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Atualmente a população mundial já ultrapassou dos 7,6 bilhões de habitantes, sendo que 

durante anos esse crescimento populacional foi devagar, no entanto entre os anos de 1900 a 2000, 

o aumento foi de 1,5 para 6,1 bilhões, isso em apenas 100 anos (ROSER; ORTIZ-OSPINA, 

2017). Juntamente a este fato, na década de 1920 o plástico foi desenvolvido para a indústria 

(inventado em 1860), tendo sua explosão na produção em 1940 (QUALMAN, 2017). Segundo 

Gourmelon (2017), durante o período de 1950 a 2012 a média da produção do plástico foi de 

8,7% ao ano, passando de 1,7 milhões para quase 300 milhões de toneladas. Atualmente esse 

valor se encontra em mais de 400 milhões (QUALMAN, 2017), sendo importante salientar que 

esse crescimento se deve em grande parte pela substituição de materiais como vidro e metal por 

plástico. Com o tamanho de nossa população e consequentemente as quantidades elevadas de 

plástico consumidas, é de se esperar que isso acarrete grandes impactos no ambiente natural do 

nosso planeta.  

Os plásticos além de serem baratos, têm a capacidade de durar indefinidamente, estando 

presentes em uma infinidade de produtos (MARTÍNEZ, 2017). O autor Zeller et al. (2013), 

explica que o uso do plástico feito à base de petróleo (um dos principais constituintes do 

consumo mundial), é devido a sua resistência, mantendo um peso baixo, resistência à degradação 

pela água, produtos químicos, luz solar e bactérias, bem como sua capacidade de fornecer 

isolamento elétrico e térmico. Segundo Wang (2014), os plásticos convencionais prejudicam o 

meio ambiente, uma vez que: 1) São feitos de petróleo bruto, este um recurso natural decrescente; 

2) Não sofrem decomposição bacteriana, de modo que são preservados por séculos em aterros; e 

3) Sua incineração libera substâncias químicas tóxicas. 

Anualmente os oceanos recebem pelo menos 8 bilhões de quilos de plástico 

(QUALMAN, 2017), onde segundo a World Economic Forum (2016), se não cortarmos 

rigorosamente a produção e o despejo do plástico, estima-se que em nossos oceanos até o ano de 

2050 a massa de plástico excederá a massa de peixes. O principal risco ecológico do plástico, é 

sua ingestão inadvertida (ou às vezes seletiva) por animais, o que incluem aves, peixes e 

invertebrados, o resultado disso é a menor capacidade de forregeamento e estímulo alimentar, 

perda de nutrição e bloqueio intestinal (ASHTON; HOLMES; TURNER, 2010), onde o plástico é 

ingerido pelos organismos marinhos e são transferidos assim pela cadeia alimentar, ou seja, de 

presa para predador (GOURMELON, 2017). 

Uma forma de tentar resolver esse problema ambiental que é o plástico, é sua reciclagem, 

o que pode reduzir o enchimento de aterros e, assim a lixiviação de produtos químicos, 
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ampliando o uso do material, no entanto tem seus próprios efeitos ambientais, por exemplo o uso 

de energia necessária no procedimento, e ainda exige que os consumidores desempenhem um 

papel ativo (ZELLER et al., 2013). Sendo assim uma outra solução seria o desenvolvimento de 

bioplásticos que são pelo menos parcialmente biodegradáveis e menos dependentes de petróleo, 

se tornando alternativas promissoras para os plásticos convencionais (WANG, 2014), já que estes 

aumentam nossos esforços para conservar recursos fósseis finitos, como o óleo mineral e o 

carvão, que são diretamente ou indiretamente usados para produzir o plástico (ANSARI; 

FATMA, 2016). 

A biomassa de microalgas contém alto teor proteico e tamanho pequeno, isto permite que 

elas sejam adequadas para a conversão em plástico sem qualquer tratamento prévio, tornando a 

produção escalável mais econômica e reduzindo a produção de resíduos (ZELLER et al., 2013), 

portanto as microalgas demonstram uma grande oportunidade para melhorar a sustentabilidade na 

produção de plástico. As microalgas se destacam para produção de polímeros biodegradáveis, 

pois seu cultivo não necessita grandes áreas de terra e pode ocupar locais impróprios para a 

agricultura, não competindo com a produção de alimentos, estas necessitam de menores 

quantidades de água, podendo ser salina, alcalina ou até mesmo residual (MARTINS, 2014). 

No entanto se faz necessário à produção de microalgas em grande escala para a 

transformação em bioplásticos e juntamente com isso existe a necessidade de reduzir os custos na 

produção de microalgas, por este motivo a um conjunto de estudos no sentido de juntar este 

processo ao tratamento de águas residuais. Visto que o metabolismo de crescimento das 

microalgas remove alguns dos contaminantes habitualmente presentes em águas residuais, sem a 

necessidade de adição de outros compostos químicos, o seu uso para tratamento de águas 

residuais é promissor (SILVA, 2014), já que elas atuam na remoção de nutrientes, desinfecção e 

remoção de metais pesados (processo de absorção nas paredes das células e assimilação) (DINIS; 

MONTEIRO e BOAVENTURA, 2004). 

As algas são organismos que ocorrem na maioria dos habitats, podendo ser encontrados 

em água marinha, água doce a areia do deserto e fontes de ebulição a neve e gelo. Estes 

organismos variam de formas pequenas e unicelulares a formas multicelulares complexas. As 

algas são de grande importância para o meio ambiente, já que estas têm alta eficiência 

fotossintética e são importantes como produtoras primárias de matéria orgânica na base da cadeia 

alimentar e fornecem oxigênio para outras formas de vida aquática (WANG, 2014). A 

composição, as taxas de fotossíntese e crescimento das microalgas são altamente dependentes das 

condições de cultura, se essas condições forem manipuladas, metabólitos de interesse podem ser 

produzidos (MORAIS et al., 2015). A Arthrospira platensis é uma cianobactéria amplamente 

utilizada na indústria de nutracêuticos. Sua composição é rica em proteínas, sendo que ela seca 

contém cerca de 60% (51 a 71%), contendo todos os aminoácidos essenciais (WANG, 2014). A 

microalga do gênero Chlorella é unicelular, esférica e seu diâmetro varia de 5-10 µm (ILLMAN 

et al., 2000). Pertencem ao grupo das clorófitas, que são algas que tem cloroplastos verdes, 

circundados por duas membranas. Esta possui 53% de proteínas, 23% de carboidratos, 9% de 

lipídios e 5% de minerais (HENRIKSON, 1994), contendo mais de 2% de clorofila (VONSHAK, 

1997). 
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