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RESUMO 
 
 
 
A sociedade vive em constante mudança e essas mudanças exigem a exploração e 
descoberta de novas tecnologias que possam suprir as necessidades humanas. A 
dependência energética de combustíveis derivados do petróleo e os problemas 
ambientais ocasionados pelo seu uso despertou o interesse da sociedade por 
buscar combustíveis renováveis que possam suprir as demandas energéticas, mas 
que minimizem os impactos ao meio ambiente. Nesse contexto, microalgas são uma 
fonte promissora e alternativa para a obtenção de biodiesel. Esses microrganismos 
são caracterizadas pelo seu rápido crescimento, alto conteúdo lipídico e por 
contribuir para a captura de dióxido de carbono. Contudo, ainda existem limitações 
para a produção em larga escala desse tipo de biodiesel. O objetivo do presente 
trabalho é a realização de uma prospecção tecnológica da produção de biodiesel a 
partir de microalgas. A prospecção tecnológica será realizada a partir da análise de 
patentes nacionais depositadas no escritório de patentes INPI para o 
desenvolvimento de um mapeamento tecnológico que aponte a tendência 
apresentada no Brasil sobre esse tema. 
 
 
Palavras-chave: Biodiesel, microalgas, prospecção tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The society lives in constant change and these changes require the exploration and 
discovery of new technologies that can meet the human needs. The energy 
dependency of oil-derived fuels and environmental problems caused by its use 
aroused the interest of society to search for renewable fuels that can meet the 
energy demands, but that minimize the impact on the environment. In this context, 
microalgae are a promising and alternative source for biodiesel. These 
microorganisms are characterized by rapid growth, high lipid content and for 
contributing to the capture of carbon dioxide. However, there are limitations for the 
large-scale production of this type of biodiesel. The objective of the present work is to 
produce a technological forecasting study of the production of biodiesel fuel from 
microalgae. The technological forecasting will be conducted from the analysis of 
national patents deposited in the INPI for the development of a technological map 
that point the trend presented in Brazil around this theme. 
 
 
 
Keywords: Biodiesel, microalgae, technological forecasting. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por novos processos de obtenção de energia constitui um marco 

importante no desenvolvimento da sociedade para o suprimento das necessidades 

humanas. Diversas pesquisas tecnológicas são realizadas anualmente para o 

descobrimento de novas fontes energéticas que possam trazer evolução na matriz 

energética mundial.  

O Brasil possui um grande potencial para a utilização de fontes limpas de 

energia que possam preservar a sustentabilidade econômica e ambiental. A 

viabilidade ambiental e a elevação dos preços dos combustíveis fósseis favorecem a 

expansão dos combustíveis derivados de biomassa [1]. 

A necessidade de substituição da matriz energética derivada dos 

combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia tem intensificado as 

pesquisas sobre novos métodos e tecnologias para a obtenção de biocombustíveis 

para geração de uma energia limpa, e nesse contexto, a biomassa de microalgas 

apresenta-se como uma alternativa para a produção de biodiesel. 

Por apresentar um bom rendimento energético, diversas pesquisas têm sido 

realizadas com as microalgas no setor de produção de biomassa para utilização na 

indústria energética. Esse tipo de indústria é muito importante para o 

desenvolvimento de um país, então o estudo de novas tecnologias emergentes 

nesse setor se torna muito significativo e com um valor inestimável uma vez que 

esses estudos possuem a capacidade de contribuir socialmente, economicamente e 

politicamente.  

As microalgas possuem um grande diferencial para a produção de 

combustíveis, por sua capacidade de produzir uma grande quantidade de biomassa 

por unidade de área e tempo [2]. Algumas microalgas possuem um alto nível de 

lipídeos que podem ser transformados em biodiesel a partir do processo de 

transesterificação. Por possuírem uma estrutura unicelular que permite a fácil 

conversão de energia solar em energia química, e essa característica pode ser 

aproveitada comercialmente para a produção de biomassa [Error! Reference 
source not found.].Considerando essa realidade, um estudo pode auxiliar na 

descoberta de tendências tecnológicas e na diminuição das incertezas sobre elas, 

ajudando na organização e no melhor proveito dos investimentos nessa área.  
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Por apresentar um bom rendimento energético, diversas pesquisas têm sido 

realizadas com as microalgas no setor de produção de biomassa. Nesse sentido, 

estudos prospectivos vêm sendo realizados sobre diversos assuntos como uma 

tentativa de mapear o futuro, criando projeções que possam auxiliar na tomada de 

decisões. Ao considerar a importância da utilização de fontes limpas de energia, 

assim como a importância de se entender as tendências tecnológicas que podem 

apoiar decisões relacionadas a pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D), este 

estudo analisará a situação das tecnologias de produção do biodiesel a partir de 

microalgas no Brasil, buscando a realização de um estudo prospectivo sobre o 

assunto.  

Sabe-se que as empresas estão investindo em métodos de P&D para 

orientação de projetos futuros [3], e esse recurso de prospecção tecnológica permite 

a diminuição de riscos e incertezas sobre o uso dessa nova tecnologia. O fato da 

produção de biodiesel a partir de microalgas ainda estar em processo de 

desenvolvimento, ressalta a importância desse trabalho. A ideia é contribuir para a 

tomada de decisão sobre a viabilidade e os desafios desse método de obtenção de 

biodiesel. 

O diferencial desse processo de produção de biodiesel é o fato de ser um 

método que não compete diretamente com a cultura alimentícia, e que faz uso de 

recursos naturais que proporcionam a realização da fotossíntese com a luz solar, 

água(doce ou salgada) e dióxido de carbono para originar energia. O grande desafio 

é aperfeiçoar os métodos de produção para que seja uma fonte de energia viável em 

um futuro próximo [4]. 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

  

2.1 Objetivos Gerais 
O objetivo do trabalho é identificar as principais tendências tecnológicas que 

estão em desenvolvimento para a utilização de biomassa originada das microalgas 

na produção de biodiesel no Brasil.  

 

2.2 Objetivos específicos 
Os objetivos específicos para o melhor entendimento do problema podem ser 

divididos da seguinte maneira: 

• realização de uma revisão bibliográfica dos conceitos de prospecção tecnológica 

e seus métodos; 

• entendimento dos conceitos de obtenção de biodiesel a partir de microalgas e 

suas vantagens; 

• mapeamento das tendências tecnológicas sobre utilização de microalgas para 

produção de biodiesel no Brasil; 

• construção de um mapa tecnológico a partir de pedidos registrados de patentes 

em nível nacional; 

• identificação de tendências tecnológicas nessa área; 

• avaliação das vantagens e desvantagens desse processo para obtenção de 

biodiesel. 
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3. REFERENCIAL TEORICO  

 

3.1- Biodiesel 
 

A lei N° 11.097 datada de 13 de janeiro de 2005 define o biodiesel como 

sendo: “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 

combustíveis de origem fóssil”.  

A maior parte de energia consumida no mundo provém de fontes não 

renováveis, ressaltando a importância da busca por novas fontes de energia que 

possam preservar o meio ambiente. O Brasil é um dos países com maior potencial 

para produção de biocombustíveis a partir de biomassa [5] 

O biodiesel é um biocombustível produzido a partir de fontes renováveis e que 

possui um menor impacto ambiental quando comparada a energia derivado do 

petróleo. É um combustível biodegradável que pode ser obtido por diferentes 

processos, tais como craqueamento térmico, esterificação ou pela transesterificação 

[6]. 

Substâncias que possuem triglicerídeos na sua composição podem ser 

utilizadas para a produção de biodiesel. Normalmente, esses triglicerídeos podem 

ser encontrados em óleos vegetais e gorduras animais [7]. As matérias primas 

utilizadas na produção de biodiesel podem variar dependendo de aspectos 

geográficos da região analisada conforme a Figura 1. 
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Figura 1. Matérias primas para produção de biodiesel por região [8] 
  

3.1.1 Processos de Produção de Biodiesel 
 

Existem vários métodos para a produção de biodiesel, dentre os quais pode 

se destacar a esterificação, hidroesterificação, pirólise e a transesterificação [9]. 

3.1.1.2 Esterificação 
 

A esterificação é caracterizada pela reação de um ácido com um álcool para a 

obtenção de um éster. Sendo assim, o biodiesel pode ser formado a partir da reação 

do álcool com ácidos graxos livres. A reação pode ser visualizada na Figura 3 [10]. 

 
 

Figura 2. Reação de esterificação.  Adaptada da referência [11]. 
 

A reação de esterificação é uma reação reversível, cuja cinética é regida pelo 

princípio de Le Chatelier. Assim, o progresso da reação dependerá do deslocamento 
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do equilíbrio químico no sentido da formação dos produtos, por meio das condições 

favoráveis de todas as variáveis, como temperatura, concentração do catalisador, 

seu caráter ácido e a quantidade de reagentes. [10] 

3.1.1.3 Hidroesterificação  
 

O processo de hidroesterificação é um processo moderno na produção de 

biodiesel. Esse processo envolve uma etapa de hidrolise seguido da esterificação. É 

um processo alternativo ao processo convencional uma vez que o fato de se realizar 

uma etapa de hidrolise favorece a utilização de matérias primas de qualquer teor de 

ácidos graxos e umidade [12]. 

 A hidrólise é uma reação química que ocorre entre triglicerídeos e água e que 

tem como produto os ácidos graxos e como subproduto o glicerol que é removido ao 

final da etapa de hidrólise [13]. 

 Após a etapa de hidrolise os ácidos graxos são esterificados com metanol ou 

etanol produzindo o biodiesel e água como subproduto, essa água pode ser 

reutilizada no processo de hidrólise [13]. 

 

3.1.1.4 Craqueamento Térmico 
 

O craqueamento térmico promove a quebra de moléculas por aquecimento a 

altas temperaturas (aproximadamente 450 °C) na ausência de oxigênio. Esse 

processo forma uma mistura de compostos com propriedades químicas semelhantes 

ao diesel do petróleo [14]. 

Esse processo pode ocorrer na ausência ou na presença de catalisadores. 

Em alguns processos utiliza-se o catalisador para quebra de ligações químicas 

gerando moléculas menores. [15]. 

 

3.1.1.5 Transesterificação 
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A reação de transesterificação é a etapa de conversão do óleo ou gordura, 

em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos que constituem o biodiesel. Na 

transesterificação de óleos vegetais, um triglicerídeo reage com um álcool na 

presença de um catalisador produzindo uma mistura de ésteres monoalquílicos de 

ácidos graxos e glicerol [9] 

 

 

 

Figura 3. Reação de transesterificação[16]. 
  

O álcool geralmente é adicionado em excesso por promover o deslocamento 

do equilíbrio da reação para a formação do biodiesel. A reação pode ser catalisada 

por bases, ácidos ou enzimas. Os catalisadores mais eficientes nesse processo são 

KOH e NaOH. O produto obtido da reação possui duas fases na qual a fase mais 

leve é o biodiesel e a mais pesada a glicerina. Esses produtos podem ser separados 

por decantação ou centrifugação [17]. 

Na busca da otimização dos resultados do processo de transesterificação, a 

matéria prima utilizada deve ser tratada para modificação dos parâmetros de 

umidade e acidez do processo onde a mesma é neutralizada por uma solução 

alcalina de hidróxido de sódio ou potássio seguidos de secagem e 

desumidificação.[7;9] 

 

3.1.2- Vantagens da Utilização do Biodiesel no Brasil e no Mundo 
  

 Os combustíveis derivados do petróleo poluem o meio ambiente gerando 

aumento do chamado efeito estufa, que é caracterizado pelo aumento da 
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concentração de CO! na atmosfera e como consequência disso tem-se o aumento 

da temperatura do planeta. 

 O Brasil é um país com um vasto território e possui um clima favorável para a 

plantação de oleaginosas que podem ser utilizadas para a obtenção de óleo para a 

produção de biodiesel. Existem inúmeras vantagens de se utilizar o biodiesel e 

algumas delas foram citadas abaixo [Error! Reference source not found.]: 

• é um combustível dito renovável, uma vez que teoricamente provém de recursos 

não esgotáveis; 

• pode aumentar a vida útil do motor , uma vez que se apresenta como bom 

lubrificante; 

• possui um menor risco de explosão, facilitando o transporte e armazenamento 

desse biocombustível; 

• para sua utilização, não é necessário nenhuma adaptação em caminhões, 

tratores e máquinas; 

• geração de emprego e renda para o campo, diminuindo as migrações do campo 

para a cidade, evitando o inchaço das cidades; 

• pode ser utilizado puro nos motores ou misturado qualquer percentual de mistura 

com o diesel; 

• é um produto natural e biodegradável. 

  

 A utilização de biodiesel como uma fonte alternativa de combustível pode 

minimizar alguns problemas ocasionados pelo uso de combustíveis fósseis. O 

emprego do biodiesel possui muitas vantagens a curto e médio prazo, e uma delas é 

a diversidade de matérias primas existente para a produção desse biocombustível. A 

utilização do biodiesel preserva a qualidade do meio ambiente, eliminando 

problemas causados pela emissão de gases poluentes na atmosfera e isso preserva 

também a saúde humana [Error! Reference source not found.]. 
  
  
 
 
 
 
 
 



9 
 

3.2 Produção de Biodiesel a Partir de Microalgas 
 

As microalgas são organismos fotossintéticos que para um bom crescimento 

necessitam de luz solar, carbono, macro nutrientes e micronutrientes. São 

organismos similares às plantas e podem ser encontrados em meio marinho, em 

água doce e no solo [18].  

O Brasil tem as condições climáticas favoráveis para que as microalgas se 

tornem a principal matéria prima para produção de biocombustíveis. Pesquisas 

indicam que as microalgas podem gerar até 6 toneladas de óleo por hectare. Ao  

comparar com a soja que produz de 340 a 400 quilos por hectare as microalgas 

possuem uma produtividade muito acima. As pesquisas realizadas no Brasil 

objetivam a otimização dessa técnica de produção. [20] 

 

3.2.1 Produção de Biomassa Microalgal 
 

A produção de biomassa microalgal costuma ser mais cara do que o 

processo de cultivo. Para se obter um bom rendimento em biomassa microalgal é 

necessário luz, gás carbônico (CO2), água e sais inorgânicos. Os elementos 

inorgânicos necessários nesse processo incluem o nitrogênio (N), fósforo (P), ferro 

(Fe) e em alguns casos sílicio (Si). Utiliza-se a luz solar como fonte de luz para 

redução dos gastos desse processo.[18] 

Existem várias espécies de microalgas e cada uma delas possui diferentes 

valores de teor lipídico (matéria prima do biodiesel). As microalgas com alta 

produtividade de óleo são as mais desejadas devido ao bom rendimento no 

processo de extração. Abaixo se encontra uma tabela que relaciona algumas 

espécies de microalgas com o seu respectivo teor lipídico. 
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Tabela 1. Conteúdo lipídico de algumas espécies de microalgas. Adaptado da 
referência [17] 

Espécie de microalga Teor lipídico (% em peso seco) 

Botryococcus braunii 25 – 75 

Chlorella sp. 28 – 32 

Crypthecodinium cohnii 20 

Cylindrotheca sp 16 – 37 

Dunaliella primolecta 23 

Isochrysis sp. 25 – 33 

Monallanthus salina > 20 

Nannochloris sp. 20 – 35 

Nannochloropsis sp 31 – 68 

Neochloris oleoabundans 35 – 54 

Nitzschia sp 45 – 47 

Phaeodactylum tricornutum 20 – 30 

Schizochytrium sp 50 – 77 

Tetraselmis sueica 15 – 23 

 

As microalgas tem um crescimento extremamente rápido podendo duplicar 

sua biomassa em menos de 24h devido à sua eficiência fotossintética [21] 

 

3.2.2 Cultivo 
 

 Existem três tipos de sistema para a produção de biomassa a partir de 

microalgas: autotróficos, heterotróficos e mixotróficos. Os sistemas autotróficos 

utilizam a luz do sol como fonte de energia e o CO2 para crescimento. Já os sistemas 

heterotróficos utilizam compostos orgânicos (glicose, acetato) como principal fonte 
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de energia e carbono para o desenvolvimento das espécies. Os sistemas 

mixotróficos por sua vez utilizam os dois modos de produção de biomassa, 

apresentando duas fases [2]. 

Considerando o tipo de produção autotrófica o cultivo das microalgas pode 

ser realizado em sistemas abertos, fechados ou híbridos. Cada um desses sistemas 

possui suas vantagens e desvantagens, já que as microalgas são organismos 

sensíveis que precisam de condições adequadas para um bom desenvolvimento. 

Os sistemas fechados utilizam os fotobiorreatores, os quais são sistemas 

recentes que ainda não estão muito disseminados devido ao alto custo de 

investimento. Já os sistemas abertos podem ser extensivos, onde não há esforços 

para o manejamento de cultura; ou intensivos, onde se utiliza algum tipo de manejo 

para movimentação da cultura com o intuito de aumentar a produtividade [2]. 

 

3.2.2.1 Lagoas Fotossintéticas de Alta Carga 
  

Nessa técnica de cultivo utilizam-se lagoas ou tanques abertos. Dessa 

maneira podem-se utilizar lagos ou lagoas naturais ou até mesmo artificiais. Uma 

das maiores vantagens desse sistema é a facilidade de construção e operação. As 

limitações do cultivo aberto podem incluir a não absorção eficiente da luz pelas 

microalgas, perdas evaporativas, perda de CO2 para a atmosfera e a contaminação 

da cultura por espécies indesejadas e até mesmo por organismos que se alimentam 

de algas [18;22]. 

 Já o cultivo das microalgas em reatores abertos torna o processo mais viável 

economicamente, mas esse sistema de cultivo reduz as condições de controle, 

aumentando o risco de contaminação e perda de cultura. Para uma produção em 

larga escala é necessário uma seleção de espécies de microalgas que sejam mais 

resistentes à contaminação ou até mesmo que sejam modificadas geneticamente 

para evitar grandes perdas na hora do cultivo. [20] 

 Esse sistema de cultivo é menos custoso do que os sistemas fechados por 

apresentar custos baixos de construção e operação. Contudo, esse método de 

cultivo possui uma baixa produtividade se comparado com os fotobiorreatores. [18] 
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 A figura 4 mostra um projeto de sistema de cultivo aberto, onde é construído 

um circuito fechado por onde as microalgas circulam. A roda de pás é responsável 

pela mistura e pela circulação das espécies. O fluxo é guiado a partir de defletores 

inseridos nas curvas ao longo do percurso de circulação. Durante o dia a cultura é 

alimentada continuamente, o caldo é recolhido após completar o circuito [18]. 

  

 
Figura 4. Projeto de uma lagoa fotossintética. Adaptado da referência [18]. 
 

3.2.2.2 Fotobiorreatores 
 
 Um fotobiorreator é um equipamento fechado que permite um maior controle 

das condições de cultivo e que gera uma maior produtividade algal [22]. Por ser um 

sistema fechado que tem uma menor exposição ao ambiente, os riscos de 

contaminação e uma consequente perda de cultura são bem menores [21]. 

Um fotobiorreator tubular é constituído por vários tubos transparentes e retos 

como pode ser observado na Figura 5, geralmente fabricados em vidro ou plástico 

para capturação de luz. do que o sistema aberto. [18] 
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Figura 5. Fotobiorreator tubular [23]. 

  

Esse tipo de sistema precisa de arrefecimento durante o dia, e o controle da 

temperatura também é importante à noite, para evitar perdas de biomassa. Um 

fotobiorreator possui um rendimento de óleo por hectare muito maior do que um 

sistema aberto. 

3.2.3 Colheita da Biomassa 
  

A colheita da biomassa é realizada a partir da remoção da água presente no 

meio de cultivo. Essa remoção pode ser feita com a utilização de alguns métodos 

como sedimentação, centrifugação, flotação e filtração. É um processo relativamente 

complicado devido ao fato das células das microalgas possuírem um tamanho muito 

reduzido (3-30 µm) [24].  

 O custo da recuperação de biomassa é alto dentro do processo de produção 

do biodiesel. Os valores para a recuperação da biomassa obtida nos fotobiorreatores 

representa apenas uma parcela do custo de recuperação da biomassa nos sistemas 

abertos, e isso mostra que o processo de colheita da biomassa em fotobiorreatores é 

menos custoso. O custo de produção de 1kg de biomassa microalgal é $2.95 em 

fotobiorreatores e $3.80 nos sistemas abertos. A concentração de biomassa 

produzida nos fotobiorreatores é cerca de 30 vezes maior do que a quantidade 

produzida no sistema aberto. Em comparação com as lagoas de alta carga (sistema 

aberto), um menor volume de matéria deve ser produzido nos fotobiorreatores para 

se obter a mesma quantidade de biomassa. [18] 
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3.2.3.1 Floculação 
 

A adição de agentes floculantes tem como principal objetivo favorecer a 

sedimentação das microalgas. Os floculantes mais utilizados são o sulfato de 

alumínio (Al2(SO4)3), o cloreto de ferro (FeCl3) e o  sulfato de ferro (Fe2(SO4)3). Após 

a floculação a biomassa pode ser recolhida por decantação ou flotação. Há também 

a possibilidade de utilização de alguns agentes floculantes naturais[25]. 

Udom et al. [26] realizaram alguns testes de floculação com a espécie de 

microalga Chlorella sp e realizando alguns estudos comparativos montaram a Tabela 

2. 

 

Tabela 2. Dados experimentais do processo de flotação com a espécie Chlorella sp 

utilizando diferentes coagulantes. Adaptado da referência [26] 

 

 

Coagulante 
 

Dose 
ótima 
(mg/L) 

Turvação 
(NTU) 

Sólidos 
suspensos 
totais(mg/L) 

Taxa de 
recuperação 

(%) 

Cloreto de 
ferro 

122 7,65 15 93 

Sulfato de 
alumínio 140 5,4 30 91 

Polímero 
catiónico 

(Zetag8819) 

34 6,05 20 98 

Polímero 
aniónico (E-

38) 

- 760 >500 0 

Moringa 
oleifera 

4670 20 25 85 

Opuntia 
ficus-indica 

cactus 

- 740 >500 0 
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Percebe-se, a partir da Tabela 2, que o cloreto de ferro, o sulfato de alumínio 

e o polímero cationíco são bons floculantes com destaque maior para esse último 

pela necessidade de uma dosagem menor para obter bons resultados. 

 

3.2.3.2 Flotação 
 

Esse é um processo de separação sólido-líquido bastante utilizado no 

tratamento de águas, que consiste na introdução de bolhas de ar. Sendo assim, as 

partículas se aderem às bolhas formando uma espuma que pode ser removida da 

solução. Este processo não dispensa a adição de coagulantes e requer muita 

energia.  

O processo de flotação é utilizado para recolher a biomassa algal, mas por se 

tratar de um processo mais custoso do que a floculação e decantação, não é muito 

utilizado [25]. 

 

3.2.3.3 Centrifugação 
 

As microalgas podem ser colhidas pelo método de centrifugação. É uma 

técnica rápida, mas que necessita de uma grande quantidade de energia. A 

centrifugação é um processo mecânico que utiliza a força centrífuga para a 

separação dos componentes [24]. Uma das desvantagens dessa técnica é que pode 

ocasionar o rompimento das células [27]. 

3.2.3.4 Sedimentação 
  

A sedimentação é um método mecânico que separa as partículas com a 

utilização da força gravitacional. Para a recuperação de biomassa de microalgas, a 

sedimentação é caracterizada por uma alta eficiência energética e é amplamente 

utilizada [28]. 
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3.2.4 Secagem da Biomassa 
  

O objetivo desse processo é remover a umidade presente nas microalgas. 

Existem diferentes métodos de secagem de biomassa, e a escolha vai depender do 

destino final desse substrato. O método mais utilizado, industrialmente, é o filtro de 

prensas pela sua eficiência [26]. 

 Os métodos utilizados para secagem de microalgas incluem secagem por 

pulverização, secagem em tambor, liotifização e secagem ao sol. A secagem por 

pulverização é um método utilizado quando o produto final obtido a partir das 

microalgas é um produto com um alto valor agregado [24]. 

3.2.5 Extração do Conteúdo Lipídico das Microalgas 
 

 As microalgas possuem um alto conteúdo de lipídeos, e mesmo assim é 

possível aumentar essa concentração à partir da otimização de alguns fatores 

determinantes para o crescimento das microalgas. Esses fatores podem ser a 

quantidade dos níveis de nitrogênio, a intensidade de luz, a temperatura, a 

concentração de CO2 e os processos de recuperação da biomassa [29]. 

 A concentração de lipídeos é um indicador dos custos pontencias da 

produção do biocombustível. A presença de membrana celular nas microalgas torna 

extremamente difícil a extração dos lípideos do seu interior, e por isso a biomassa 

precisa de passar por um processo que provoque a quebra celular [29].  

 Sendo assim, a extração de lipídeos é feita na maioria dos casos pela 

extração com solventes, sendo que os dois solventes mais utilizados são o éter de 

petróleo e o éter etílico. O resíduo obtido não é caracterizado somente pela 

presença de lipídeos, mas também pelos outros compostos que podem acabar 

sendo extraídos junto com os lipídeos como os ácidos graxos livres, clorofila, 

pigmentos, ceras e outros compostos [30].  

 

3.2.6 Tecnologias de Conversão de Biocombustíveis a Partir das Microalgas 
 

A produção de energia de origem microalgal, quando comparada com outras 

fontes renováveis de energia, possui a vantagem de que as microalgas fixam 
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grandes quantidades de CO2. O processo de conversão de biomassa em energia 

depende da origem e do destino final dessa biomassa. As conversões energéticas 

podem ser separadas em duas categorias: conversão termoquímica e conversão 

bioquímica. A Tabela 3 mostra os produtos que podem ser obtidos a partir dessas 

duas rotas de conversão energética da biomassa algal [29]. 

 

Tabela 3. Rotas de conversão energética da biomassa. Adaptado da referência [29] 
 

Conversão Termoqúimica Conversão Bioquímica 

Técnica Produto(s) Técnica Produtos(s) 

Gaseificação Gás de 
síntese 

Digestão 
Anaérobica 

Metano e 
Hidrogênio 

Liquefação 
Termoquímica Bio-óleo Fermentação 

Alcoólica Etanol 

Pirólise 

Bio-óleo, gás 
de síntese, 

carvão 
vegetal 

Produção 
fotobiológica 
de hidrogênio 

Hidrogênio 

Combustão 
direta Eletricidade - 

  

 Observa-se a partir desses dados que as microalgas podem ser aproveitadas 

energeticamente de diversas maneiras, e a escolha da tecnologia de conversão de 

biomassa resulta em diferentes produtos finais.  

 

3.2.7 Síntese do Processo de Produção de Biodiesel a Partir de Microalgas 
 
 Após a extração o conteúdo lipídico das microalgas, pode-se iniciar o 

processo de conversão do óleo extraído a biodiesel. Esse processo geralmente é 

feito pelo método de transesterificação, como mostrado anteriormente [25]. 

Teoricamente, na reação de transesterificação a relação entre matéria prima e 

produto é de 1:1, o que significa que, teoricamente, 1kg de óleo resulta em 1kg de 

biodiesel [31]. 
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 As pesquisas utilizadas com microalgas para produção de biodiesel tem se 

baseado na escolha de espécies com alto teor lipídico e nos processos realizados 

para aumentar essa concentração. Os esforços de pesquisa pouco investem em 

novas tecnologias de conversão do óleo em biodiesel [25]. 

 A produção de biodiesel a partir de microalgas envolve desde a seleção das 

espécies de alga até a obtenção final do biodiesel como pode ser observado no 

Fluxograma 1. 

 

 

Figura 6. Fluxograma das etapas de produção de biodiesel a partir de microalgas. 
 

Brennan e Owende [29] descrevem as principais vantagens da utilização de 

microalgas na produção de biocombustíveis, sendo elas as seguintes:  

• microalgas são capazes de produzir óleo o ano todo, e a produtividade 

de biodiesel é superior quando comparada com outras oleagionosas; 

• crescem em meio aquoso, mas necessitam de menos água que as 

culturas terrestres precisam; 

• podem ser cultivadas em água salobra e em terras não cultiváveis, 

minimizando os impactos ambientais e a disputa por terras cultiváveis;  
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• apresentam um potencial de crescimento rápido e muitas espécies têm 

teor de óleo na faixa de 20-50% de peso seco;  

• a produção de biomassa de microalgas efetua biofixação do CO2;  

• os nutrientes necessários para o cultivo de microalgas podem ser 

obtidos a partir de águas residuais, destacando a possibilidade na 

utilização das mesmas para o tratamento de efluentes orgânicos da 

agroindústria;  

• podem também produzir valiosos co-produtos tais como proteínas e 

biomassa residual que podem ser utilizadas como alimento ou 

fertilizantes.  

• a composição bioquímica da microalga pode ser melhorada por 

variação das condições de crescimento, aumentando dessa forma o 

rendimento na produção de biodiesel;  

• são capazes de produzir biohidrogênio.  

 

3.3 Prospecção tecnológica 
 

O desenvolvimento de um país é acompanhado pelo surgimento de novas 

tecnologias que buscam inovação e melhoria. A sociedade precisa estar preparada 

para o dinamismo que as descobertas tecnológicas proporcionam. O conhecimento 

tecnológico pode direcionar as tomadas de decisão definindo possíveis rotas a 

serem seguidas. Devido a esses fatores os estudos prospectivos se tornaram mais 

frequentes como uma forma de tentativa de “previsão” do futuro para diminuir riscos 

e incertezas. 

Segundo Kupfer e Tigre [32] “a prospecção tecnológica pode ser definida 

como um meio sistemático de mapear os desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, a 

economia ou a sociedade como um todo”. A realização de um estudo prospectivo 

pode identificar tecnologias emergentes que possam gerar um maior beneficio social 

e econômico.  

O mundo encontra-se em constante transformação e as técnicas prospectivas 

surgem como base para se obter uma visão do que poderá acontecer. A prospecção 
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tecnológica pode ser de grande valia para um melhor gerenciamento dos gastos, 

tanto públicos quanto privados, uma vez que pode mostrar se algum processo pode 

ser viável ou não. Assim, evita-se o desperdício de dinheiro antes de se investir 

financeiramente em algo, visto que já foi realizado um estudo sobre aquele 

determinado tema. 

Existem quatro atitudes possíveis ao se tratar de uma mudança tecnológica. A 

primeira delas é a atitude pós-ativa na qual a sociedade apenas sofre as 

consequências das mudanças. A segunda é a atitude reativa na qual só depois de 

ocorrido algum fato é que a organização reage. A terceira é a atitude pré ativa, na 

qual existe uma preparação para as mudanças que ocorrerão e a ultima é a atitude 

pró ativa, na qual as mudanças são promovidas pela própria sociedade [33]. 

Observa-se que no caso da prospecção tecnologia a atitude tomada é uma 

atitude pré ativa, na qual a sociedade pode se preparar para as mudanças que uma 

determinada tecnologia pode trazer através da busca por informações. 

Diversas terminologias são utilizadas para a prospecção tecnológica, sendo 

que os termos mais utilizados em inglês são: Future Studies, Foresight e 

Forecasting. 

3.3.1 Future Studies, Foresight e Forecasting 
 

 De acordo com Martino [34] o termo forecasting é visto como um 

método de previsão da situação futura de uma tecnologia, método ou técnica. Esse 

termo baseia-se na análise racional da situação futura de algo com base nos 

acontecimentos passados, portanto essa forma de prospecção não se baseia em 

crenças e sim em acontecimentos cronológicos. 

 Esse método de prospecção baseia-se em quatro elementos: 

• o tempo de previsão; 

• a tecnólogia a ser estudada; 

• exposição das características da tecnologia; 

• probabilidade associada à previsão. 
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A prospecção tecnológica pode ser entendida como o processo de criação de 

uma perspectiva para acontecimentos futuros. O termo foresight se baseia na 

premissa de que métodos quantitativos e qualitativos sejam usados para indicação 

de tendências, e esse método é muito utilizado na análise dos impactos que uma 

determinada política pública pode causar em uma sociedade [35]. Já a abordagem 

foresight possui uma característica subjetiva, uma vez que faz uso da opinião e do 

conhecimento de especialistas acerca do assunto estudado [3] 

Future Studies é um termo amplo que abrange o estudo da compreensão das 

condições futuras do desenvolvimento e das escolhas atuais [36]. Alguns autores 

consideram que future studies e foresighting estão mais baseados em opiniões de 

especialistas podendo ter uma maior aplicabilidade, enquanto forecasting se 

classifica mais como um método quantitativo [37]. É bastante comum a mesclagem 

desses dois termos na realização de um trabalho prospectivo. 

 

3.3.2 Métodos de Prospecção 
 

A atividade de prospecção é uma tarefa muito complicada pelo fato de se 

tratar de uma tentativa de projeção do futuro. É preciso escolher métodos que 

favoreçam a confiabilidade dos dados e que não sejam tão subjetivos, evitando a 

incerteza da prospecção. Antes de se iniciar a prospecção, os métodos devem ser 

cuidadosamente avaliados para a obtenção de resultados mais confiáveis. 

De acordo com Porter et al. [38], os métodos prospectivos podem ser 

classificados nas seguintes divisões: criatividade, métodos descritivos e matrizes, 

métodos estatísticos, opinião de especialistas, monitoramento e sistemas de 

inteligência, modelagem e simulação, cenários, análise de tendências, e sistemas de 

avaliação e decisão. A Tabela 4 descreve cada um dos métodos de prospecção 

tecnológica citados acima.  
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Tabela 4. Quadro de descrição dos métodos de prospecção tecnológica [39]. 
 

Método Descrição 

Criatividade Encontrar métodos e objetivos para 
execução de algo de uma maneira nova 
criando um futuro alternativo. 

Métodos Descritivos e Matrizes Método que depende da disponibilidade de 
dados e da compreensão de modelagens e 
das tecnologias. 

Métodos Estatísticos  Identificação e medição do efeito de uma ou 
mais variáveis independentes sobre o efeito 
de uma variável dependente. 

Opinião de Especialistas É considerado um método qualitativo, 
geralmente utilizado quando a informação 
não pode ser quantizada devido à 
indisponibilidade de alguns dados. 

Monitoramento e Sistemas de Inteligência É fundamental para qualquer prospecção. 
Consiste no processo de monitoramento do 
ambiente em busca de informações do tema 
a ser prospectado. 

Modelagem e Simulação Criação de modelos computacionais que 
possam auxiliar no entendimento da 
dependência das variáveis estudadas. 

Cenários Busca construir a representação do futuro 
destacando tendências dominantes. 

Análise de Tendências Baseado na hipótese de que os padrões do 
passado serão mantidos no futuro. 

Sistemas de Avaliação e Decisão Tratamento de inúmeros pontos de vistas 
permitindo ampliação ou redução dos 
aspectos a serem considerados 

 

A partir da análise da Tabela 4, percebe-se que existem inúmeros métodos de 

prospecção tecnológica e que a escolha de apenas um deles torna o estudo muito 

limitado, diminuindo assim a confiabilidade do mesmo. Para a obtenção de melhores 

resultados, é necessária a utilização de uma mesclagem de métodos. 

A tecnologia deve ser analisada levando em consideração os aspectos 

ambientais, sociais, econômicos e políticos, pois na hora de se tomar uma decisão, 

todos esses aspectos devem ser analisados e discutidos [39]. 

A escolha dos métodos a serem utilizados para a prospecção deve ser 

cautelosa assim como deve-se levar em consideração a disponibilidade de dados 
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sobre o assunto a ser analisado. A prospecção tecnológica deve servir como 

subsídio para o apoio de alguma tomada de decisão mostrando, a viabilidade do 

processo. É também um instrumento que pode ser utilizado como base para a 

tomada de decisões políticas de forma estratégica. 

 

3.3.3 Vantagens e Desvantagens dos Métodos de Prospecção Tecnológica 
 

Cada método possui a sua limitação de aplicação e por isso são utilizados 

mais de um método na tentativa de obter uma projeção dos acontecimentos futuros 

para determinada tecnologia, ação ou processo. A escolha do método depende das 

necessidades de cada caso.  

Os métodos de prospecção são divididos em seis categorias, e cada um deles 

apresenta suas limitações, as quais foram descritas na Tabela 5, e podem auxiliar na 

escolha dos métodos a serem utilizados nesse trabalho. 
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Tabela 5. Quadro de limitações dos métodos de prospecção. Adaptado da 
referência [37] 

Método Vantagens Desvantagens 

Monitoramento e Sistemas 

de Inteligência 

Produz uma grande 
quantidade de informações. 
Pode ser utilizada no início 
de uma prospecção para 

contextualização do assunto. 

As informações que são 
coletadas estão mais 

relacionadas ao presente e 
ao passado precisando de 

uma análise para 
identificação do futuro. 

Tendências É baseada em parâmetros 
quantificados. 

Requer coleta de dados ao 
longo de um período 

razoável de tempo e só 
serve para parâmetros 

quantificáveis. 

Opiniões de Especialistas A intuição ganha espaço na 
prospecção, incorporando 

aqueles que realmente 
entendem da área que está 

sendo estudada. 

A dificuldade na identificação 
dos especialistas e pode 

haver divergência e 
ambiguidades entre as 

opiniões. 

Cenário Apresenta riqueza de dados 
e permite a definição de uma 

ação. Se complementado 
com outros métodos pode 

apresentar dados tanto 
quantitativos como 

qualitativos. 

Dificuldade de obtenção das 
informações necessárias. 

Métodos Computacionais/ 
Ferramentas Analíticas  

Exibem comportamentos de 
sistemas complexos e 

possibilidade de análise e 
tratamento de grandes 
quantidades de dados. 
Alguns sistemas podem 
oferecer possibilidade de 
incorporação de opiniões 

humanas. 

Pode apresentar resultados 
de má qualidade que não 
demonstram a realidade e 

que possuem pouca 
aplicabilidade. 

Criatividade Os futuros alternativos são 
percebidos com uma maior 
facilidade. É excelente para 

ser utilizado no início do 
processo. 

Se essa análise for mal 
conduzida pode levar a 
descrença do projeto. 

      

3.4 Análise de Patentes 
 

As mudanças tecnológicas podem ser entendidas como um processo que 

segue uma tendência, ou seja, o que está sendo feito hoje refletirá no que será feito 
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no futuro. As informações utilizadas para a realização desse estudo devem ser 

obtidas a partir de dados confiáveis para que se obtenha uma projeção adequada do 

futuro. 

Alguns dos dados necessários para a realização da prospecção encontram-se 

em bancos de dados de patentes. A patente constitui um direito temporário e 

exclusivo de exploração de uma nova tecnologia concedido pelo Estado. 

A análise de patentes baseia-se no pressuposto de que o aumento do 

interesse por novas tecnologias reflete no aumento das atividades de P&D, gerando 

novas tecnologias que podem ser depositadas nos bancos de patentes. Assume-se 

que a analise de patentes, já existentes sobre determinados assuntos, pode gerar 

outras tecnologias [37]. 

O escritório responsável pela concessão de patentes no Brasil é o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e a utilização desse meio caracteriza-se 

pelo fácil acesso e por se tratar de uma base de dados confiável. Os dados 

disponíveis em bancos de patentes constituem uma ferramenta de muita relevância 

para o entendimento do que está sendo feito sobre uma determinada tecnologia e 

futuro estudo prospectivo. 
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4. METODOLOGIA 

 

A prospecção tecnológica pode fazer uso de informações provenientes de 

patentes, uma vez que se mostram um instrumento eficaz para o entendimento do 

que está sendo realizado sobre uma determinada tecnologia, permitindo a 

identificação de rotas tecnológicas que podem proporcionar pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P&DI). 

A metodologia desse trabalho pode ser dividida em duas partes. A primeira 

consiste em uma etapa pré-prospectiva, que se fundamenta na revisão bibliográfica 

para o entendimento dos seguintes conceitos: produção de biodiesel a partir de 

microalgas e a prospecção tecnológica. Essa primeira etapa visou a construção do 

conhecimento para uma melhor compreensão dos assuntos abordados no trabalho. 

A segunda parte consiste na realização da prospecção tecnológica, que será feita a 

partir da mesclagem de alguns métodos de prospecção para a obtenção de 

melhores resultados. Os métodos escolhidos foram: 

• análise de tendências; 

• métodos computacionais/ferramentas analíticas; 

•  monitoramento de sistemas; 

• cenário.  

Esse estudo se baseará na análise de tendências visando à construção 

de um mapeamento tecnológico para a produção de biodiesel a partir de microalgas 

no Brasil. A abordagem a ser utilizada nesse trabalho é uma abordagem quantitativa 

e exploratória, por se basear nos dados disponíveis no banco de patentes.  

Será realizado o rastreamento de patentes nacionais relacionadas a 

microalgas para a construção de um mapeamento tecnológico, o qual abordará as 

tecnologias que estão sendo utilizadas para a obtenção do biodiesel a partir de 

microalgas. Esse processo de análise das patentes englobará tanto patentes que 

estão diretamente relacionadas ao uso das microalgas para a obtenção do biodiesel, 

quanto as patentes que dizem respeito apenas a alguma etapa desse processo.  
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A base de dados que será utilizada é uma base nacional (INPI) uma vez que 

o objetivo do trabalho é identificar as principais tendências tecnológicas que estão 

sendo desenvolvidas no Brasil. Foram escolhidas duas palavras-chave que serão 

utilizadas para a pesquisa no banco de patentes. As palavras escolhidas foram: 

”produção de biodiesel a partir de microalgas” e “microalgas”. Em resumo, a 

metodologia do trabalho pode ser pontuada conforme esquema abaixo. 

Etapa 1- Construção do conhecimento. 

• Fundamentação teórica sobre os conceitos de produção de biodiesel a 

partir de microalgas. 

• Fundamentação teórica sobre prospecção tecnológica. 

• Definição dos termos de busca. 

Etapa 2- Prospecção tecnológica 

• Coleta de dados INPI. 

• Tratamento de dados. 

• Análises e interpretação dos dados. 

• Mapeamento tecnológico. 
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5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
  O setor energético está sempre em constante transformação com o 

objetivo de se obter novos biocombustíveis que possuam bons rendimentos 

energéticos, que sejam renováveis e que contribuam na diminuição da dependência 

dos combustíveis fósseis. As microalgas surgem como uma alternativa para isso, 

uma vez que possuem alto conteúdo lipídico gerando um elevado rendimento e não 

necessitam de grandes extensões de espaço para o seu cultivo. Além disso, as 

microalgas não são muito utilizadas como alimento diminuindo os impactos sobre a 

produção de alimentos que pode ser causado com a utilização de outras biomassas 

como o milho e a soja. Essa tecnologia de produção de biodiesel a partir de 

microalgas ainda é algo recente e o custo da produção de biomassa microalgal é 

caro quando comparado com outras oleaginosas.  

A realização do estudo prospectivo da produção de biodiesel a partir de 

microalgas no Brasil visará a construção de um cenário que mostrará o que está 

sendo realizado sobre esse assunto. O estudo prospectivo é importante na tomada 

de decisões, já que é um instrumento de mercado, onde se tem um estudo sobre os 

avanços das tecnologias. A prospecção tecnológica da produção de biodiesel a 

partir de microalgas pode identificar alguma necessidade ou limite das tecnologias 

que estão sendo utilizadas, possibilitando também a identificação das aplicações 

mais usuais para a microalga no cenário brasileiro já que a utilização da mesma não 

se limita apenas para fins energéticos. Como perspectiva futura desse trabalho, 

pretende-se explorar as tendências de utilização das microalgas a partir da análise 

de patentes, o que pode identificar os mercados mais promissores nessa área 

gerando novas pesquisas e investimentos. 
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