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1. Introdução/Revisão bibliográfica 

Presentemente há uma preocupação crescente com as alterações climáticas e 

qualquer medida implementada para colmatar este problema é de salutar. Com o 

aumento da população mundial, que se estima chegar aos 9,6 mil milhões em 2050 e, 

possivelmente, aos 11 mil milhões no final do século (FAO, 2017), o desafio é 

produzirem-se alimentos de forma mais sustentável, reduzindo-se o uso de fertilizantes 

químicos, os quais contribuem para a degradação do solo, meio ambiente e seres vivos. 

Neste sentido os biofertilizantes têm-se revelado uma das melhores alternativas aos 

fertilizantes sintéticos. De acordo com a instrução normativa nº 46 de 6 de outubro de 

2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, biofertilizante é um 

“produto que contém componentes ativos ou agentes biológicos, capaz de atuar direta 

ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, melhorando o 

desempenho do sistema de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela 

regulamentação de orgânicos”. Segundo Carvalho e Castro (2014) a agricultura 

biológica tem registado um aumento acelerado nos últimos anos, havendo cada vez 

maior procura por alimentos saudáveis, com melhor qualidade e sabor, o que tem 

conduzido a um aumento significativo da utilização de biofertilizantes à base de 

microalgas.  

As microalgas são microrganismos geralmente unicelulares procariontes, 

(cianobactérias) ou eucariontes (algas verdes), que realizam a fotossíntese, encontrando-

se principalmente em ambientes aquáticos, mas também no solo. Nos ambientes 

aquáticos desempenham um papel central na base das cadeias alimentares, nas quais 

funcionam como produtores primários de matéria orgânica. Para além disso, e não 

menos importante, as microalgas ao apresentarem altas taxas fotossintéticas são uma 

fonte vital de oxigénio para o planeta, produzindo mais oxigénio do que todas as 

florestas do planeta, segundo a oceanógrafa Elizabete de Santis Braga da Universidade 

de S. Paulo, 1 quilómetro quadrado com microalgas fabrica dez vezes mais oxigénio do 

que a mesma área de floresta equatorial. Para além das aplicações na indústria 

alimentícia, cosmética, farmacêutica, medicina, tratamento de águas residuais e 

biocombustíveis, as microalgas também podem ser utilizadas como biofertilizante 100% 

natural, uma vez que, como possuem diversos nutrientes (aminoácidos, polissacarídeos, 

oligoelementos e hormonas vegetais), contribuem para o aumento da matéria orgânica 

no solo, disponibilidade de oxigénio e de fosfatos para as plantas, retenção de água no 

solo, melhoria da sua porosidade, salinidade, controlo da acidez e prevenção no 

crescimento de ervas daninhas (Chaterjee et al, 2017). Estudos recentes (Tarakhvskaya 

et al., 2007) demonstraram o potencial de algumas espécies de microalgas, tais como a 

Scenedesmus subspicatus, como promotoras do crescimento vegetal, quando aplicada 

via foliar no cultivo orgânico do tomate. Tal facto pode ser justificado pela capacidade 

que as microalgas têm de produzir moléculas com potencial bioativo, tais como as 

auxinas, as poliaminas e as citocininas. Assim, quando absorvidas, essas moléculas 

podem atuar no aumento da divisão e expansão celulares nos vegetais (Stirk, 2013). As 

citocininas estão relacionadas com o desenvolvimento de tecidos vasculares, 

influenciando o aumento do diâmetro do caule do tomateiro (Mógor et al., 2011), o que 

se justifica pelo facto de auxiliarem na assimilação de nitrogénio pelas plantas 

aumentando a atividade da nitrato redutase, podendo elevar a concentração de 

aminoácidos nos tecidos das plantas, para além de reduzirem o stress causado por 

condições adversas, uma vez que afetam o sistema antioxidante das plantas 

(Tarakhvskaya et al., 2007). Trabalhos desenvolvidos por outros autores (Oliveira, J.; 

Mógor, G.; Mógor, Á. F., 2013) também comprovaram a eficácia de algumas espécies 

de microalgas na fertilização de culturas, nomeadamente a Nostoc entophytum e 
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Oscillatoria angustíssima no crescimento de ervilhas, a Anabaene sp. em plantas de 

trigo e a Spirulina sp. na cultura de beterraba. A pesquisa, desenvolvimento e 

comercialização de biofertilizantes derivados do cultivo de microalgas está a ser 

realizada por várias empresas como a Bio-CO2 (Chile) e a AlgaEnergy (Espanha). Esta 

última desenvolve uma diversidade de bioestimulantes à base de uma combinação 

otimizada de microalgas distintas, chamada AgriAlgae, um produto 100% natural com 

um elevado teor de aminoácidos livres, polissacarídeos, fitohormonas, oligoelementos e 

antioxidantes, que tem revelado excelentes resultados no aumento do crescimento de 

todo o tipo de culturas. 

O cultivo de microalgas é um sistema biológico eficiente na utilização da energia 

solar para a produção de matéria orgânica, o que possibilita grandes rendimentos anuais 

de biomassa (alta produtividade). Além disso, devido à sua alta capacidade 

fotossintética, as microalgas podem biofixar o dióxido de carbono (CO2) atmosférico e 

desta forma contribuir para a diminuição das alterações climáticas. O cultivo de 

microalgas apresenta algumas vantagens como a simplicidade de nutrientes necessários, 

a duplicação da biomassa num curto período de tempo e a possibilidade de manipular as 

suas condições, de modo a se aumentar a produção de um composto/molécula 

específica. Os principais fatores abióticos que devem ser tidos em conta para o cultivo 

de microalgas são: luz indireta, temperatura não superior a 35ºC, presença de CO2 (ar 

atmosférico), pH entre 6 e 9, macronutrientes principais (nitrogénio e  fósforo), 

macronutrientes não limitantes do crescimento das microalgas (cálcio, magnésio, sódio, 

potássio, cloro, enxofre e ferro), micronutrientes (zinco, cobre, manganês, cobalto, 

molibdénio e boro) (Wojciechowski, J. 2013). 

Este projeto surgiu no âmbito do Clube eco-paper, um clube direcionado para a 

produção de papel ecológico (“biogeo papel”) a partir do pseudocaule/talo da bananeira, 

bagaço da cana-de-açúcar, argila e com inclusão de folhas de plantas endémicas da 

floresta Laurissilva, pois pensámos incluir microalgas na polpa celulósica para ser usada 

como biofertilizante. Para atingir este objetivo iniciou-se o estudo investigando as 

potencialidades das microalgas por si só como biofertilizantes. Assim, o presente 

projeto teve como objetivo produzir biofertilizantes através de uma fonte renovável e 

sustentável - as microalgas - para promover o crescimento de culturas, aumentando-se a 

produtividade de alimentos isentos de poluentes, com maior valor biológico e 

assegurando-se a conservação ambiental. As microalgas selecionadas neste projeto 

foram as espécies Halochlorella rubescens, Chrysoreinhardia sp. Nostoc commmune e 

Leptolyngbya sp. que foram cultivadas em laboratório, assegurando-se a manutenção 

dos fatores abióticos necessários ao seu crescimento para posteriormente testar o seu 

poder biofertilizante numa cultura de feijoeiro da espécie Phaseolus vulgaris (feijão 

verde). 

A escolha do título deste projeto relaciona-se com o facto das microalgas assumirem 

uma elevada importância na minimização das alterações climáticas, pois atuam a vários 

níveis. Como anteriormente referido, as microalgas ao realizarem a fotossíntese fixam 

grandes quantidades de CO2, o equivalente a vários hectares de floresta, ocupando uma 

menor área e libertando muito oxigénio crucial à biosfera, para além de produzirem a 

própria matéria orgânica (biomassa). Para além disso, a biomassa das microalgas pode 

ser utilizada para a produção de biodiesel em alternativa aos combustíveis fósseis; as 

microalgas podem ser usadas no tratamento de águas residuais; atendendo ao seu 

elevado valor nutricional são uma alternativa à pecuária, atividade que liberta grandes 

quantidades de metano (gás com elevado efeito de estufa) para a atmosfera; as 

microalgas podem ser utilizadas como biofertilizante em alternativa aos fertilizantes 

químicos que promovem a poluição do solo, dos aquíferos, desequilíbrio dos 
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ecossistemas; para além disso podem ter muitas outras aplicações sustentáveis a nível 

da medicina, cosmética, entre outras. Por todos estes aspetos as microalgas revelam-se 

uma solução promissora contra as alterações climáticas, uma vez que asseguram a 

conservação ambiental, diminuindo a área de terra cultivável, a disponibilidade de 

recursos hídricos e assegurando a manutenção da biodiversidade. 

 

2. Material e métodos 

Material 

 

- 4 Frascos de vidro (frascos reutilizados) 

- 4 Pipetas de Pasteur 

- 1 Bomba de ar (Invacare) 

- Meios de cultura apropriados para o desenvolvimento de cada espécie de microalga, 

atendendo a que 2 são de água doce (Nostoc commmune e Leptolyngbya sp.) e 2 de 

água salgada (Halochlorella rubescens, Chrysoreinhardia sp.)   

- Tubos de plástico e torneiras de aquário 

- 3 Vasos (4L) 

- 3 Garrafões de água de 5L 

- Fertilizante químico guano granulado 

- Gobelé de 250 mL 

- Balança analítica 

- Fita métrica 

- Talo de bananeira 

 

Métodos 

No desenvolvimento deste projeto, os alunos aplicaram conhecimentos de várias 

áreas curriculares, nomeadamente Biologia, Física, Química, Matemática, consolidando 

as aprendizagens, sempre tendo em conta o método científico pois a partir de um 

problema inicial, recolheram dados presentes na bibliografia referentes às espécies de 

microalgas que poderiam ser cultivadas em laboratório, bem como as condições 

abióticas necessárias ao seu crescimento. Posteriormente através da organização, 

planificação e mobilização de saberes científicos foi proposta a hipótese “efeito 

biofertilizante das microalgas”, a qual foi testada através de uma metodologia 

estabelecida, foram analisados e interpretados os resultados, tirando-se as conclusões 

finais sobre o poder biofertilizante da espécie de microalga utilizada.  

Os alunos envolvidos começaram por fazer a recolha bibliográfica no âmbito da 

disciplina de biologia, sobre as microalgas, sua importância, condições necessárias ao 

seu cultivo, as suas aplicações, pesquisando sobre estudos desenvolvidos com o intuito 

de avaliarem o efeito biofertilizante das microalgas em diversas culturas. 

Posteriormente contactou-se a Universidade da Madeira, nomeadamente o Banco de 

Microalgas da Madeira (MAB), uma vez que tem investigadores há vários anos a 

trabalharem nesta área.  

Em outubro realizou-se uma visita ao MAB da Universidade da Madeira da 

responsabilidade da Professora Doutora Nereida Cordeiro, no qual podemos observar o 

local e as condições onde se encontram diversas espécies de microalgas mantidas em 

condições abióticas específicas e controladas. Os alunos observaram diferentes 

microalgas ao microscópio ótico e aprenderam a preparar os meios de cultura, aplicando 

conhecimentos das disciplinas de Física, Química e Matemática. Sendo o nosso intuito 

cultivar microalgas na nossa escola foram selecionadas 4 espécies de microalgas: 

Halochlorella rubescens, Chrysoreinhardia sp., Nostoc commmune e Leptolyngbya sp.. 
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Foram definidos os meios de cultura apropriados para o desenvolvimento das espécies 

selecionadas, sendo que as duas primeiras são de água doce e as duas últimas de água 

salgada. Os respetivos meios de cultura foram preparados no laboratório de microalgas 

em condições de máxima assepsia, sendo colocados em 4 frascos de vidro distintos, 

com as respetivas microalgas, e deixados em condições controladas de crescimento. 

Em novembro as microalgas foram enviadas pelo MAB para o laboratório de 

biologia da nossa escola. Os 4 frascos de vidro que as continham apresentavam na 

tampa 2 orifícios um para a entrada de ar e o outro para a saída de ar rico em oxigénio 

produzido pelas microalgas. Com o objetivo de acelerar o crescimento das microalgas 

foi colocado ar a borbulhar no meio de cultivo. Para tal foi montado um dispositivo com 

tubos de plástico, torneiras de aquário e uma bomba de ar, de forma a se assegurar o 

fornecimento de ar (rico em CO2) a todos os frascos, pois para as microalgas se 

multiplicarem necessitam deste gás para a realização da fotossíntese, processo a partir 

do qual produzem a própria matéria orgânica, libertando oxigénio. Este dispositivo foi 

montado numa bancada com luz abundante (fotoperíodo de 12h), mas não direta, a 

temperatura ambiente do laboratório oscilou entre os 18ºC durante o dia e 12ºC durante 

a noite e o arejamento foi de 4h diárias. 

Com o objetivo de se testar o efeito biofertilizante das microalgas, selecionou-se a 

cultura mais adequada para o desenvolvimento da experiência, nomeadamente o 

feijoeiro da espécie Phaseolus vulgaris (feijão verde), pelo facto de crescer em poucas 

semanas em condições não muito exigentes.  

No dia 12 de fevereiro deu-se início à 1ª experiência segundo o seguinte 

procedimento experimental: 

1. prepararam-se 3 vasos (A, B e C) com o mesmo tipo de substrato (4 Kg de solo) e 

com 5 sementes de feijão verde aproximadamente do mesmo tamanho. No vaso C 

adicionou-se ao solo 200g de polpa celulósica de talo de bananeira com 10g de 

microalga Halochorella rubescens misturada e mobilizou-se o solo; 

2. colocaram-se os vasos (A, B e C) no parapeito de uma janela com luz abundante 

(não direta) e regaram-se semanalmente com 250 mL de água cada; 

3. o vaso A assumiu o papel de vaso controlo, uma vez que não lhe foi introduzida 

qualquer variável, no vaso B ao 16º dia adicionou-se 10g de fertilizante químico 

(guano);  

4. registaram-se as observações no que respeita ao parâmetro comprimento do caule 

dos feijoeiros nos 3 vasos e elaborou-se um gráfico relativo ao desenvolvimento das 

culturas de feijão verde em cada um dos vasos, após a maturação dos frutos elaborou-se 

um gráfico relativo ao peso da biomassa, número de folhas e número de frutos em cada 

vaso. 

 

Com o objetivo de testar o efeito das microalgas como biofertilizante em culturas de 

feijoeiro Phaseolus vulgaris (feijão verde), no dia 12 de março deu-se inicio à 2ª 

experiência com 3 vasos (A, B, C), o vaso A serviu de controlo, ao fim de 15 dias nos 

vasos B e C adicionaram-se 10g do fertilizante químico e 10g de microalga 

Halochorella rubescens, respetivamente. Registaram-se as observações relativas ao 

desenvolvimento das culturas de feijoeiro em cada um dos vasos, no que respeita ao 

parâmetro comprimento do caule e elaborou-se um gráfico. 

 

3. Resultados  

No que respeita ao cultivo de microalgas, antes da montagem do dispositivo que 

permitiu aumentar o arejamento, as espécies Halochorella rubescens e 

Chrysoreinhardia sp. apresentavam uma tonalidade mais alaranjada (Figura 1a), o que 
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revelou stress (produção de pigmentos laranja- astaxantina e fucoxantina) na adaptação 

às novas condições abióticas, pois foram transferidas do MAB com todos os fatores 

controlados e otimizados (fotoperíodo de 14/10 horas- luz/escuro, temperatura constante 

de 20ºC e arejamento 24h/dia), para o laboratório da escola em que as condições 

ambientais são as mais naturais possíveis, estando sujeitas às variações diárias de luz e 

temperatura, e sem o arejamento forçado. 

Após a montagem do dispositivo, que permitiu fornecer maior quantidade de ar, e 

consequentemente CO2, às microalgas, observou-se um notório crescimento da 

biomassa bem como a recuperação da coloração inicial (Figura 1b) esverdeada 

(clorofila). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. 
Nostoc commmune       Leptolyngbya sp.        Halochlorella rubescens    Chrysoreinhardia sp. 

 
Figura 1. Fotografias das microalgas (a) antes e (b) depois da montagem do dispositivo de arejamento.  

 

Para se testar a hipótese formulada “o efeito biofertilizante das microalgas”, não 

foram utilizadas as microalgas cultivadas na escola, pelo facto de ainda não existirem 

em quantidade suficiente para serem extraídas do meio de cultura e isoladas, deste modo 

MAB facultou-nos a quantidade suficiente da microalga Haloclorella rubescens para as 

nossas experiências com culturas de feijoeiro. 

Relativamente à 1.ª experiência realizada, observámos que nos primeiros dias as 

sementes de feijão verde germinaram mais rapidamente nos vasos A e B do que no C. 

No 7º dia tivemos de mobilizar o solo no vaso C pois verificou-se que apresentava 

menor arejamento pelo facto das fibras de lenhina da polpa celulósica da bananeira 

terem aderido após a evaporação da água, diminuindo a porosidade do solo e 

consequentemente a germinação das sementes, após este procedimento o feijoeiro neste 

vaso começou a desenvolver-se embora até ao 24.º dia apresentasse um menor 

crescimento comparativamente aos vasos A e B, sendo que o vaso B era o que 

apresentava maior desenvolvimento do feijoeiro. A partir do 24º dia o vaso C passou a 

evidenciar maior desenvolvimento do feijoeiro (Figuras 2, 3d, 3e, 3f). Também 

verificámos que a coloração das folhas no vaso C era de um verde mais vivo do que nos 

vasos A e B e que foi neste vaso que apareceram as primeiras flores e frutos. Após a 

maturação dos frutos, procedemos à contabilização de outros parâmetros para além do 

comprimento do caule, tais como: peso da biomassa, n.º de folhas, n.º de frutos do 

feijoeiro em cada vaso (figura 4). 

 

 

 

 

a b 
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Figura 2. Representação gráfica ilustrativa do crescimento do Feijoeiro durante a 1ª experiência. 

 

   
a b c 

 

  
d e f 

 
Figura 3. Fotografias referentes ao desenvolvimento da cultura de feijoeiro do (a) 7º, (b) 15º, (c) 18º, d) 

28º, e) 48º, f) 55º dia nos vasos A, B e C da 1.ª experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representação gráfica ilustrativa do peso da biomassa, número de folhas e número de frutos do 

feijoeiro durante a 1ª experiência. 
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Na 2.ª experiência realizada com as culturas de feijoeiro, a qual se iniciou a 12 de 

março, como se pode observar pela análise da figura 5 até ao 9º dia os vasos 

apresentavam um desenvolvimento idêntico, desde esta data até ao 15.º dia o vaso B era 

o que apresentava menor desenvolvimento (figura 6a), altura em que foram adicionados 

5% de fertilizante químico no vaso B e 5% de fertilizante natural à base de microalgas 

no vaso C, a partir deste dia até ao 31º dia o vaso B foi o que apresentou maior 

desenvolvimento (figura 5). No entanto, a partir desta data o vaso C passou a apresentar 

maior comprimento do caule. À semelhança do que já se tinha verificado na 1.ª 

experiência, a tonalidade das folhas no vaso C também é de um verde mais intenso.  
 

 
Figura 5. Representação gráfica ilustrativa do crescimento do Feijoeiro durante a 2ª experiência. 

 

 

  
a  b  

Figura 6. Fotografias referentes ao desenvolvimento da cultura de feijoeiro do (a) 15º, (b) 31º dia, nos 

vasos A, B e C da 2.ª experiência.  
 

4. Discussão 

Pela análise dos resultados obtidos, constatámos que é relativamente simples 

cultivarem-se microalgas, desde que se tenha o meio de cultura apropriado para cada 

espécie, uma vez que apenas exigem luminosidade abundante, temperatura adequada 

que não exceda os 35ºC e arejamento para potenciar um maior crescimento. Através da 
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realização da fotossíntese, as microalgas captam grande quantidade de dióxido de 

carbono existente no ambiente, o equivalente a várias árvores, ocupando menor espaço e 

enriquecendo o ar em oxigénio, para além de poderem ser utilizadas como 

biofertilizante, o que foi testado nas experiências realizadas com culturas de feijoeiro. 

Nestas experiências, verificámos que o vaso C (que continha o fertilizante à base de 

microalgas) em ambas as experiências realizadas foi o que revelou maior 

desenvolvimento da cultura de feijoeiro, seguindo-se o vaso B (que continha fertilizante 

químico, guano), o vaso A serviu de controlo uma vez que não lhe foi adicionado 

qualquer tipo de fertilizante. Já era de esperar que o vaso B que continha fertilizante 

químico apresentasse um maior desenvolvimento da cultura comparativamente ao vaso 

A (controlo). O vaso C foi o que revelou um maior crescimento desta cultura, sendo 

que, foi nele que apareceram os primeiros frutos na 1.ª experiência. De realçar que este 

vaso apresentava 5% de polpa celulósica de talo de bananeira, a qual também 

enriqueceu o solo em nutrientes. 

Os resultados obtidos nas experiências realizadas foram de encontro aos trabalhos 

desenvolvidos por outros autores (Tarakhvskaya et al., 2007, Mógor et al., 2011, 

Oliveira, J. et al., 2013) os quais comprovaram o efeito das microalgas como 

biofertilizante em diferentes tipos de culturas (ex: tomateiro, feijão, ervilhas, trigo, 

beterraba,...) uma vez que a biomassa das microalgas possui diversos nutrientes 

(aminoácidos, polissacarídeos, oligoelementos e hormonas vegetais) que contribuem 

para o aumento da matéria orgânica no solo; disponibilidade de oxigénio e de fosfatos 

para as plantas, retenção de água, melhoria da sua porosidade, salinidade, controlo da 

acidez e prevenção no crescimento de ervas daninhas, para além de apresentarem 

substâncias bioativas (auxinas, poliaminas e citocininas) que promovem o aumento da 

expansão e divisão celular e consequentemente o aumento do crescimento dos caules e 

das raízes das plantas. A tonalidade mais verde das folhas do feijoeiro observado no 

vaso C também pode estar relacionada com a presença desses nutrientes. 

Atendendo à situação atual que se vive provocada pela Covid-19, a partir do 1 de 

abril a 2.ª experiência passou a decorrer numa habitação, cujas condições de 

luminosidade e temperatura não eram exatamente idênticas às do laboratório, o que 

condicionou o crescimento das culturas de feijoeiro, que não cresceram tão 

rapidamente. Em relação à 1.ª experiência, os vasos ficaram no laboratório da escola, 

não foram transportados para não serem danificadas as culturas, uma vez que já 

apresentavam um tamanho considerável.  

 

5. Conclusão  

Com a realização deste projeto, os alunos através da pesquisa bibliográfica 

aprofundaram os seus conhecimentos na área das microalgas, realçando a sua 

importância para o planeta; definiram os objetivos do estudo e delinearam as várias 

fases do trabalho. Aplicando o método científico, testaram a hipótese inicialmente 

formulada “o efeito biofertilizante das microalgas”, a qual foi validada pela análise dos 

resultados obtidos. No entanto, para uma maior fiabilidade dos resultados, futuramente, 

pretendemos ampliar a área de cultura do feijoeiro para experimentação, testar o poder 

biofertilizante de outras espécies de microalgas, para além da Halochlorella rubescens, 

experimentar outros tipos de cultura e introduzir as microalgas produzidas nas ementas 

confecionadas na cantina da escola. 
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Este trabalho demonstrou a simplicidade de cultivo das microalgas, necessitando 

apenas de um meio de cultura adequado, fotoperíodo de 12h, temperatura entre os 12ºC 

e 18ºC e arejamento. Deste modo, outras instituições da Reserva da Biosfera de Santana 

e mesmo da RAM, poderão seguir o exemplo da nossa escola, diminuindo-se assim a 

concentração de dióxido de carbono nesses espaços e enriquecendo-os em oxigénio, 

para além de poderem dar uma utilidade às microalgas, utilizando-as como fonte 

alimentar, biofertilizante, entre outras. Quanto ao efeito biofertilizante das microalgas 

em culturas de feijoeiro, nomeadamente da Halochlorella rubescens, espécie testada 

nesta experiência, comprovamos que se revelou eficaz num maior desenvolvimento do 

feijoeiro, segundo Tarakhvskaya et al., 2007, tal facto pode ser devido à presença de 

fitohormonas, diversidade de nutrientes e substâncias antioxidantes, responsáveis por 

um maior crescimento celular e consequentemente maior desenvolvimento das culturas, 

quando comparadas com culturas isentas de fertilizante, ou nas quais foi adicionado 

fertilizante químico. 

Este trabalho apresentou grande relevância científico-pedagógica, uma vez que foi 

de encontro à realidade local, através da transdisciplinaridade, os alunos envolvidos 

foram agentes ativos no processo ensino aprendizagem, contribuiu também para o 

aumento da sua autonomia, responsabilidade, criatividade, espírito crítico dos alunos, 

fomentando-se aprendizagens mais significativas e eficazes, o que contribuiu para o seu 

sucesso escolar e para a formação de cidadãos proativos e sensíveis às questões 

ambientais. 

Situando-se a nossa escola na Reserva da Biosfera de Santana, este projeto 

constituiu uma mais-valia na valorização dos recursos biológicos, dando-se visibilidade 

à importância das microalgas contra as alterações climáticas e suas potencialidades, 

nomeadamente a nível da produção de biofertilizante que poderá ser utilizado nas 

culturas produzidas na nossa escola, mas que futuramente poderá estar acessível aos 

agricultores, contribuindo-se para uma agricultura mais sustentável.  
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