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Microalgae and Biofuels: Integration of Productive Chains
Abstract: The microalgae biofuels are considered a technically feasible alternative to supply the demands
of the automotive, aviation and energy sectors. However, the costs associated with cultivation and
processing still limit the scale-up of biomass production and its conversion into biofuels. One of the
barriers associated with microalgae cultivation is the cost of nutrients used in heterotrophic and
mixotrophic cultures. In this review were described and analyzed initiatives to explore effluents or coproducts from production chains of bioethanol and biodiesel for use as sources of nutrients for the
cultivation of microalgae. With the purpose of reducing costs and integrating convergent agroindustrial
chains, were evaluate the use of vinasse from the first generation of bioethanol plants, hemicellulosic
hydrolyzate from the acid pretreatment of sugarcane bagasse, crude glycerol produced by the
transesterification of oils and fats and washing water of biodiesel for the production of algal biomass.
Keywords: Biorefinery; crude glycerine; vinasse; hemicellulose hydrolysate; biodiesel wash water.

Resumo
Os biocombustíveis de microalgas são considerados uma alternativa tecnicamente possível para atender
às demandas do setor automotivo, de aviação e energético. Entretanto, os custos associados aos
processos de cultivo e transformação ainda restringem o ganho de escala da produção da biomassa e sua
conversão em biocombustíveis. Um dos gargalos associado ao cultivo de microalgas é o custo dos
nutrientes usados nos processos heterotróficos e mixotróficos. Nesta revisão foram descritas e analisadas
iniciativas de aproveitamento de efluentes ou coprodutos provenientes das cadeias de produção de
biocombustíveis convencionais, biodiesel e bioetanol, para uso como fontes de nutrientes para o cultivo
de microalgas. Com a perspectiva de reduzir custos e integrar cadeias agroindustriais convergentes, foi
aqui abordado o uso da vinhaça das usinas de bioetanol de primeira geração, do hidrolisado
hemicelulósico proveniente do pré-tratamento ácido do bagaço de cana-de-açúcar, da glicerina bruta
derivada do processo de transesterificação de óleos e gorduras e, também, o uso da água de lavagem do
biodiesel para a produção de biomassa algal.
Palavras-chave: Biorrefinaria; glicerina bruta; vinhaça; hidrolisado hemicelulósico; água de lavagem do
biodiesel.
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1. Introdução
A terceira geração de biocombustíveis
inclui combustíveis obtidos a partir de algas e
micro-organismos capazes de acumular
gorduras e carboidratos. Microalgas são
especialmente eficientes na síntese destes
componentes de reserva energética.1-4 O
1000

cultivo de microalgas é considerado uma das
alternativas promissoras para o atendimento
das demandas por combustíveis líquidos.5
Diferentemente do cultivo de vegetais, as
microalgas geram baixo impacto quanto ao
uso da água e ocupação do solo, por isso são
consideradas matérias-primas avançadas e
com potencial para substituir combustíveis de
origem fóssil e, eventualmente, atender às
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demandas futuras por energia.1,6,7
O cultivo microalgal apresenta a
capacidade de fixar de 10 a 50 vezes mais CO2
do que o cultivo de vegetais.3,8,9 Apesar da alta
eficiência fotossintética das microalgas, os
custos das etapas de cultivo, recuperação da
biomassa
e
sua
conversão
em
biocombustíveis não competem com os
custos de produção do bioetanol e biodiesel
obtidos a partir de matérias–primas
convencionais.5,7,10 Os meios sintéticos
empregados para o cultivo de biomassa
microalgal elevam os custos da produção dos
biocombustíveis.5 Para a redução do custo de
produção, o CO2, macro e micronutrientes e a
água necessária para o crescimento das
microalgas devem ser obtidos a baixo custo.11
Uma alternativa para minimizar os custos com
insumos é o aproveitamento dos efluentes
urbanos, industriais ou agrícolas, que são
abundantes e ricos em nutrientes como
nitrogênio, fósforo e carbono.3,12 Segundo
essa lógica, os efluentes e coprodutos da
cadeia produtiva do bioetanol e biodiesel
podem tornar-se fontes alternativas de
nutrientes,
juntamente
com
o
desenvolvimento de loops de sequestro de
carbono, para o cultivo microalgal.3,10,13
Neste contexto, esta revisão buscou
destacar pontos de interseção e convergência
entre a cadeia de produção de bioetanol e
biodiesel, oriundos da transformação de
biomassas convencionais, com a produção de
biocombustíveis de terceira geração,
provenientes do uso de microalgas.

2. Microalgas autotróficas,
heterotróficas e mixotróficas
Em termos quantitativos, o carbono é o
elemento químico mais importante para o
metabolismo dos organismos vivos. Este
elemento pode ser assimilado na forma
inorgânica ou orgânica, por meio de
mecanismos
fotossintéticos
ou
heterotróficos,
respectivamente.
O
mecanismo de assimilação do carbono em
microalgas varia em função da espécie e ou do

ambiente onde crescem. Em algumas
espécies, tanto o carbono inorgânico quanto o
orgânico podem ser assimilados, separados ou
conjuntamente, por rotas metabólicas
chamadas mixotróficas.14,15A compreensão
destes mecanismos de assimilação é
fundamental na definição das estratégias dos
cultivos de microalgas destinadas à produção
de biocombustíveis.3,16-18
O cultivo de microalgas que utilizam
predominantemente
a
fotossíntese
(fotoautotróficos) como mecanismo de
assimilação do carbono pode mitigar as
emissões de CO2 derivadas das atividades
humanas, utilizando radiação solar como
fonte de energia e convertendo o CO2 a
biomoléculas, como carboidratos e ácidos
graxos.17 Na verdade, os micro-organismos
autotróficos são responsáveis hoje por quase
50% da fixação global de CO2.3 Por outro lado,
o cultivo heterotrófico apresenta elevado
potencial para mitigação dos impactos
ambientais gerados pela emissão de efluentes
oriundos de processos industriais e
possuidores de alto conteúdo orgânico e
mineral, responsáveis pela eutrofização de
corpos d’água.3,8,19,20 Embora os cultivos
autotróficos utilizem uma fonte energética
abundante e de baixo custo, normalmente
apresentam produtividade de biomassa
inferior ao dos cultivos heterotróficos.9,17
Na ausência de luz, algumas espécies
microalgais são capazes de metabolizar
carbono orgânico presente no meio de cultivo
utilizando uma estratégia de assimilação
heterotrófica.21 Entretanto, nem todas as
espécies conseguem se beneficiar dessa rota
de assimilação. Algumas espécies de
microalgas não possuem transportadores
específicos para a absorção de açúcares ou
outras fontes de carbono orgânico, ou então
possuem o ciclo do ácido tricarboxílico (TCA)
incompleto, com a ausência da enzima αcetoglutarato desidrogenase, essencial para a
produção de ATP.9 Como o cultivo
heterotrófico não depende da luz para a
assimilação de carbono, essa estratégia
permite a obtenção de culturas com alta
densidade celular. Geralmente esse tipo de
mecanismo atenua as limitações do cultivo de
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microalgas em larga escala e possibilita a
utilização de fontes alternativas de carbono,
incluindo o carbono presente em efluentes
domésticos ou industriais.17,21
Uma das maiores dificuldades em utilizar o
cultivo heterotrófico para a produção de
biomassa microalgal é a manutenção de uma
cultura axênica, livre de contaminação por
outros micro-organismos que poderiam afetar
a produção de biomassa algal.9 Entretanto,
alguns trabalhos têm demonstrado que nem
sempre a presença de outros microorganismos em cocultura com as microalgas é
indesejável. Em alguns casos, o convívio com
micro-organismos contribui positivamente
para a produtividade da biomassa
microalgal.22-24
No cultivo mixotrófico, os mecanismos de
assimilação autotróficos e heterotróficos,
ocorrem simultaneamente, resultando na
utilização de ambas as fontes de carbono,
inorgânico e orgânico.25 O carbono inorgânico
é fixado pelo mecanismo fotossintético em
uma rota essencialmente redutora. Por outro
lado, o carbono orgânico é assimilado do meio
de cultivo e, em seguida, metabolizado em
rotas oxidativas para gerar energia e produzir
outros metabólitos por meio da respiração.26
A mixotrofia pode suportar uma maior
produtividade de biomassa e lipídios em
função da ampla disponibilidade de fontes de
carbono, orgânico e inorgânico, e da
possibilidade de utilizar efluentes ricos em
nutrientes essenciais para o crescimento
microalgal.16,18 Além disso, o cultivo
mixotrófico e heterotrófico diminuem o teor
de clorofila presente nas algas. A redução do
teor de clorofila melhora o rendimento na
produção do biodiesel, uma vez que a
presença dessa substância nos substratos
lipídicos obtidos de microalgas, afeta
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negativamente
transesterificação
biodiesel.9

o
processo
para
produção

de
do

3. Fontes de nutrientes
provenientes da reciclagem de
efluentes
A redução de custos com matéria-prima
para produção de biocombustíveis derivados
de microalgas é fundamental para
sustentabilidade econômica do negócio. A
utilização de nutrientes provenientes de
resíduos agroindustriais e de águas residuárias
configura-se como uma das alternativas
encontradas para diminuir os custos do cultivo
microalgal.27
Diversos efluentes orgânicos podem ser
utilizados como fontes de nutrientes para a
produção de microalgas, incluindo resíduos
urbanos, resíduos derivados da produção de
suínos, processamento industrial de leite, da
indústria da cana-de-açúcar, da fabricação de
papel e celulose, fabricação de cerveja e
produção do óleo de palma.27-29 Dentre os
efluentes citados, será dado ênfase aqui
àqueles provenientes das cadeias de
produção do bioetanol de cana-de-açúcar e do
biodiesel. Os efluentes avaliados foram a
vinhaça, o hidrolisado hemicelulósico do
bagaço de cana-de-açúcar, a glicerina bruta e
a água de lavagem do biodiesel. A Tabela 1
apresenta valores de produtividade obtidos
em trabalhos que utilizaram um ou mais dos
efluentes apontados para o cultivo de
microalgas com o propósito de recuperação
de óleos destinados a produção de biodiesel.
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Tabela 1. Cultivo de microalgas com uso de coprodutos da indústria do biodiesel e bioetanol
como fontes de nutrientes e respectivas produtividades de biomassa e lipídeos

Heterotrófico

Modo de
crescimento

Substrato
Hidrolisado
do bagaço
de cana-deaçúcar
Glicerol
bruto
Glicerol
bruto
Glicerol
bruto
Glicerol
bruto
Hidrolisado
do bagaço
de cana-deaçúcar

Mixotrófico

Vinhaça
clarificada
Água de
lavagem do
biodiesel
Glicerol
diluído
Glicerol
diluído
Vinhaça
diluída
Extrato
aquoso do
efluente da
cana-deaçúcar
Glicerol prétratado
Glicerol
bruto

Microalgas

Produtividade
de biomassa
(gL-1d-1)

Produtividad
e de Lipídios
(gL-1d-1)

Referências

Chlorella
protothecoides

1,45

0,68

Mu et al.,
201530

Chlorella sp.

0,447

0,165

3,9

2,4

3,1

1,18

3,2

1,6

Scenedesmus
acutus

0,160

0,052

Micractinium sp. /
Chlamydomonas
bioconvexa

0,164 / 0,222

0,004/ 0,003

Santana et al.,
201711

Monoraphidium
contortum

-

0,013

Sassi et al.,
201735

Botryococcus
braunii

0,271

0,044

Scenedesmus sp.

0,229

0,031

Scenedesmus sp.

0,064

-

Scenedesmus sp.

0,213

0,112

Arora et al.,
201639

0,198

0,046

Abomohra et
al., 201840

0,222 / 0,255

0,041 / 0,014

Paranjape
et al., 201641

Chlorella
protothecoides
Chlorella
protothecoides
Chlorella
protothecoides

Scenedesmus
obliquus
Chlorella
sorokiniana /
Chlorella vulgaris

3.1. Vinhaça

Os efluentes do processamento da canade-açúcar para a produção de etanol de
primeira geração são ricos em macros e

Katiyar
et al., 201731
Chen et al.,
201133
Cerón-García et
al., 201332
Chen et al.,
201133
Rattanapoltee
e
Kaewkannetra
201434

Choi et al.,
201536
Andruleviciute
et al., 201437
Ramirez
et al., 201438

micronutrientes que podem ser utilizados
para o cultivo de microalgas. A vinhaça, ou
vinhoto, é o efluente gerado após a destilação
do caldo da cana-de-açúcar fermentado, e
caracteriza-se pela acidez, coloração marrom,
odor desagradável e elevada carga orgânica.
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As características e composição da vinhaça
dependem em grande parte da matéria-prima
e das condições de fermentação e destilação
que foram aplicadas (Tabela 2).42 De acordo
com Klein et al. (2018),10 as usinas de álcool de
cana-de-açúcar geram cerca de 8,6 m3 de

vinhaça por m3 de etanol recuperado. Na
composição deste efluente podem ser
encontrados o glicerol, ácido lático, açúcares,
nitrogênio, fósforo e íons como K+, Ca2+ e
Mg2+.43,44

Tabela 2. Composição química da vinhaça de cana-de-açúcar

(mg L-1)

Christofoletti
et al., 201345

EspanaGamboa et
al., 201146

Naspolini et al.,
201744

Dos Santos et al.
201347

DBO

5046

16700

36666

-

DQO

13380

30400

117000

-

Potássio

2056

1733–1952

-

1620

Sulfato

710

1356

820

1680

Cálcio

719

-

1734

3160

Magnésio

237

-

-

162,4

Cobre

0,35

4

86

-

Ferro

-

16

17

44,9

Nitrogênio

-

102–628

-

-

Cloreto

-

-

-

59,4

Fósforo

190

71-130

25

182,7

Parâmetros

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; DQO: Demanda Química de Oxigênio

A vinhaça é frequentemente utilizada para
a fertirrigação nos cultivos de cana-de-açúcar,
como meio para aproveitamento dos
nutrientes nas plantações. A irrigação deve ser
realizada de acordo com a quantidade de
potássio presente no efluente. Apesar de ser a
opção mais simples para o uso deste efluente,
o uso excessivo da vinhaça pode aumentar os
riscos de contaminação das águas
subterrâneas e acumulação de sais no solo,
com risco de salinização e perda de
fertilidade.48
A utilização de vinhaça como meio para os
cultivos microalgais é uma alternativa que
apresenta elevado potencial para redução dos
riscos ambientais decorrentes da disposição
desse efluente diretamente no solo.49,50 As
microalgas podem crescer com o uso direto da
1004

vinhaça como o único componente do meio
de cultura ou até mesmo como uma parte do
meio. A presença de minerais e carbono
orgânico neste efluente pode aumentar as
taxas de crescimento microalgal.51,52
A coloração marrom-escura da vinhaça de
cana-de-açúcar tem se mostrado um possível
impedimento para seu uso no crescimento
fotoautotrófico de microalgas. Dessa forma, a
purificação e tratamento da vinhaça antes de
ser utilizada como meio de cultura microalgal
se torna imprescindível nos processos
autotróficos ou mixotróficos. Os tratamentos
mais utilizados para clarificação, incluem o
uso de polímeros,53 tratamentos com
macrófitas,54 com micro-organismos55 e
óxidos.56 Esta etapa adicional de clarificação
para o aproveitamento deste efluente pode
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gerar incertezas na eficiência de seu uso, além
de custos adicionais que ainda necessitam de
mais estudos para garantir a competitividade
do uso da vinhaça na produção de microalgas.
Em alguns estudos recentes foi observado
que o uso de vinhaça, mesmo em baixas
concentrações, para a produção de biomassa
de microalgas pode inibir o crescimento de
algumas espécies.38,47 uma vez que nem todas
as espécies são capazes de crescer em meios
ou substratos adversos.57 Sendo assim, a
busca por microalgas mais resistentes e que
tolerem as características físico-químicas e
nutricionais
da
vinhaça
sem
o
comprometimento da produtividade torna-se
necessária para o sucesso do cultivo
microalgal.

3.2. Hidrolisado do bagaço de cana-deaçúcar

A produção de etanol no Brasil utiliza
apenas 38% da energia proveniente da canade-açúcar, onde 12% é descartada como

vinhaça e 50% permanecem no bagaço.58 Do
ponto de vista nutricional, a alta relação C/N e
o baixo teor de cinzas tornam o bagaço da
cana-de-açúcar um substrato potencial para o
crescimento microbiano.59 O bagaço de canade-açúcar in natura possui entre 45,4 – 54,3%
de celulose, 28,7 – 14,3% de hemicelulose e
29,7 – 15,72% de lignina.60-65 A fração
hemicelulósica do bagaço da cana-de-açúcar
faz parte de um efluente derivado da indústria
emergente do etanol de segunda geração. O
pré-tratamento do bagaço da cana-de-açúcar
com ácidos diluídos como parte do processo
para a produção do etanol de segunda
geração libera xilose, glicose, arabinose e
outros componentes constituintes da
hemicelulose.66,34 O aproveitamento da fração
hemicelulósica para o cultivo de microalgas já
foi alvo de vários estudos. 39,34,67,68 A
composição desse tipo de hidrolisado pode
ser vista na Tabela 3. Na perspectiva de uma
biorrefinaria baseada na cadeia produtiva da
cana-de-açúcar, o uso do hidrolisado ácido do
bagaço pode se tornar uma prática justificável
tanto do ponto de vista econômico, quanto
ambiental.

Tabela 3. Composição do hidrolisado do bagaço de cana-de-açúcar

(g L-1)

Soares et al.,
201669*

Paidimuddala
e Gummadi,
201470

Rattanapoltee e
Kaewkannetra,
201434

Xilose

14,19

9,0

10,29

Glicose

1,52

1,5

16,32

Arabinose

1,43

0,53

1,22

Ácido acético

0,85

1,45

5,40

Furfural

0,28

0,04

0,12

5-hidroximetilfurfural

0,01

0,42

-

Parâmetros

*Hidrólise com H2SO4 (98 %).

Estudos recentes relatam a utilização da
glicose como fonte de carbono para
microalgas,71-73 mas o uso da xilose presente
nos hidrolisados hemicelulósicos ainda é
pouco explorado. A xilose é um
monossacarídeo do tipo aldopentose
contendo cinco átomos de carbono incluindo

um grupo funcional formila, e é uma fonte
abundante de carbono orgânico que está
presente em grandes quantidades na fração
hemicelulósica. O primeiro relato de cultivo de
algas na presença de xilose mostrou que
algumas
cepas
eram
tolerantes
e
presumivelmente apresentavam mecanismo
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mixotrófico. Por outro lado, algumas cepas de
microalgas são negativamente afetadas pela
presença da xilose no meio de cultivo.74 Um
dos gêneros de microalgas muito estudado
em cultivos com xilose é a Chlorella.74,75
No trabalho de Leite et al. (2015)75, a fonte
de carbono orgânica foi responsável por um
aumento da taxa de crescimento de 2,8 vezes
em comparação ao cultivo autotrófico, com
aumento de 180% na produtividade lipídica e
39% na produção de biomassa.
Leite et al. (2016)74 reportou um aumento
no conteúdo lipídico de até 4,1 vezes no
intervalo de tempo de 6 a 12 horas. Diante
disso, o estudo da capacidade de utilização da
xilose como fonte de carbono por mais

espécies de microalgas é fundamental para o
aproveitamento adequado desse efluente ou
coproduto.

3.3. Glicerol bruto

O glicerol é um coproduto da produção do
biodiesel e está disponível em grandes
quantidades devido à escala de produção
deste biocombustível.4 A principal rota para a
produção do biodiesel é a transesterificação
de triglicerídeos, oriundos de óleos e
gorduras, com álcoois de cadeia curta na
presença de um catalisador básico (Esquema
1), produzindo ésteres de alquilas e glicerol.1

Esquema 1. Reação de transesterificação de triglicerídeos para produção de biodiesel

Para cada dez litros de biodiesel produzido,
é gerado aproximadamente um litro de
glicerol bruto.76 Segundo Abomohra et al.
(2018),40 o glicerol bruto se não for refinado
para uso nas indústrias, pode vir a se tornar
um passivo ambiental. 77,78 O volume de
glicerol bruto produzido pela indústria de
biodiesel cresce anualmente e os custos de
purificação são elevados 79,80, tornando-se
pouco atrativo. 17 A glicerina bruta contém
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basicamente o glicerol (20-96%), ácidos
graxos livres, sabões, sais e álcool (metanol ou
etanol)81-83, em porcentagens que variam de
acordo com o processo adotado pela unidade
de produção de biodiesel.17 Devido à
composição do glicerol bruto (Tabela 4), este
exige tratamentos de purificação para que
seja descartado ou aproveitado pelas
indústrias.
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Tabela 4. Composição da glicerina bruta proveniente da produção de biodiesel metílico
Parâmetros

Katiyar et al.,
201731

Gao

Hu

(g/g %)

Chen et al.,
201885

et al., 201680

et al., 201283

Sabão

21,1

48,5

-

26,2

Cinzas

2,3

2,35

-

2,7

Metanol

15,3

21

15-20

10,9

Glicerol

31,8

28,5

45-55

33,3

Água

24,4

-

25-35

18,2

Estudos recentes demonstraram que o
glicerol bruto oriundo da produção do
biodiesel pode ser uma fonte de carbono de
baixo
custo
para
o
cultivo
de
microalgas.31,40,75,84,85 De acordo com Ma et al.
(2016),84 cultivos heterotróficos de Chlorella
vulgaris com adição de glicerol residual
apresentaram melhor acúmulo de lipídios em
comparação a cultivos sem a adição desse
subproduto. Conforme Hongyan et al.
(2017),78 o glicerol pode ser metabolizado por
C. vulgaris cultivada em águas residuais em
fotobiorreatores. Em condições mixotróficas
com adição de glicerol como fonte de
carbono, as espécies Chlorella vulgaris,
Chlorella minutissima e Chlorella pyrenoidosa
tem seu crescimento máximo comparado a
outras condições de cultivo das mesmas, de
acordo com Sharma et al. (2016).86 A
quantidade de lipídios acumulada também é
aumentada com altos teores de glicerol,
desde que o mesmo tenha baixos teores de
impurezas.85,87,88

3.4. Água de lavagem de biodiesel

Após a reação de transesterificação para a
produção dos ésteres alquílicos de ácidos
graxos (biodiesel), é necessária uma etapa de
purificação do biocombustível que passa pelos
processos de decantação, lavagem e secagem.
A água de lavagem proveniente da purificação
do biodiesel é o principal efluente gerado.
Estima-se que, para cada litro de biodiesel

produzido são utilizados pelo menos 3 litros
de água para a lavagem.89 O volume desse
efluente alcança valores importantes se
considerarmos que a produção de biodiesel
no Brasil no ano de 2017 chegou a cerca de
4,29 bilhões de litros (ANP 2018).
A água utilizada na lavagem retira do
biodiesel impurezas como alcalis, excesso de
álcool não utilizado na reação, glicerina livre,
sais de ácidos graxos, tri, di, e
monoglicerídios.90 Essa água residual
poluente possui valores elevados de demanda
química de oxigênio (DQO) e demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), de 9.500 a
230.000 mgL-1 e 1.650 a 3.200 mgL-1,91
respectivamente, caracterizando tal efluente
como fonte potencial de nutrientes para o
cultivo de microalgas (Tabela 5).
Apesar do grande potencial de utilização
da água de lavagem do biodiesel no cultivo de
microalgas, ainda há pouco estudo sobre este
emprego. De acordo com Sassi et al. (2017)35,
as microalgas são capazes de remover do
efluente compostos como nitrogênio, fósforo,
metais pesados e compostos orgânicos
tóxicos. Em seus trabalhos, ao cultivar 11
espécies de microalgas em água de lavagem
do biodiesel, somente as espécies
Ankistrodesmus sp., Chlorococcum sp., uma
espécie indefinida de Chlorophyceae e
Monoraphidium contortum obtiveram um
crescimento expressivo, e a espécie
Monoraphidium contortum apresentou o
maior conteúdo de ácidos graxos.
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Tabela 5. Composição química e física da água de lavagem proveniente da purificação do
biodiesel
Parâmetros

Sassi
et al., 2017

Gonçalves et al.,
2017b91

Fosfato

80,21 mg L−1

-

Nitrato

4,49 mg L−1

-

pH

7,29

9,7

DQO

3051,5 mg L−1

26,38 mg L−1

Turbidez

3,36

1,75

Sólidos totais

0,0038 mg L−1

5,00 mg L−1

4. Biorrefinarias de Microalgas:
integração de microalgas em
indústrias de bioetanol e biodiesel
O aumento da participação dos
biocombustíveis na matriz energética tem
como principal objetivo reduzir a dependência
por combustíveis de origem fóssil e reduzir os
impactos ambientais decorrentes da
combustão dos derivados de petróleo. A
emissão de CO2 proveniente da combustão de
biocombustíveis é mais baixa comparada a
dos combustíveis fósseis. Entretanto, outras
fontes de poluição são inevitavelmente
geradas nos processos de produção e
conversão da biomassa em biocombustíveis.
Dentre os principais poluentes, os efluentes
líquidos oferecem maior risco ambiental,
tanto pelo volume produzido quanto pela
composição. As características destes
efluentes limitam seu aproveitamento nos
processos de cogeração de energia. Por outro
lado, é bastante promissor seu uso como
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substrato para o cultivo microalgal destinado
à produção de biocombustíveis. A produção
de combustíveis oriundos da biomassa
microalgal exigirá a expansão dos cultivos de
microalgas em número e em escala, e sua
integração a outras instalações industriais de
biocombustíveis e biorrefinarias. O diagrama
de fluxo do processo da integração da
produção de biocombustíveis de microalgas
com indústrias de etanol 1G2G é apresentado
na Figura 1.
Pode ser visto na Figura 1 que através do
processamento da cana são obtidos diversos
subprodutos
e
resíduos
que
são
indispensáveis para o crescimento microalgal,
como: (i) água obtida da concentração do
caldo de cana e da vinhaça; (ii) CO2
proveniente da fermentação das hexoses e
pentoses e da queima do bagaço; (iii) fontes
de carbono, nitrogênio e sais minerais
contidos na vinhaça, efluente da destilação;
(iv) pentoses obtidas após o pré-tratamento
do bagaço lignocelulósico; (v) e energia
proveniente da queima do bagaço de cana.
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Figura 1. Integração dos biocombustíveis microalgais em indústrias 1G2G de etanol de canade-açúcar. Adaptado de Cavalett et al., 201695; Klein et al., 201810
Segundo Denny et al. (2017),92 as
biorrefinarias
são
instalações
de
processamento que convertem a biomassa
em vários produtos de valor agregado, como
químicos, energia e materiais. Já no conceito
de biorrefinaria integrada teríamos o
consórcio sinérgico de várias tecnologias de
conversão de biomassa, com múltiplas
matérias-primas que podem ser usadas para
gerar vários tipos de produtos. De acordo com
Sy et al. (2018),93 as biorrefinarias integradas
oferecem uma maneira eficiente de produzir
biocombustíveis, aumentando o potencial
econômico através da produção de
coprodutos valiosos. Os sistemas de
bioenergia podem potencialmente reduzir
alguns problemas ambientais reutilizando os
fluxos de resíduos de outros processos dentro
do sistema. Além disso, a integração de
processos pode melhorar ainda mais a
eficiência da biorrefinaria instalada através da
utilização de fluxos de energia.92
A integração entre a indústria de cana-deaçúcar e a produção microalgal podem trazer
vantagens como o fornecimento da energia
excedente e gestão conjunta dos recursos e
equipamento necessários nos processos, além
do compartilhamento das instalações
administrativas e de pesquisa.10 Trabalhos
recentes como os de Rosenberg et al. (2011)94;

Moncada et al. (2014)96; Lohrey & Kochergin,
(2012)97; Chagas et al. (2016)98; Maranduba et
al. (201599; 2016100) e Souza et al. (2015)101
analisaram as biorrefinarias de microalgas
acopladas as indústrias de biocombustíveis,
apresentando os benefícios ambientais que
podem ser alcançados.
O biodiesel microalgal pode ser obtido na
integração com a indústria de etanol e
utilizado como combustível nas etapas de
produção de cana-de-açúcar e na geração de
energia elétrica através da digestão
anaeróbica ou combustão direta da biomassa
microalgal desengordurada.10 A biomassa
residual da extração de óleo poderia ainda ser
processada para produzir o etanol através da
fermentação de carboidratos produzidos
pelas microalgas,1,102,103 partilhando a
infraestrutura já existente da planta de etanol
de segunda geração. Além disso, as emissões
de gases associadas à produção de etanol
podem dispor parte do CO2 necessário para o
crescimento microalgal fotoautotrófico.98 Os
gases provenientes das caldeiras são fontes de
carbono alternativas para o crescimento
microalgal, pois estão disponíveis sem custos,
e normalmente são encontrados em quase
todas as indústrias onde há queima de
biomassa ou combustíveis fósseis. 9,10,104
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A integração entre a indústria de biodiesel
e os biocombustíveis de microalgas (Figura 2)
pode ser realizada com o aproveitamento de
fluxos de resíduos como o glicerol e a água
utilizada na purificação e lavagem do produto.
31,78,91,94,105
Estes resíduos podem ser obtidos
por transesterificação de óleos vegetais e
também do óleo de microalgas. De acordo
com Abomohra et al. (2018),40 novas
tecnologias do uso completo do glicerol bruto
precisam ser desenvolvidas para reduzir o
custo da produção de biodiesel e os impactos
ambientais gerados. Uma das alternativas é o
seu aproveitamento como fonte suplementar
de carbono orgânico na produção de biodiesel
microalgal. A água de lavagem do biodiesel,
assim como o glicerol bruto, são subprodutos
que podem ser aproveitados como fontes de
nutrientes e água para o cultivo microalgal
(Figura 2). A combustão da biomassa

microalgal remanescente da produção de
biodiesel e bioetanol é outra estratégia de
aproveitamento energético que poderia ser
utilizado nas etapas de produção de
biocombustíveis de terceira geração.
Neste sentido, Sivaramakrishnan et al.
(2018)106 afirmam que a produção de etanol e
biodiesel de origem vegetal junto com a
produção de biocombustíveis derivados de
microalgas pode ser uma fonte alternativa
para a substituição do combustível fóssil.
Além da aplicação para biocombustíveis, as
células microalgais produzidas poderão ser
usadas para o sequestro de CO2, tratamento
de águas residuais e produção de bioprodutos
de valor agregado e comercialmente
importantes, como os produtos alimentícios e
farmacêuticos.105,106

Figura 2. Integração dos biocombustíveis microalgais em indústrias de biodiesel provenientes
de óleos vegetais. Adaptado de Veljković et al., 2014107

5. Conclusões
Os coprodutos/efluentes da cadeia de
produção de etanol de primeira e segunda
1010

geração e de biodiesel são fontes potenciais
de nutrientes para a produção de microalgas.
O uso dos efluentes de tais cadeias para a
produção de biomassa algal permitiria a
integração da produção de biocombustíveis

Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 4| |999-1017|

Monção, F. S. et al.
de primeira, segunda e terceira geração.
Plantas multipropósito, baseadas no conceito
de biorrefinaria, se beneficiariam da
integração
com
a
produção
de
biocombustíveis de terceira geração na
medida em que teriam economia na aquisição
de nutrientes e água para o cultivo microalgal
e no tratamento dos efluentes das cadeias de
álcool e biodiesel. Ainda são poucos os
estudos envolvendo a utilização desses
resíduos para o cultivo de microalgas,
necessitando de maiores esforços para que
possam ser produzidos biocombustíveis de
terceira geração em larga escala e
economicamente viáveis.
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