado, para atingir o mesmo volume de biodiesel do cenário base, com o aumento
da concentração a 5g.L-1, o número necessário de fotobiorreatores cairia a 40,36%, (o
investimento com fotobiorreatores diminui 59,63%).
 O aumento da produtividade de ácidos graxos poli-insaturados (DHA/EPA) na
biomassa seca de 6% a 30% supõe um aumento de 363,636 ton.dia-1 de DHA/EPA,
aumentando 5 vezes o valor da sua produtividade.
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 Dentre as variantes analisadas do cenário 3a), a melhor variante seria para uma
concentração de 5g.L-1 e um preço de 25,76 R.Kg-1, já que se poderia obter uma
receita 7,7 vezes maior que para o cenário base.
 O aumento da concentração da biomassa seca de 2g.L-1 a 5g.L-1 provocaria um
aumento da produção de antioxidantes (carotenoides) em 2,5 vezes. A receita neste
caso poderia oscilar entre 23.932.408,5 MR.ano-1 a 239.324.085,00 MR.ano-1.
 Segundo as estimações feitas, os cenários 3a e 3c apresentam um resultado final
negativo, mas a margem de contribuição em todos os casos resultou positiva, o qual é
favorável se comparado com os cenários anteriores e levando em conta o conceito de
que quando a MC≥0 a alternativa em questão pode ser executada. No entanto em
ambas as alternativas (3a e 3c) ainda os custos fixos não poderiam se recuperar. Já no
cenário 3b (carotenoides) o resultado é positivo, ou seja, existiria lucro de
5.411.840,61 MR/ano.
 Dentro dos principais gargalos encontram-se:


Montagem e manutenção de fotobiorreatores mais cara que o cultivo aberto,

requerendo materiais muito caros, custos de investimentos muito elevados e assim
os custos com depreciação. Suas principais limitações incluem: sobreaquecimento,
bio-incrustantes, acúmulo de oxigênio, dificuldade de ampliação, alto custo de
construção, operação do cultivo algal e danos às células pelo estresse de
cisalhamento (shear stress) e deterioração do material utilizado para aproveitar a
iluminação natural. Além de que o custo da produção de biomassa algal em
fotobioreatores geralmente é maior que em tanques.


Limitada produtividade biológica lipídica das microalgas, inadequada seleção e

cria das espécies e cepas de microalgas.


Dentre os custos com utilidades de cultivo o ponto limitante é o elevado

consumo de CO2.


Em relação à venda de ácidos graxos poli-insaturados (DHA/EPA), o gargalo

principal é a busca por cepas com níveis de DHA e EPA incrementados além dos
altos custos de produção de biomassa, que diminuiriam com o aumento da
produtividade biológica das microalgas.


Na produção de antioxidantes (carotenoides), o requerimento limitante para a

produção extensiva é a superfície de cultivo necessária, enquanto os sistemas muito
intensivos, onde são desenvolvidos fotobiorreatores fechados, possuem maiores
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rendimentos, mas os custos são muito elevados, o que dificulta a produção em
grande escala. A incidência de luz na célula deve ser optimizada. As radiações UVA de baixa intensidade poderiam se utilizar para estimular a produção de
carotenoides.


Em relação às proteínas, uns dos principais obstáculos são a consistência em pó

da biomassa seca, a sua cor verde-escura e seu cheiro leve a peixe, o que limita a
incorporação do material de algas em material de alimento convencional. E por
outro lado, os custos de produção de microalgas são ainda demasiado elevados para
competir com fontes de proteína convencionais. A variação do médio de cultivo
afeta tanto a produção de biomassa como de proteína. A concentração de nitrogênio
deverá ser monitorada, já que quanto menor seja a concentração de nitrogênio no
meio de cultivo maior porcentagem de proteínas totais. Já a venda da biomassa
residual como farinha de peixe parece ser uma alternativa mais possível que
reportaria fonte extra de receitas de forma descomplicada.
 O uso de um sistema de cultivo utilizando fibra ótica apresenta-se como uma
alternativa promissora já que o Investimento Fixo e a Depreciação diminuem em
38,17% com respeito ao cultivo com fotobiorreator de janela. Avaliando todos os
cenários se conclui que o Investimento Total requerido é muito menor nesta nova
alternativa devido a que o custo do sistema usando fibra ótica fica em torno a 0,80
centavos por litro de cultivo, ou seja, 13 vezes mais barato que com o fotobiorreator
de janela. No entanto, os custos variáveis aumentam já que se precisa no cultivo uma
maior quantidade de água. Novos estudos deverão ser feitos para aprimorar a
eficiência do sistema.
 Outra alternativa que parece dar melhores resultados é a venda da biomassa seca
diretamente, já que, por enquanto, a produção de biodiesel não se mostra viável. Essa
alternativa reduziria o investimento já que só precisaria da fase de cultivo e secagem.
O Custo com pessoal também poderia reduzir-se em aproximadamente 65,76 %. O
Custo Fixo Total diminui em MR$ 2.574,34 em comparação à alternativa estudada
utilizando Fibra Ótica. Levando em consideração que o processo de hidroesterificação
não deverá ser feito, se evitariam os custos com insumos e utilidades relacionadas com
essa etapa diminuindo os custos variáveis significativamente. Os cálculos da margem
de contribuição dentro do rango de preços do mercado possível mostram que:
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Para o cenário base, ou seja, sem aproveitamento de água residual nem de CO2

industrial seria viável vender biomassa seca a partir do preço de 16,61 $R.kg-1 =
5,16 USD.kg-1 já que os custos variáveis seriam recuperados, embora não sejam
recuperados os custos fixos e não se poderia obter ganhos ainda. Para isso
acontecer a biomassa seca deve ser vendida a partir de 21,22 R$.kg-1 = 6,58
USD.kg-1, o que poderia ser perfeitamente possível.


Se fossem aplicados algum dos cenários 1, 2, ou 1+2 a chance de obter ganhos

seria muito maior. Os cenários 2 e 1+2 são muito competitivos mesmo vendendo a
biomassa seca no menor preço possível.
 Calculando a alternativa de venda direta de biomassa seca para um volume de
produção 10 e 100 vezes menor que quando considerada produção de biodiesel, se
pode apreciar que todos os cenários resultam viáveis desde que a biomassa seca seja
vendida ao maior preço possível no mercado. Já os cenários 1 e (1+2) podem ser
viáveis em qualquer variante de preço, pudendo-se obter um ganho máximo para o
cenário (1+2) de 1.365.421,53 $MR. ano-1 e 135.406,17 $MR. ano-1 para o volume
de 50.000 ton. ano-1 e 5.000 ton.ano-1 respectivamente. Nesses casos o investimento
reduziria-se consideravelmente a MR$ 2.807.361,17 e MR $ 280.736, 12
respectivamente.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
 Continuar os estudos baseados no conceito de biorrefinaria a partir de uma abordagem
de pesquisa multidisciplinar, com o objetivo de tornar o processo de produção de
microalgas mais viável.
 Elaborar um plano de negócio baseado na informação, cálculos e estimativas obtidas
nesta pesquisa.
 Realizar cálculos de outros indicadores financeiros com TIR, VAN, PR, assim como
estudar o ponto de equilibro para os cenários mais promissores, com o objetivo de
justificar esse tipo de projetos baseados no conceito de biorrefinaria.
 Resulta imprescindível continuar pensando em novos designs para tornar os
fotobiorreatores fechados menos custosos e mais efetivos para a produção de biomassa
e lipídeos.
 Estudar estratégias mais concretas para aumentar a produtividade lipídica assim como
a concentração da biomassa seca.
 Estudar as estratégias para melhorar a produtividade biológica de EPA/DHA, assim
como a busca de cepas e linhagens mais adequadas para produção comercial.
 Prosseguir com as pesquisas relacionas com o sistema de fibra ótica já que parece ser
muito promissor.
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