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Resumo 
 
Área de estudo: Biologia 

Título do Projeto: “Microalgas e as alterações climáticas”  

Palavras-chave: Microalgas, biofertilizante, sustentabilidade 

 

Objetivos:  

- Cultivar microalgas de forma sustentável, assegurando a manutenção dos fatores abióticos 

necessários à sua sobrevivência; 

- Identificar as espécies de microalgas que poderão ser utilizadas como biofertilizante; 

- Aplicar o método científico na construção de um protocolo experimental eficaz que permita 

testar o efeito das microalgas como biofertilizante em culturas de feijoeiro Phaseolus vulgaris 

(feijão verde); 

- Sensibilizar a comunidade educativa e população em geral para a importância das microalgas 

na biosustentabilidade do planeta, para a facilidade com que podem ser cultivadas, para as 

diferentes áreas onde podem ser usadas e como podem ser uma solução contra as alterações 

climáticas.  

 

Metodologia: Neste projeto procedeu-se ao cultivo de 4 espécies de microalgas em 

laboratório, monitorizando-se as condições abióticas necessárias ao seu crescimento. 

Testou-se o efeito biofertilizante da microalga Haloclorella rubescens em culturas de 

feijoeiro, prepararam-se 3 vasos (A, B e C) com sementes de Phaseolus vulgaris, o vaso 

A serviu de controlo (solo), no vaso B adicionou-se 5% de fertilizante químico e no 

vaso C 5% de biofertilizante à base de microalgas. Os vasos foram expostos às mesmas 

condições de luminosidade, temperatura e humidade, sendo as culturas irrigadas 

semanalmente com idêntica quantidade de água. Monitorizou-se o desenvolvimento das 

culturas nos 3 vasos, medindo-se o comprimento do caule. 

 

Observações: Verificou-se que as microalgas cresceram usando materiais recicláveis de 

uso comum e perante condições atmosféricas naturais. Relativamente ao cultivo do 

feijoeiro, o vaso C (que continha biofertilizante à base de microalgas) foi o que 

apresentou maior desenvolvimento das culturas, seguindo-se o vaso B (que continha 

fertilizante químico) e por último o vaso A (solo sem fertilizante). 

 

Conclusões: Constatou-se que as microalgas podem ser facilmente cultivadas de forma 

sustentável pela população e usadas como biofertilizante em culturas de feijoeiro. Este 

projeto demonstrou novas estratégias biotecnológicas, ecológica e economicamente 

sustentáveis para o setor agrícola, importantes na minimização do problema atual das 

alterações climáticas. 
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