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RESUMO 
 

Atualmente, o Brasil e o mundo enfrentam grandes crises econômicas, sociais e 

ambientais. A educação e a busca de soluções para os sérios problemas de 

poluição e degradação da camada atmosférica são o foco de protocolos e 

discussões em todo o mundo. A solução para todos os problemas pode ser dada de 

maneira mútua e que ao mesmo tempo seja capaz de atender aos problemas da 

falta de formação criando um grande pulmão de desenvolvimento mundial. As algas 

são uma possível solução para os problemas relacionados ao meio ambiente. 

Propõe-se a produção de etanol e biodiesel a partir de Algas Verdes, que são de 

fácil reprodução. A proposta deste cultivo das algas é capaz de reduzir da atmosfera 

cerca de 450 toneladas de dióxido de carbono a cada 0,4 hectare de algas. O estudo 

é feito com base em uma metodologia de educação e ação ambiental sem resíduos. 

Após o processo químico, os resíduos são utilizados para a fabricação de um adubo 

orgânico.  Com o processo, se viabiliza a produção de um álcool (ou biodiesel) 91% 

menos poluente e mais rentável, gerando empregos e renda. A pesquisa é 

sustentada em três aspectos: o social, o ambiental e o econômico. 
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ABSTRACT
 
Currently, Brazil and the world face major economic crises, social and environmental. 

Education and the search for solutions to serious problems of pollution and 

degradation of the atmospheric layer is the focus of protocols and discussions 

around the world. The solution to all problems can be given in a mutual and at the 

same time be able to deal with the problems of lack of training by creating a large 

lung development assistance. The algae are a possible solution to the problems 

related to the environment. It is proposed to produce ethanol and biodiesel from 

green algae, which are easily reproduced. The purpose of the cultivation of algae is 

able to reduce the atmosphere about 450 tons of carbon dioxide each 0.4 hectare of 

algae. The study is based on a methodology of environmental education and action 
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without waste. After the chemical process, waste is used for the manufacture of an 

organic fertilizer. In the process, it enables the production of an alcohol (or biodiesel) 

91% less polluting and more profitable, generating jobs and income. The research is 

supported in three aspects: social, environmental and economic. 

 
KEYWORDS: ethanol, algae, education  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Um dos principais GEE (gás do efeito estufa) é o gás carbônico (CO2), cujas 

emissões no Brasil, provenientes da utilização de diversos tipos de combustíveis, 

cresceram vertiginosamente nos últimos 40 anos, como pode ser visto na Figura 1. 

Porém, é preciso salientar que os países desenvolvidos são os que mais contribuem 

para o aumento da concentração dos GEE, como pode ser visto, o Brasil encontra-se 

na 21° posição dos maiores responsáveis pelas emissões de CO2. 

 

 
 

FIGURA 1 - Emissões Globais de Gases de Efeito Estufa Pelos Diferentes 
Tipos de Serviço e por Tipo de Combustíveis 

     Fonte: Adaptado de Relatório de Análise de Desenvolvimento limpo 
(ARAUJO, 2000) 

 
 A promoção e utilização de fontes renováveis para a produção de energia 

surgem cada vez mais como uma necessidade de garantir um desenvolvimento 

sustentável para a sociedade atual e futura.  
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 A Figura 2 apresenta progressões comparativas sobre o aumento da 

temperatura global, utilizando-se vários modelos climáticos, até o ano de 2100. As 

informações remetem a conseqüências catastróficas para o planeta e toda a sua 

biodiversidade. 

 A Figura 3 apresenta um gráfico comparativo da produção mundial de bioetanol 

entre os anos de 2000 e 2005. 

 

 
FIGURA 2 - Previsão do Aumento da Temperatura Global Segundo Vários 

Modelos Climáticos 
     Fonte: adaptado  de ARAUJO (2000) 

 

 
                                                                                          

FIGURA 3 – Representação gráfica da produção mundial 
de bioetanol entre 2000 e 2005 

                      Fonte: Revista Biocombustíveis (2007) 
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2. MATERIAS E METÓDOS 
 
2.1. Coleta 
 
 As algas verdes (clorophytas multicelulares - gênero ulva), foram coletadas na 

praia do Náutico, em Fortaleza-CE, durante maré baixa no período dos meses de abril 

a junho, foram coletadas, dois kg que foram divididos em dois grupos: um cultivo e o 

outro experimental. A Figura 4 apresenta imagem do tipo de algas que foram coletadas.   

 

 
FIGURA 4 - Algas Verdes 

                                   Fonte: GRAÇA FRANÇA, 2008 - pesquisadora 
 

2.2. Cultivo 
 As algas verdes, por serem fotossintetizantes (pigmentos clorofilas A e B) e 

estarem neste processo expostas a radiação solar se multiplicam duplicando a sua 

massa a cada 24h aproximadamente, melhorando as condições ambientais da 

atmosfera e gerando um ciclo fechado de carbono e de reprodução, já que as algas 

não se desgastam nem diminuem seu rendimento neste processo de duplicação da 

massa. 

 O grupo cultivo foi elaborado com o ensacamento de 1000 gramas das algas em 

sacos com forma de meia lua e um litro de água do mar, reproduzindo as condições 

específicas de seu habitat natural. Foram suspensas em um cavalete de madeira 

(Fig.1) onde permaneceram por 42 horas para absorver CO2 com o objetivo de 

observar o processo fotossintético e duplicação de massa (reprodução por divisão 

celular). As algas podem se multiplicar por divisão binária, onde se observa a formação 

de gotas de um óleo, que refinado, pode ser transformado em biodiesel. 
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    FIGURA 5 - Processo de Ensacamento das 

Algas Verdes.  
                               Fonte: GRAÇA FRANÇA, 2008- Pesquisadora 
 
2.3. Preparação do Pó de Algas 
 
 As algas foram primeiramente lavadas com água limpa para remover o sal e 

outras impurezas e depois secas a 60°C, em uma estufa de secagem e esterilização 

(modelo TC – 393/1 marca Tecnal), estando as folhas secas, estas foram processadas 

no micro moinho (modelo TC – 648 marca Tecnal) obtendo-se um pó das algas. 

 
2.4. Hidrólise da Parede Celular das Algas e Fermentação 
 
 Com a adição da papaína (enzima de estilo protéica) ocorre a quebra da parede 

lipoprotéica das algas verdes, liberando à celulose presente nas algas. 

 Para a preparação da solução de papaína foram realizados cálculos 

determinantes onde em cada 30mg de papaína adicionou-se um mL de água. Em cada 

duas gramas de algas secas e moídas adicionaram-se 17 mL de solução de papaína. 

Posteriormente foi realizada a homogeneização do pó das algas com a solução de 

papaína, permanecendo em repouso por 24 horas a uma temperatura de 60°C em 

banho Maria. Após este período, o substrato foi filtrado em papel de filtro comum. O 

resultado obtido a partir da hidrólise da parede celular foi a celulose. 

 O processo de hidrólise da celulose ocorre com a adição da enzima celulase, 

quebrando a celulose em glicose e frutose, com teores de açúcar mediante (10 a 12° 

Brix). Para a etapa de fermentação da glicose, foram adicionados 10 gramas de 

fermento orgânico (gênero Saccharomyces) ao líquido recém preparado. A 

fermentação do mosto ocorreu em processo que durou aproximadamente 24 horas. 

Este fato é comprovado por LEITE & De FRANÇA (1990), que afirmam que este 

processo possui a duração variável entre de 24 a 50 horas. 
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2.5. Destilação e Determinação do Etanol 
 A separação do álcool etílico do mosto de fermentação foi realizada utilizando 

um sistema de destilação simples; Tal processo é baseado nas diferenças entre os 

pontos de ebulição das substâncias. 

 O etanol assim obtido contém cerca de 4% de água, conhecido como álcool 

96oGL (96 graus Gay-Lussac). A destilação apenas concentra o álcool etílico, pois 

ocorre a formação de um azeótropo (mistura de ponto de ebulição constante) a 96%v/v 

de etanol em água. Assim, o etanol puro não pode ser obtido por destilação. A indústria 

utiliza agentes desidratantes sintéticos, como o Cal Viva (CaO) para obter álcool anidro 

(100% do composto de álcool). 

 O álcool etílico obtido após a destilação foi identificado pelo teste de ponto de 

ebulição. Nesta parte o líquido foi aquecido em frasco apropriado e observado, com o 

auxilio de um termômetro, por seu ponto de ebulição de 78o C, e os resíduos do 

processo foram transformados em adubo orgânico. 

 Ao término do processo pode-se obter o fluxograma simplificado para a 

fermentação do etanol de algas. 

  As algas serão submetidas a uma reação de hidrólise, onde ocorrerá a quebra 

da parede celulósica. O procedimento dar-se-á através da solubilização em uma solução 

aquosa com a enzima papaína nas algas. Este processo se torna mais eficaz graças ao 

uso de enzima e catalisadores, que aceleram o processo e melhoram o rendimento para 

até 95% fazendo com que o rendimento de 100 gramas de algas passe para 350 mL de 

álcool. A Figura 6 apresenta o fluxograma deste processo. 
 

 
FIGURA 6 - Fluxograma Simplificado do 

Processo de Obtenção de 
Etanol 

                              Fonte: O Autor, 2009 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 O processo de produção do álcool, por ser muito mais eficiente, já que usa 

catalisadores e enzimas que aceleram o processo natural de conversão do açúcar em 

álcool, pode trazer dois benefícios: a viabilidade da criação de centros produtores de 

biocombustíveis e a diminuição da ameaça de desabastecimento da indústria 

alimentícia, visto que é possível obter a lignocelulose com a utilização de matérias-

primas diversas, desde partes das plantas (bagaços, folhas e caules), até restos 

orgânicos diversos (palha, capins, restos de madeiras e resíduos agrícolas) como 

matéria-prima. 

 A grande diferença em comparação com os métodos tradicionais usados nas 

usinas de milho e cana-de-açúcar consiste basicamente de dois fatores: o uso de 

vários elementos da biomassa; e, no uso de leveduras que aproveitam os dois tipos de 

açúcares obtidos na quebra da celulose, os de cinco moléculas de carbono, e os de 

seis moléculas de carbono, representando um aumento da ordem de 40 a 100% na 

produtividade, sem requerer um aumento de área de cultivo. Os processos atualmente 

utilizados, só conseguem aproveitar os açúcares de cinco moléculas. Portanto o grande 

avanço está na produção de enzimas apropriadas para esse processo. O tipo de 

biomassa a ser usada irá depender do custo da matéria-prima e da logística para 

aquisição das mesmas, pois o processo em si não faz distinção da biomassa utilizada. 

 Dentre as espécies vegetais mais utilizadas, a Figura 7 apresenta gráfico 

comparativo da produção de etanol para cada tipo vegetal. Para o desenvolvimento 

deste gráfico, foram realizados todos os processos de obtenção de etanol para as 

espécies presentes no gráfico. Para o processo de obtenção de etanol a partir da cana-

de-açúcar, do bagaço do milho, da grama e da soja, as substâncias foram hidrolisadas 

em recipientes a 60° C, aos quais foram adicionados dois mL de ácido sulfúrico H2SO4 

com pH monitorado e também enzimas celulósicas ácidas, nos quais permaneceram 

em agitação constante por um período de uma hora, resultando a partir do processo de 

destilação simples o álcool etílico. 

 
   FIGURA 7 – Capacidade de Produção de 

Etanol em Hectares por 

Matéria Orgânica 
                                        Fonte: O Autor, 2009 
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 No processo de obtenção de etanol a partir das algas, foram efetuados testes 

com algas do grupo Rhodophyta, coletadas na praia do Icaraí - Ceará, que foram 

efetuados pela trituração das algas vermelhas, para 400 g o composto líquido de 1.600 

l/mL de água (processo feito com o equivalente a 100 g por vez por um período de 

quatro minutos, este processo tinha como função extrair a celulose das algas por meio 

da hidrólise, no qual houve uma incorporação de ar que gerou espumas durante o 

processo). Foram adicionadas 0,51% ou 10 g de enzima celulósica neutra (Celulase), a 

substância foi misturada durante uma hora em agitador mecânico onde foi observado a 

partir do Refractometor o resultado inviável graças ao seu baixo nível de sólidos 

solúveis, ou seja, o resultado das primeiras experiências foi o mosto não fermentado. 

 Os processos laboratoriais foram testados para garantir a autenticidade dos 

resultados, de queima, obtenção e rendimento deste etanol. 

 O processo de produção de etanol a partir de algas gera maiores taxas de 

absorção de carbono e valor comercial. Os resultados demonstram potencial para 

aplicação como um mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). 

 Os resultados com as pesquisas de campo foram divulgados em palestras e 

oficinas permitindo aprimorar e buscar novos resultados, com o propósito de superar a 

taxa de aprovação e conhecimento ambiental. 

 
4. CONCLUSÃO  

 
 O desenvolvimento do etanol celulósico a partir das algas como uma fonte 

alternativa de combustível é capaz de alterar parte dos cenários vistos ao longo dos 

anos. A sua produção é sustentada por três principais aspectos, o ambiental, o 

econômico e o social. 

 No aspecto ambiental esse etanol surge como uma nova fórmula capaz de 

diminuir as emissões de CO2 para a atmosfera e de provocar o seu consumo por partes 

das oleaginosas, que são as plantas utilizadas para a sua produção. Esse processo é 

chamado de ciclo fechado do carbono. 

 No âmbito econômico ressalta-se a produção do etanol celulósico como uma 

forma de diminuição da importação do diesel mineral ocasionando, assim, uma redução 

da dependência externa e uma economia de divisas. 

 Durante um período especifico do ano, os pescadores são proibidos de 

exercerem a demanda de pescado, é nessa época que o cultivo de algas se torna 

viável para sua sustentação, pois sendo ele de fácil cultivo e de nenhum gasto poderia 

se tornar uma maneira de empreendedorismo social. 

 A utilização desse combustível se faz necessária devido aos sérios problemas 

que o meio ambiente tem enfrentado, além disso, o projeto atingirá o setor social, pois 

sendo colocado em prática viabilizará empregos e renda. 

 As algas surgem como melhor fonte de produção devido ao fato de não 

causarem efeitos colaterais no aspecto ambiental, além de todos seus resíduos 

poderem ser reaproveitados ao término dos processos, observa-se também a 

diminuição do custo de abastecimento de matéria prima, pois esta produção mostra-se 

bem mais rentável e menos poluente.   
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 A metodologia empregada para a educação ambiental é completamente viável 

devido ao fator de reutilizar os resíduos do processo e devido aos resultados obtidos 

com a pesquisa de campo. 
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