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A unidade de captura biológica de CO2 com valorização energética no Porto Santo 

A unidade de captura biológica de CO2 do Porto Santo, tem como objetivo prioritário a criação das 

condições ideais para o desenvolvimento de micro algas com vista à obtenção de Biomassa de origem 

marinha, para a transformação em biocombustíveis de 4ª Geração, assim como para a obtenção de 

produtos de valor acrescentado, com fins nutricionais e farmacêuticos. 

Atualmente o projeto já produz biocombustível cumprindo o primeiro desígnio de contribuir para a 

sustentabilidade ambiental do Porto Santo. Em termos genéricos, o que se está a fazer é utilizar os gases 

emitidos pela Central da Empresa de Eletricidade da Madeira, na alimentação de microalgas, evitando 

que os mesmos sejam lançados para a atmosfera, minimizando o nocivo efeito de estufa, e produzindo 

biocombustível para incorporar na produção de eletricidade. 

No entanto, a unidade de captura biológica de CO2 do Porto Santo não se destina apenas a obter 

biocombustível. A rentabilidade do projeto passa pela obtenção de produtos de valor acrescentado, como 

os conhecidos ácidos gordos Omega 3 e 6, vitaminas e antioxidantes presentes na biomassa de 

microalgas, devidamente reconhecidos e considerados pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) como um “superalimento. 

A Unidade tem apostado fortemente no desenvolvimento de técnicas de valorização da biomassa 

destinadas a vários mercados com grandes potencialidades, entre eles a alimentação humana (FOOD) e 

animal (FEED), assim como a extração de componentes nutracêuticos, ou seja, nutrição para efeitos 

farmacêuticos. 

Importa salientar que atualmente, apenas 1% da biomassa de microalgas produzida no mundo é cultivada 

em fotobiorreatores fechados, tais como os que existem na unidade de Porto Santo, possibilitando a 

produção de produtos de alta qualidade em contraponto com os restantes 99% de cultivo de microalgas, 

em sistemas abertos (tanques/piscinas), com qualidade inferior uma vez que são produzidos em 

ambiente mais exposto a contaminações. 

Prospeções de mercado em relação aos preços atuais da biomassa de microalgas liofilizada para a 

alimentação animal e humana, indicam que, no primeiro caso, os preços variam entre os 70 e 150 €/kg 

e no segundo entre e os 100 e os 250 €/kg. Estes números demonstram a rentabilidade do projeto, que 

irá, numa primeira fase, dar prioridade ao mercado feed, uma vez que tem menos restrições de ordem 

jurídica/administrativa no momento de lançamento de novos produtos. Estima-se que a unidade venha 

a produzir anualmente 60.000 Kgs de biomassa liofilizada. 

No que respeita aos biocombustíveis, e sendo um dos esforços primários a melhoria da qualidade da 

energia e do meio ambiente, foi projectado, patenteado e já se encontra em funcionamento um 

equipamento desenvolvido para a produção de biocrude por liquefacção hidrotermal (HTL). Uma parte 

da biomassa produzida será transformada em biocombustível puro, de tal modo que, de acordo com as 
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normas europeias, a Central Termoeléctrica do Porto Santo seja abastecida com biocombustível 

standard. 

No entanto não subsiste qualquer dúvida que a base/sustentabilidade económica e financeira do projeto 

se alicerça na obtenção de produtos de alto valor acrescentado direcionados para os mercados Feed e 

Food. 

Nesse sentido, o projeto associou-se, como membro, a várias entidades e plataformas tecnológicas de 

renome no campo da exploração e valorização das microalgas, como a European Algae Biomass 

Association (EABA), a Biobased Industries (BBI, instituição europeia para definição estratégica e 

consórcios industriais que conta com 370 empresas europeias, sendo a unidade do Porto Santo a única 

representação portuguesa) e a Associação Portuguesa de Algologia Aplicada (APAA), tendo participado 

no VITAFOOD (fórum de referência no sector alimentício onde foi exposta a biomassa como aditivo e 

protótipos para novos produtos alimentares para humanos) em Genebra, no pretérito mês de Maio. 

Participamos em Amesterdão, em Abril, na European Algae Biomass, evento tecnológico de referência 

a nível europeu e ainda mesmo mês, no LCA – Algal based Biofuels & Biomaterials, em Bruxelas, num 

encontro promovido pela Direção Geral de Energia e Inovação, um acontecimento associado à análise 

do ciclo de vida dos biocombustíveis e na Bleu Week, em Lisboa, integrando a representação da RAM 

naquele evento de importância mundial. 

Fomos convidados para participar em Dezembro na conferência anual da EABA, em Lisboa, onde 

iremos realizar uma apresentação detalhada do projeto e no mesmo mês no Dubai na conferência 

mundial sobre biocombustíveis alternativos para os transportes. 

A unidade do Porto Santo, constitui-se assim como um verdadeiro e concreto projeto de I&D 

(investigação e desenvolvimento) com dimensão internacional, que conta com acordos/parcerias 

estabelecidos com centros tecnológicos e universidades, nomeadamente: Centro Tecnológico AINIA 

(Valencia), Departamento de Química da Universidade da Madeira, Universidade de Santiago de 

Compostela, que culminaram, já em 2015, em propostas de pesquisa aplicada com centros de 

investigação portugueses, apoiados com fundos comunitários, para obter produtos finais para os 

mercados de FOOD e FEED, nos projetos Alga4Protein, Algafish e Algafeed. Estes projetos serão 

desenvolvidos em parceria com a Universidade do Porto e o Laboratório Nacional de Engenharia e 

Geologia, no âmbito da Fundação de Ciência e Tecnologia. 

Em suma, o desenvolvimento científico e as novas correntes da biotecnologia, permitem antever a 

sustentabilidade e a rentabilidade da unidade de captura biológica de CO2 do Porto Santo, contribuindo 

ainda para o cumprimento dos objetivos definidos pela UE para 2020 em termos de bioindústrias, 

incluindo a produção de biocombustíveis. Na verdade estamos perante um verdadeiramente inovador e 

catalisador polo de desenvolvimento para o Porto Santo, que terá um efeito multiplicador na economia 

local, criando mais emprego e mais rendimento disponível. 
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